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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตช้ินส่วนโลหะควำมเท่ียงตรง
สูงมำตั้งแต่ปี 2538 โดยมีลูกคำ้หลกัอยูใ่นอุตสำหกรรมยำนยนต ์(Auto) ไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ไปสู่ธุรกิจใหบ้ริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC) ในปี 2559 โดยมีเป้ำหมำยพฒันำใหก้ำ้วข้ึนเป็น
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัเน่ืองจำกศกัยภำพในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมและโอกำสทำงธุรกิจ สดัส่วน
รำยไดจ้ำกกิจกำร EPC ในระยะ 4 ปีท่ีผำ่นมำ ไดเ้ติบโตอยำ่งกำ้วกระโดด 

รำยไดจ้ำกกิจกำร EPC ในปี 2559 , 2560 ,2561 และ 2562  คิดเป็นอตัรำร้อยละ  5.99 , 23.66 , 
58.54 และ 67.11 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 มีสดัส่วนก ำไรสุทธิของกิจกำร EPC คิดเป็น
ร้อยละ 53.31 ของก ำไรสุทธิรวม  

บริษทัมีควำมช ำนำญและมุ่งเนน้ขยำยธุรกิจ EPC ใน 4 ดำ้นดว้ยกนัคือ Solar Energy, Waste 
Energy, Power Distribution และ Water Distribution โดยไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกทั้งบริษทัเอกชน 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนรัฐ  ในปี 2563 บริษทัจะมีกำรขยำยธุรกิจโดยตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศ
เวียดนำม 

ส ำหรับรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วน (Auto) มีแนวโนม้ชะลอตวัต่อเน่ือง เป็นผลมำจำกภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมท่ีอ่อนตวัลง ในช่วงท่ีผำ่นมำบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรปรับปรุงพฒันำ
กระบวนกำรผลิตเพื่อลดตน้ทุนและแสวงหำโอกำสธุรกิจใหม่ในอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทยม์ำทดแทน
เพื่อสนบัสนุนเสถียรภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำนั้น กลุ่มบริษทัยงัคงประกอบกิจกำรดว้ยธรรมำภิบำลอยำ่งแขง็ขนั มุ่งมัน่ท่ีจะ
ตอบแทนสังคมไทย โดยท ำกิจกรรมเพื่อสงัคมในโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรเอเซียอำสำซ่ึงเป็นกำร
ร่วมมือกบัมูลนิธินวตักรรมทำงสงัคมภำยใตโ้ครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรทัว่ประเทศดว้ยกำร
สนบัสนุนใหเ้ขำ้ถึงโอกำสงำนและอำชีพเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และโครงกำรพฒันำบำ้นเกิดของพนกังำน 
เป็นตน้ 

ผมในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ ท่ีให้กำร
สนับสนุนบริษทัและกลุ่มบริษทั ทุกดำ้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหำร พนักงำนทุกท่ำนท่ี
มุ่งมัน่และทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนดว้ยดีเสมอ เพื่อช่วยกนัพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบักลุ่มบริษทั
อยำ่งต่อเน่ือง ผมขอใหค้  ำมัน่ว่ำจะ ยดึหลกัคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รวมทั้งปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตลอดไป 

       
         (ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม) 

            ประธำนกรรมกำรบริษทั 
                  28 กมุภำพนัธ์ 2563 
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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2538 โดยริเร่ิมจำกกำรประกอบ

ธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง ในปี 2559  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงโอกำสกำรเติบโตในภำคของพลงังำน
ทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค จึงไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินกิจกำรไปสู่ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง- Engineering 
Procurement Construction (“EPC”) ภำยใตบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และลงทุนในธุรกิจจ ำหน่ำย 
น ้ำดิบใน บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (“ซีเค”)  อยำ่งไรกต็ำมบริษทัมีเป้ำหมำยพฒันำให้ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง (EPC) 
เติบโตข้ึนเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั 

 รำยไดจ้ำกธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง (EPC) ไดเ้ติบโตข้ึนอยำ่งกำ้วกระโดดโดยต่อเน่ืองจนปัจจุบนั ในปี 2562 
มีสัดส่วนรำยไดเ้ท่ำกบัร้อยละ 67.11 สัดส่วนก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 53.31  และสัดส่วนสินทรัพยร์วมเท่ำกบั ร้อยละ 48.92 ของ
กลุ่มบริษทั  อีกทั้งธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำงยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัจึงตระหนกัถึงควำมจ ำเป็น
ในกำรจดัโครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพ่ือกำรเติบโตใน
อนำคต  โดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จะด ำเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนและกำรถือหุ้น
บริษทัอ่ืน ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร  ปัจจุบนับริษทัมีธุรกิจ 3 ดำ้น คือ ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ธุรกิจผลิต
ช้ินส่วนโลหะควำมเท่ียงตรงสูง และธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 

ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 659,999,962 บำท และทุนท่ีช ำระแลว้ จ ำนวน 659,999,862 บำท   
 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ปี 2562 สำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี  

1. ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง “EPC”  ประกอบดว้ย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั บริษทั เอพีซีเอส 
เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั รำยได ้1,871  ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิ 137 ลำ้นบำท และ
สินทรัพย ์1,862 ลำ้นบำท 

2. ธุรกิจช้ินส่วนโลหะ   ประกอบดว้ย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั(มหำชน)  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  (ได้
เปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั  เม่ือวนัท่ี  25 กุมภำพนัธ์ 2562 ) และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 
รำยได ้ 854 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิ  86   ลำ้นบำท และสินทรัพย ์1,573 ลำ้นบำท 

3. ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั รำยได ้ 64  ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิ 34 ลำ้นบำท และ
สินทรัพย ์371 ลำ้นบำท 
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1. ธุรกิจบริกำรทำงวศิวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC ) 
โดยท่ีบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ไดข้ยำยมำลงทุนในธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ในนำม 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั (“เอทู”) และบริษทัในเครือ (บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วม
คำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริกำรออกแบบและให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ รวมถึงจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ เพ่ือใชใ้นกำร
ก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง  ๆ ไดแ้ก่ โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนทุกชนิด โครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำแรงสูง และโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำแบบครบวงจร 

2. ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะควำมเท่ียงตรงสูง  
 

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 โดยรูปร่ำง ลกัษณะ
และคุณสมบติัของช้ินงำนจะเป็นไปตำมกำรออกแบบของลูกคำ้ โดยช้ินส่วนท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงของบริษทัสำมำรถ
น ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งให้บริษทั
ประกอบรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปัจจุบนับริษทัมุ่งเน้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้น
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมเยน็ อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ
ดิจิตอล และอุตสำหกรรมอุปกรณ์กำรแพทย ์

บริษทัมีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลูกคำ้สู่หลำกหลำยอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและเพ่ิม
เสถียรภำพทำงธุรกิจใหก้บับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหนำ้ยกระดบัมูลค่ำเพ่ิมของกระบวนกำรอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำร
ขยำยกระบวนกำรผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนท่ียดืหยุน่ของบริษทั  

 
3. ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 
 

ในปี 2559บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ไดข้ยำยมำลงทุนในธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ  ในนำมบริษทั ชลกิจ
สำกล จ ำกดั (“ซีเค”) ซ่ึงเป็นกำรลงทุนผำ่นเอทู ทำงซีเค ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ โดยทำงซีเค มีบ่อน ้ำเพ่ือรองรับ
น ้ำดิบ จ ำนวน 5 บ่อ ซ่ึงรองรับน ้ำไดท้ั้งหมดจ ำนวน 18 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ซ่ึงทั้ง 5 บ่อ อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี  
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บริษทัย่อย 
บริษทั ช่ือย่อ ประเภทธุรกจิ ธุรกจิ วนัทีจ่ดทะเบียน ทุนจดทะเบียน  จ านวนหุ้นที ่ มูลค่าทีต่ราไว้ มูลค่าทีเ่รียกช าระ จ านวน สัดส่วน  

      
จ าหน่ายแล้ว  หุ้นละ  หุ้นละ  หุ้นทีถื่อ การถือหุ้น 

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

1. บจก. เอทู เทคโนโลยี  A2 
ใหบ้ริกำรในดำ้น 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  
ถือหุน้โดย 

APCS 100.00  

  
และใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและใหบ้ริกำรดูแลและ 

        
    บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด                 

2. บจก. เอพีซีเอส เทคโนโลย ี APT จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำน ก่อสร้ำง 28 มิถุนำยน 2560      10,000,000.00           10,000.00          1,000.00               1,000.00             9,997.00   ถือหุน้โดย  

  โครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท          A2  99.97  

  ธุรกิจน ้ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ำ น ้ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี          

  เพื่อจ  ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพื่อใชเ้พื่อ         

  จ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และ         

  ใหบ้ริกำร ออกแบบ ใหค้  ำปรึกษำดำ้นวศิวกรรม          

    
กำรใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแล
บ ำรุงรักษำ 

           

3. บจก. กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์1) A2T งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสูบน ้ำ ก่อสร้ำง 15 พฤษภำคม 2561      75,000,000.00  หุน้บุริมสิทธิ              10.00                      2.50  หุน้บุริมสิทธิ  ถือหุน้โดย  

          3,675,000.00        3,674,997.00   A2  49.00  

      หุน้สำมญั               10.00                      2.50    

                3,825,000.00          

4. บจก. เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. 2)   APAT ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ  22 ตุลำคม 2553    300,000,000.00    30,000,000.00               10.00                    10.00  29,999,997 ถือหุน้โดย 

    
 

              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   ถือหุน้โดย  

                     APAT  100.00  

6. บจก. ชลกิจสำกล CK จ ำหน่ำยน ้ำดิบ บริหำรจดักำรน ้ำ 14 กรกฎำคม 2549    120,000,000.00   120,000,000.00             100.00                  100.00         640,000.00   ถือหุน้โดย  
                     A2  53.33  

หมำยเหตุ 
          1)  บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั ถือหุน้ในบริษทั  กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ  ำกดั เป็นหุน้บุริมสิทธิจ ำนวน 3,674,997 หุน้ โดยสิทธิในกำรออกเสียงส ำหรับหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ เท่ำกบั 10,000 เสียง และหุน้สำมญั 1 หุน้ เท่ำกบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

และไดรั้บช ำระค่ำหุน้เม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุน้บุริมสิทธินั้น 
     

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

 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช ำนำญกำรระดับโลก " บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการจดัการ
ทั้งองคก์ร เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และบุคลากร  
โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้  บริษทัยงัไดเ้นน้การพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรม
ทกัษะความรู้ เพื่อใหก้ารท างานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 

1.2  เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 
 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า ไดด้  าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ (โครงการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชน
เพ่ือผลิตพลงังาน ขนาด 800 ตนัต่อวนั ท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช กทม.) เรียบร้อยแลว้  จึงจะขยายต่อยอดธุรกิจ
ไปยงัโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ เช่น  โรงไฟฟ้าระบบชีวมวล และระบบชีวภาพ เพื่อรองรับ
โครงการส าคญัตามนโยบายของภาครัฐ 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์มุ่งเนน้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภทติดตั้ง
บนพ้ืนดิน (Solar farm) เป็นหลกั แต่ดว้ยปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีนโยบายรับซ้ือไฟเพ่ิม จึงมุ่งเนน้ลูกคา้ภาคเอกชน 
ในกลุ่มของเจา้ของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง และตอ้งการประหยดัค่าไฟ โดย

วิสยัทศัน ์

ผูช้  ำนำญกำร 

ระดับโลก 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งคน 

"วนัิย สำมัคคี 

เสียสละ 

คณุธรรม กตัญญู" 

ปณิธำนองคก์ร 

"มุง่สรำ้งคนดี   

แทนคณุแผ่นดนิ" 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งงำน 

"คณุภำพคือ

ศักดิ์ ศรี สำมัคคี

เพิ่ มผลผลิต เป็น

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม" 
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ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภทติดตั้งบนหลงัคา (Solar rooftop) และ
ประเภทลอยน ้า (Solar floating) เป็นหลกั 

- ธุรกิจการจดัการระบบน ้า มีแผนขยายธุรกิจรับเหมาและจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ าให้กบักลุ่ม
ธุรกิจเอกชนท่ีลงทุนผลิตจ าหน่ายน ้ าดิบให้แก่กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีโครงการเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีก  าลงัพฒันาและในอนาคตจะมีความตอ้งการใชน้ ้ าสูงมาก   

- ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความจ าเป็นและมีอตัราการเติบโตสูงตามการ
เจริญเติบโตของเศษฐกิจ มีนโยบายมุ่งเนน้บริการลูกคา้จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะลูกคา้ การไฟฟ้าทั้ง 3 
หน่วยงานท่ีมีประกาศแผนการจดัจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบกรมบญัชีกลางอย่าง
ชดัเจน 

- บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจพลงังานต่างประเทศ โดยจะเขา้ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากประเทศ
เวยีดนาม เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให ้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน 

รัฐบาลประเทศเวียดนาม มีนโยบายสนับสนุนพลังงานทางเลือกไวอ้ย่างชัดเจนในแผนแม่บทด้าน
พลงังานระหวา่งปี 2554-2563 และวสิัยทศัน์ถึงปี 2573 เพ่ือวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเติบโตสูงข้ึน บริษัทจึงมีนโยบายขยายธุรกิจเข้าไปจัดตั้ งบริษัทในประเทศ
เวยีดนาม  (ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียน) 

2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components)  

บริษทัยงัคงให้ความส าคญักบัการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision 
Parts and Components) ดว้ยเช่นกนัเพ่ือสนบัสนุนต่อการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันายอดรายไดใ้หส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
มีเสถียรภาพและยัง่ยนืต่อไป 

บริษทัจะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจ้าก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีตอ้งการยา้ยฐานการผลิตมาในประเทศ ซ่ึง
พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนักบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั เพ่ือก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีรูปแบบและการผลิตท่ีซบัซอ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

3. ธุรกิจจ าหน่ายน ้าดิบ 

- บริษทัไดข้ยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน ้า เน่ืองจากบริษทัไดเ้ลง็เห็นวา่ธุรกิจน ้าเป็นธุรกิจแห่งอนาคต มีการขยายตวั
สูง และมีคู่แข่งไม่มาก  โดยบริษทัยอ่ยจะท าธุรกิจจ าหน่ายน ้าดิบ โดยมีลกัษณะของธุรกิจเป็นการท าสัมปทานกบั
ภาครัฐ หรือเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองดว้ยปัจจุบนั ภาครัฐตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลงทุน จึงเป็นช่องทาง
ท่ีการลงทุนโดยภาคเอกชน ในลกัษณะสัมปทานจะมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC ท าให้
ช่องทางในการลงทุน ท่ีประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เมียรมาร์ ลาว และกมัพชูา มีโอกาสมากข้ึน 

- บริษทัจะขยายแหล่งเก็บน ้ าดิบตน้ทุนต ่า เพ่ือรองรับปัญหาความไม่แน่นอนของน ้ าดิบท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 
ควบคู่กบัการรองรับการขยายรายไดจ้ากการเติบโตของลูกคา้  
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1.3  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 25 มกรำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บำท 
วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำ

ก่อสร้ำงตำมวตัถุประสงค์ของผูว้่ำจ้ำง 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  

วนัท่ี 19 ธันวำคม 2562  บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที.จ ำกัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 150,000,000 บำท เป็น 
300,000,000 บำท 

วนัท่ี   12 พฤศิจกำยน 2562 ท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั ไดพิ้จำรณำ ให้ จดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนำม เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริกำรดำ้นท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง และรับก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของธุรกิจพลงังำน โดยมีทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บำท โดยบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั เป็นผูถื้อสัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 100  ภำยใตช่ื้อ บริษทั เอทู เทคโนโลย ี
เวยีดนำม จ ำกดั ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรจดทะเบียน 
 

1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563) 
 

 
 
 
 

1.5  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี -  
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

โครงสร้างรายได้ 
  โครงสร้ำงรำยได ้จ ำแนกตำมลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม1 

2560 2561 2562 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

2.1 กลุ่มธุรกิจบริกำรทำง
วศิวกรรมและก่อสร้ำง 
(EPC) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ี จ  ำกดั 
บริษทั เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั 

100% 
100% 
100% 

303.82 23.65 1,450.40 58.56 1,870.79 67.10 

2.2 กลุ่มอุตสำหกรรม           
ยำนยนต ์

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

 
100% 
100% 

980.92 76.35 990.71 40.00 853.64 30.62 

2.3 กลุ่มธุรกิจบริหำรจดักำร
น ้ำ 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 53.33% - - 35.71 1.44 63.72 2.28 

   
1,284.74 100.00 2,476.82 100.00 2,788.15 100.00 

 
หมำยเหตุ  :  1. รำยไดร้ะหวำ่งกนัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั )  

       2. เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
กลุ่มธุรกจิของบริษัท ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563 

  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 6 บริษทั ดงัน้ี  
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 ตั้งแต่ ปี 2563  เป็นตน้ไป  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดด้  ำเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจ

ดำ้นกำรลงทุนและกำรถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร  ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ

หุน้ ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 ไดมี้มติอนุมติักำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดยกำรโอนกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง ให้แก่บริษทั  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ

บริษทั จำก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทั   ถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนของเอพีเอที  โดยกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรดงักล่ำว  เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำรและควบคุมดูแล

แต่ละธุรกิจ พร้อมรับกบักำรเติบโตในอนำคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง (EPC) ประกอบดว้ย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั บริษทั เอพีซี
เอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ประกอบดว้ย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั   และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  
3. กลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

โดยมีธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนโลหะ และธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจหลกั    

 ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะกำรประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำร

ลงทุนและกำรถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บโอน

ธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง

และท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวมำจำกบริษทั และบริษทัจะถือหุน้ใน เอพีเอ

ที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที กำรโอนกิจกำรใหแ้ก่ เอพีเอที ดงักล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อยำ่งใด 
 

 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกจิ ดงันี ้
1.    ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง (EPC) กำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ

โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด สถำนีไฟฟ้ำแรงสูง และกำรจดักำรระบบน ้ำ รวมถึงจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ต่ำง ๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท 

2.    ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)  ท่ีท ำจำกโลหะ 
เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยคุณสมบติั ลกัษณะและรูปทรง ของช้ินงำนจะเป็นไปตำมกำร
ออกแบบของลูกค้ำ ปัจจุบันลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  

3.    ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 
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 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 2.1.  กลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
 ธุรกิจบริกำรทำงวศิวกรรมและก่อสร้ำง (EPC)ด ำเนินงำนภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเอทู  ไดด้  ำเนินงำนใหบ้ริกำร
งำนก่อสร้ำง รับเหมำก่อสร้ำง ให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ ประเภทพลงังำนทุกชนิด กำรรับเหมำโครงกำรต่ำงๆ 
ตำมวตัถุประสงคข์องผูว้่ำจำ้ง  รวมถึงกำรขำยวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง ปัจจุบนับริษทัไดด้  ำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนของกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร และส่วนของกำรท ำธุรกิจขำยวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นโครงกำร
ก่อสร้ำง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

2.1.1 ด าเนินธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
 กำรด ำเนินธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง (EPC)เป็นกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงโครงกำรแบบครบวงจร ในรูปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็นโครงกำรท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นสูงให้บริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยเร่ิมตั้งแต่กำรออกแบบ จดัหำอุปกรณ์และท ำกำรก่อสร้ำงงำนโยธำ กำร
ติดตั้งทดสอบระบบจนกระทัง่ส่งมอบให้ลูกคำ้ รวมถึงกำรบริกำรให้ค  ำปรึกษำและให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำและเดิน
ระบบหลงักำรส่งมอบดว้ย ปัจจุบนับริษทัด ำเนินธุรกิจ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเอทู และ บริษทัเอทูตีรวฒัน์ 
  (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 ในช่วงปี 2562  เอทูไดด้  ำเนินกำรธุรกิจและขยำยบริกำรดำ้นงำนบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง จนปัจจุบนัมี
ผลงำนกำรให้บริกำรก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิดไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตย ์โรง
ผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ  งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง งำนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน ้ำและระบบจ ำหน่ำยน ้ำ โดย
มีกลุ่มลูกคำ้ท่ีส ำคญัคือผูป้ระกอบกำรเอกชนรำยใหญ่ และหน่วยงำนรัฐเช่นกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นตน้ 
 

 

 

 
 

โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนจำกขยะจำกแสงอำทิตย ์ประเภทติดตั้งบนหลงัคำ ประเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และประเภทลอยน ้ำ (ตำมล ำดบัจำกซำ้ยไปขวำ) 

 

 

 

 

 

โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนจำกขยะ 
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โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง 
 
 

 

 

 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำแบบครบวงจร 

การผลติและขั้นตอนการผลติ 
1. ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการก่อสร้าง 

 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้ในขั้นแรกโดยจะรับขอ้มูลควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้และท ำกำรพิจำรณำและตดัสินใจในเบ้ืองตน้วำ่จะเสนอ Proposal หรือไม่ หำกตอ้งกำรท่ีจะเสนอ Proposal ฝ่ำยบริหำร
จะท ำกำรมอบหมำยใหฝ่้ำยพฒันำธุรกิจด ำเนินกำรส ำรวจหนำ้งำนพร้อมจดัท ำตน้ทุนเพ่ือเสนอ และตดัสินใจพร้อมเสนอรำคำ 
หำกโครงกำรไดรั้บคดัเลือก  ฝ่ำยบริหำรร่วมกบัผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ หำกตกลงเง่ือนไขกบัลูกคำ้
ไดก้จ็ะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรท ำสัญญำและเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป 
 ฝ่ำยบริหำร จะท ำกำรแต่งตั้ง  Project Manager  เพื่อรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง  Project Manager            
จะมอบหมำยให้กบัวิศวกรเพ่ือส ำรวจสภำพพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพื่อรับทรำบถึงขอ้มูลโครงกำรและท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมี     
ในกำรด ำเนินโครงกำรและจดัเตรียมแผนและมำตรกำรรองรับในกรณีท่ีมีควำมเส่ียงสูงและ/หรือผลกระทบจำกควำมเส่ียงสูง 
(High risk scale) 

2. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 
 เม่ือไดรั้บมอบโครงกำรจำกฝ่ำยบริหำร 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 
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 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 มีหนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพกำรก่อสร้ำงใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบหรือ
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 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  

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

เป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ณ ปี2579 
ประเภทพลงังาน Plant Factor (%) เป้าหมายรวม 1/ 

พลงังำนแสงอำทิตย ์  6,000.0 

- Ground Mount 16  

-  Rooftop 15  

พลงังำนลม 18 3,002.0 
พลงังำนน ้ำ  3,282.4 
   - ≤  10 เมกะวตัต ์ 44 376.0 
     -  >  10 เมกะวตัต ์ - 2,906.4 
พลงังำนขยะ 70 500.0 
ชีวมวล 70 5,570.0 
ก๊ำซชีวภำพ (น ้ำเสีย/ของเสีย) 70 600.0 
ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลงังำน) 78 680.0 

รวมเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 19,634.4 
หมำยเหตุ 1/ ก ำลงัผลิตติดตั้ง 
 

 จำกนโยบำยท่ีส ำคญัดงักล่ำวน้ี ท ำใหเ้กิดกำรลงทุนในกลุ่มพลงังำนทดแทน นบัวำ่เป็นกำรสนบัสนุนใหเ้อกชนหนัมำ
ลงทุนธุรกิจพลงังำนทดแทนเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงกลุ่มนักลงทุนดงักล่ำวเป็นเป้ำหมำยหลกัท่ีเอทูจะไดมี้โอกำสเขำ้ไปเสนอกำร
ให้บริกำรในงำนก่อสร้ำงโครงกำรให้แก่ผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำ โดยเฉพำะกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
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เบ็ดเสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตย ์และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ  ซ่ึงถือไดว้่ำจะเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษทัไดใ้นอนำคต  

   (ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
   กลยุทธ์การแข่งขัน   

   ดำ้นบุคลำกร  ผูบ้ริหำรหลกัของเอทู เป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำน และธุรกิจดำ้นกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง จึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงกำรก่อสร้ำง 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรติดต่อกบัลูกคำ้  ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัมีทีมงำนวิศวกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
และประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำรก่อสร้ำง มีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ในขั้นตอนกำรขอใบอนุญำต 
สำมำรถติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่ำงดี  ท ำให้บริษทัสำมำรถท ำบริหำรโครงกำรและท ำกำร
ก่อสร้ำงได้แลว้เสร็จตำมสัญญำ นอกจำกนั้น บริษทัยงัมีผลงำนในโครงกำรท่ีส ำคญั ท่ีสำมำรถน ำมำเป็นผลงำนท่ีเป็น
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในกำรเขำ้ร่วมกำรประมูลในโครงกำรขนำดใหญ่ได ้จึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญท่ีท ำให้บริษทัมีควำม
ไดเ้ปรียบและมีโอกำสในกำรแข่งขนัสูงเหนือคู่แข่ง   

  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
   กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ ผูป้ระกอบกำรดำ้นพลงังำนและระบบสำธำรณูประโภคทั้งท่ีเป็นเอกชนรำยใหญ่ท่ีมี
ควำมมัน่คง รวมถึงหน่วยงำนภำครำชกำรต่ำง เช่นหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัท่ีมีศกัยภำพในกำร
ลงทุนและมีแผนกำรพฒันำธุรกิจในอนำคตอยำ่งชดัเจน   

  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
    โดยกำรเขำ้ร่วมกำรประมูลในภำครัฐในงำนรับเหมำโครงกำรต่ำงๆโดยเนน้โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
สำธำรณูปโภคตำมแผนนโยบำยของรัฐบำล ส ำหรับลูกคำ้ภำคเอกชนทำงบริษทัไดเ้ขำ้ไปร่วมกบันกัลงทุนดำ้นพลงังำนใน
ประเทศเพ่ือช่วยพฒันำโครงกำรและเสนอรำคำให้กบัลูกคำ้เช่น โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนต่ำงๆ งำนก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำแรงสูง งำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคดำ้นน ้ ำแบบครบวงจรเป็นตน้ โดยรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2562 งำนบริกำร
รับเหมำจะเป็นลูกคำ้ภำยในประเทศทั้งหมด นอกจำกนั้น บริษทัมีแผนขยำยฐำนธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
(EPC) ใหก้บันกัลงทุนท่ีตอ้งกำรไปลงทุนดำ้นพลงังำนในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเวยีดนำม เป็นตน้ 

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

 (ง)   การจัดหาผลติภัณฑ์ 
  เอทูจะจัดหำผลิตภัณฑ์ส ำหรับงำนรับเหมำ ก่อสร้ำงตำมแบบบัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ                           
(Bill of Quantity หรือ BOQ) ซ่ึงเป็นบญัชีแสดงรำคำวสัดุและค่ำแรง ลูกคำ้ส่วนใหญ่จะจดัท ำเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุ
ปริมำณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชม้ำให้พร้อม เพื่อให้บริษัทกรอกขอ้มูลมูลค่ำตำมรำยละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชน้ั้น ใน
กรณีท่ีลูกคำ้ไม่ระบุปริมำณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มำให ้บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรถอดแบบเพ่ือระบุปริมำณเอง   

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  เอทูมีจ ำนวนโครงกำรงำนใหบ้ริกำรก่อสร้ำงกบัลูกคำ้ แบ่งเป็น 

 รำยละเอียด โครงกำร มูลค่ำโครงกำร รับรู้รำยไดปี้ 61 รับรู้รำยไดปี้ 62 คงเหลือภำระ 
1 งำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแลว้ในปี 2562 25 1,654.81 1,450.40 204.41 - 
2 งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน  15 1,606.69  1,445.41 161.28 
3 งำนท่ีลงนำมในสญัญำแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำง 1 83.00  0.19 82.81 
 รวม  3,344.50 1,450.40 1,650.01 244.09 

 

2.1.2  ธุรกจิจัดหาและจ าหน่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 
  ธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโครงกำร  เช่น ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงพลงังำนทดแทน ระบบสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง และระบบสำธำรณูปโภค เป็นกำรด ำเนิน
ธุรกิจภำยใตช่ื้อบริษทัเอพีที 
   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 จดัหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ เช่น แผงโซล่ำร์
เซล อินเวอร์เตอร์ โครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำร์ อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สำยไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้ำแรงสูง และระบบมอนิเตอร์  
อุปกรณ์ในโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบผลิตจ ำหน่ำยน ้ำเช่นเคร่ืองผลิตน ้ำดิบและท่อส่งน ้ำเป็นตน้  

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรม 
   พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ พบวำ่กำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำน
ไฟฟ้ำทดแทนเพ่ิมมำกข้ึนท ำใหก้ำรขำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนมีแนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง   

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
    มุ่งเนน้กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนท่ีมีคุณภำพสูง ทั้งน้ีปริมำณควำมตอ้งกำรอุปกรณ์พลงังำนทดแทน
จะข้ึนอยูก่บักำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำนทดแทน 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน   
    ธุรกิจพลงังำนทดแทนนั้นถือว่ำเป็นธุรกิจท่ีมีกำรลงทุนสูงและกำรแข่งขนัท่ีดี เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยให้บริษทั
ประสบควำมส ำเร็จ กลยทุธ์ส ำคญัท่ีช่วยใหก้ำรตลำดของบริษทัประสบควำมส ำเร็จสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
 จ ำหน่ำยให้กบักลุ่มลูกคำ้ท่ีมีงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  โครงกำรก่อสร้ำง

ระบบสำธำรณูปโภค  โดยจ ำหน่ำยใหก้ลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นภำคเอกชน และหน่วยงำนรำชกำร ซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำรก่อสร้ำง  

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 เอพีที มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และจัดหำวสัดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนก่อสร้ำงโครงกำร ให้กับเจ้ำของ
โครงกำร  บริษทัผูรั้บเหมำภำยนอก หรือบริษทัผูอ้อกแบบโครงกำรก่อสร้ำงโดยตรง  
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 นโยบายการก าหนดราคา 
 เอพีที จะก ำหนดรำคำผลิตภณัฑจ์ำกตน้ทุนและส่วนบวกเพ่ิม (Cost plus Margin) โดยน ำปริมำณกำรสั่งซ้ือ
และกำรแข่งขนัของธุรกิจพลงังำนทดแทนมำพิจำรณำประกอบ 

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
              - ไม่มี 

 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 
     - ไม่มี 

(ง)  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 เอพีที มีนโยบำยกำรจดัหำผลิตภณัฑเ์ม่ือไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้เจำ้ของโครงกำรงำนก่อสร้ำงโดยตรงเท่ำนั้น 

ไม่มีนโยบำยสตอ็ควสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เพ่ือลดภำระตน้ทุนในกำรจดัเกบ็สินคำ้ ทั้งน้ีกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์จะมำจำกกำร
ซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำงภำยในประเทศ  และต่ำงประเทศ  

 (ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
 - ไม่มี  

 (จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- ไม่มี 

2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

งบการเงนิรวม1 

2560 2561 2562 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.  รถยนต ์ 569.74 58.08 568.07 57.34 469.27 54.97 

2.  รถจกัรยำนยนต ์ 111.35 11.35 122.15 12.33 117.20 13.73 

3.  อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 214.47 21.86 167.56 16.91 130.76 15.32 

4.  กลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 42.53 4.34 84.32 8.51 79.72 9.34 

5.  ช้ินส่วนอ่ืนๆ 42.83 4.37 48.61 4.91 56.69 6.64 

 

980.92 100.00 990.71 100.00 853.64 100.00 

หมำยเหตุ  :  1. รำยไดร้ะหวำ่งกนัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั )  

  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ท่ีท ำจำก
โลหะ เช่น เหลก็กลำ้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่ำง ลกัษณะและคุณสมบติัของ
ช้ินงำนจะเป็นไปตำมกำรออกแบบของลูกคำ้  

  ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลูกคำ้แต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ี
จะน ำไปใช้งำน ซ่ึงลักษณะของช้ินส่วนท่ีบริษัทผลิตมีลักษณะต่ำงกัน เช่น รูปร่ำง ขนำดมิติ ลักษณะของวัตถุดิบ 
คุณสมบติัเฉพำะของวตัถุดิบ ควำมเรียบผวิ เป็นตน้ 
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ทั้งน้ีแมว้่ำช้ินส่วนของบริษทัสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ำรน ำไปใชง้ำนและกำรออกแบบช้ินงำนของลูกคำ้ แต่ปัจจุบนัลูกคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้ง
ถ่ำยภำพดิจิตอล โดยผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของลูกคำ้ในแต่ละ
อุตสำหกรรม 

2.2.1   ช้ินส่วนยานยนต์ 

(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคำ้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์

และรถจกัรยำนยนต ์(Product Maker) ผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 
จะน ำผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบควบคุมกำร
ขบัเคล่ือน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัดน ้ำฝน และสตำร์ตเตอร์ เป็นตน้ ส่วนผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1ของรถจกัรยำนยนต์
จะน ำช้ินส่วนของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัท ์เป็นตน้ โดยลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่  บริษทั อีซูซุเอน็ยิน่
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ,  บริษทั วำลีโอสยำม เทอร์มอลซิสเตม็ส์  , บริษทั ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเลค็ทริคแมนูแฟ็ค
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 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 

 

 

 

A3003, A6061, A6063, ADC10 
Bar Extrude, Cold Forge, Cast 
Round, Hex, Profile : 8-230 mm 
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly 
Tolerance : +/- 0.007 mm 
Roundness : 0.005 mm max 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q 
Bar (HR, CD) 
Round : 6-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll, 
Serration, Heat Treatment 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.005 mm 
Roughness : 0.2 Ra 

 

 

 

FC250, FCD450 
Iron Cast 
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.4 Ra 
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SCM415, SCM420, SCM440,  
S45C, SUJ2, 
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot 
Forge, Cold Form 
Round, Profile : 10-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat 
Tolerance : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.8 Ra 

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ 
          ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

           ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในปี 2562 มีปริมำณกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 2.01  ลำ้นคนั ปริมำณกำรขำย
รถยนตใ์นประเทศ มีจ ำนวน 1.00  ลำ้นคนั  ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนต ์มีจ ำนวน 1.05 ลำ้นคนั โดยแบ่งเป็น 

   ปริมำณกำรผลิตรถยนตข์องปี 2562 ลดลงจำกปี 2561  จ ำนวน 0.15  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 7  และ 
ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี  2560 จ ำนวน 0.03 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ  1.25 

   ปริมำณกำรขำยรถยนตใ์นประเทศปี 2562  ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 0.03 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 3  และ 
ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี  2560  จ ำนวน 0.14 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 15.59   

    ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนตข์องปี 2562 ลดลงจำกปี 2561  จ ำนวน 0.09  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 7.59 และปี 
2562 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.09 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 7.51 

    ภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนตใ์นปี 2562 ยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกกำรชะลอตวัจำกตลำดในประเทศและตลำด
ส่งออก รวมทั้งกำรชะลอตวักำรผลิตจำกกำรเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตรถยนตล์ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้โดยปริมำณกำรผลิตรถยนตร์วมทั้งปีลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ แต่
อยำ่งไรกต็ำมปริมำณกำรผลิตยงัสูงกวำ่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ 

 

ปี 
  

กำรผลิตรถยนต ์ ยอดขำยรถยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออก 
ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
        (คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
      (คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

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 
2562 2,013,710 -7 1,007,552 -3 1,054,103 -8 
ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
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 (ลำ้นคนั) 

 
ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์ 
ตำมขอ้มูลของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม ไดค้ำดกำรณ์วำ่ ประมำณกำรจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คำดวำ่ จะมี
กำรผลิตรถยนตป์ระมำณ 2,050,000 คนั เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนั ของปีก่อนร้อยละ 2.50 โดยเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยใน
ประเทศประมำณ 1,000,000 คนั และเป็นกำรผลิตเพ่ือส่งออกประมำณ 1,050,000 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00 โดยแบ่งเป็นกำร
ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ ประมำณร้อยละ 40-45 และกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก ประมำณร้อยละ 55-60 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 
ภำวะอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ในปี 2562 มีปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ประมำณ 1.95 ลำ้นคนั 

ปริมำณกำรขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ มีจ ำนวน 1.72 ลำ้นคนั ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนต ์มีจ ำนวน 0.95 ลำ้น
คนั โดยแบ่งเป็น 

ปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนตข์องปี 2562  ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 0.12 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 5.6  และปี 
2562 ลดลงจำกปี 2560  จ ำนวน 0.11 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 5.2 

ปริมำณกำรขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศปี 2562  ลดลงจำกปี 2561  จ ำนวน 0.07 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ  3.90  
และ ปี 2562 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.09 ลำ้นคนั   คิดเป็นร้อยละ 5.09 

ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนตปี์ 2562  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561  จ ำนวน 0.06  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 7.06
และปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 0.10 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 11.75 

ภำพรวมในปี 2562 กำรผลิตรถจักรยำนยนต์หดตวั เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกควำม
ตอ้งกำรของตลำดในประเทศ อยำ่งไรกต็ำมตลำดส่งออกมีกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึน 
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กำรผลิตรถยนต ์ปริมำณ (คนั) ยอดขำยรถยนตใ์นประเทศ ปริมำณ (คนั) ยอดส่งออก ปริมำณ (คนั)
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ปี 
  

กำรผลิตรถจกัรยำนยนต ์ ยอดขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออกรถจกัรยำนยนต ์

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

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 
2562 1,948,480 -6 1,718,587 -4 948,839 -7 

ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 
สภำอุตสำหกรรมยำนยนตแ์ห่งประเทศไทย  คำดกำรณ์กำรผลิตรถจกัรยำนยนตใ์นปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 

2,100,000 คนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 แบ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 1,700,000 คนั ลดลงร้อยละ 1 จำกปัญหำเศรษฐกิจชะลอตวั
จำกปัญหำภยัแลง้ และประมำณกำรส่งออก 400,000 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จำกแนวโนม้กำรส่งออกรถจกัรยำนยนตข์นำด
ใหญ่ท่ียงัคงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนตจ์ดัเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลให้กำรสนบัสนุน เน่ืองจำกเป็น

อุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทในกำรสนบัสนุนอุตสำหกรรมยำนยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของโลก 
และมีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ งในส่วนท่ีก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนเป็นจ ำนวนมำก และก่อให้เกิดกำร
เช่ือมโยงกบัอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองต่ำงๆ 

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

ปี 2562  อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์มีทิศทำงกำรปรับตวัลดลง โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกช้ินส่วนยำนยนต ์
จ ำนวน 238,195 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จ ำนวน 31,998 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 13.43 ช้ินส่วน
อะไหล่ จ ำนวน 24,120 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 10.13  ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 181,254  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 76.09 
และช้ินส่วนอ่ืน จ ำนวน 823 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.35 โดยขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำนกังำน
ปลดักระทรวงพำณิชย ์รำยงำน ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ ญ่ีปุ่น มำเลเซีย และอินโดนีเซีย และ
ช้ินส่วนรถจกัรยำนยนตมี์ตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ กมัพชูำ อินโดนีเซีย และเวยีดนำม  
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มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

ท่ีมำ: สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย  กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันช้ินส่วนยานยนต์ 
ปี 2563 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ในส่วนท่ีผลิตให้กบัโรงงำนประกอบรถยนต์ น่ำจะมี

แนวโนม้ท่ีปรับตวัลดลง อนัเน่ืองมำจำกไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองจำกเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซำส่งผลใหก้ำรส่งออกรถยนตล์ดลง
ในทุกตลำดยกเวน้ตะวนัออกกลำง โดยเอเชียและโอเชียเนียซ่ึงเป็นตลำดส่งออกใหญ่สองอนัดบัแรกของไทย  
 

2.2.2  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 

   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
       บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนใหแ้ก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำม

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

ตัวอย่าง ผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท 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 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 2562 
เคร่ืองยนต ์ 32,482 43,717 39,728 37,226 31,998 
ช้ินส่วนอะไหล่ 23,469 29,316 36,127 26,941 24,120 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 188,761 184,481 198,242 215,680 181,254 
ช้ินส่วนอ่ืนๆ 1,177 802 480 633 823 
รวม 245,889 258,316 274,577 280,480 238,195 
อตัรำกำรขยำยตวั (%) -2 5 6 2 -15 
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์  

  ปริมำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 1.3 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 14.77 

และปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 0.6 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 6.32 

   ปริมำณกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศของปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 0.5 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 

11.11 และปี 2562 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.10 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 1.96 

        2558        2559 2560 2561 2562 
ปริมำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลำ้นเคร่ือง) 11.0 10.4 9.5 8.8 10.1 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) -6 -6 -9 -8 15 
ปริมำณจ ำหน่ำยภำยในประเทศ (ลำ้นเคร่ือง) 5.8 5.7 5.1 4.5 5 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) -2 -3 -10 -12 12 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 
 

  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  ในปี 2562 ภำพรวมอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมำณกำรจ ำหน่ำยกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกกำรส่งออกไปยงัสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ จีน ญ่ีปุ่น และอำเซียนลดลง  อยำ่งไรก็ตำมรำยงำนผลกำร
วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ไดค้ำดกำรณ์ดำ้นกำรส่งออกในอุตสำหกรรม
เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ ประเทศไทยยงัมีโอกำสในกำรกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้ ำแห่งศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมกำร
ผลิต และกำรส่งออกเคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ จำกปัจจุบนัมีมูลค่ำทำงกำรคำ้กำรลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
และอำเซียนเป็นคู่คำ้อนัดบัหน่ึงของไทย กำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะช่วยในมำตรกำรกำรลดและยกเลิกภำษี
ในดำ้นสินคำ้ กำรบริหำร ตลอดจนสิทธิพิเศษดำ้นกำรลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  
  ทั้งน้ีในภำพรวมของบริษทั อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ มีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน      
อนัเน่ืองมำจำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีเครือข่ำยอยูท่ ัว่โลกมียอดสั่งซ้ือช้ินส่วนโลหะซ่ึงเป็นส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์
อยำ่งต่อเน่ือง บริษทัสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรไดท้นัต่อเวลำและมีคุณภำพจึงท ำให้ยงัคงสำมำรถรักษำระดบัยอดขำยให้
เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

2.2.3  กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล 
 (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

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

 

 

 

 

 

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

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลในประเทศไทย 
ปี 2562 ภำวะอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลมีอตัรำกำรเติบโตท่ีทรงตวั เน่ืองจำกบริษทัผูผ้ลิตสมำร์ทโฟน

ไดเ้พ่ิมเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพในสมำร์ทโฟนใหถ่้ำยรูปไดค้มชดัข้ึน 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 ำให้ฐำนลูกคำ้เลก็กวำ่กลอ้ง
แบบคอมแพค 

  กลอ้ง Mirror less หมำยถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสำมำรถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภำพใกลเ้คียงกบักลอ้ง DSLR  

ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 

 
              ท่ีมำ: Camera & Imaging Products Association 
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ปริมำณกำรผลิตกลอ้งถ่ำยรูป (ลำ้นหน่วย)
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           แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ปี 2563 บริษทัคำดวำ่อุตสำหกรรมกลอ้งดิจิตอลน่ำจะมีแนวโนม้ในอนำคตอำจจะไม่เติบโตมำกนกั เน่ืองจำก

ผูบ้ริโภคทัว่ไปหันไปนิยมถ่ำยรูปจำกสมำร์ทโฟนแทนกำรใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ำยรูป แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัมีผูบ้ริโภคบำงกลุ่ม        
ท่ีนิยมใชก้ลอ้งถ่ำยภำพอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้งถ่ำยภำพท่ีมีประสิทธิภำพสูง และมีรำคำแพง 

ในส่วนต่อไปน้ีเป็นกำรอธิบำยถึงภำพรวมของธุรกิจซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์เก่ียวกบันโยบำย
และลกัษณะกำรตลำดของผลิตภณัฑท่ี์ส ำคญั กำรจดัหำผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรง
สูง และงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัต่อไปน้ี 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคัญ 

  กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) 

ท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ในดำ้นคุณภำพของช้ินงำนและคุณภำพของกำรใหบ้ริกำร  โดยบริษทัใหค้วำมส ำคญัและใส่ใจใน
กำรผลิตตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบ, กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต,  กำรควบคุมกำรผลิต รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพและควำม
เรียบร้อยของช้ินส่วน และกำรส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ไดต้รงเวลำ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตตรงตำมควำมตอ้งกำรและ
กำรออกแบบของลูกคำ้  

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

(1) คุณภำพของช้ินส่วน   บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมคุณภำพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้
ช้ินส่วนดงักล่ำวมีคุณสมบติัตรงตำมควำมตอ้งกำรและกำรออกแบบของลูกคำ้ โดยบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัตรง
ตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด, ออกแบบกระบวนกำรผลิตบนคอมพิวเตอร์, กำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
กำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 
ระดบั คือ (1) กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต และ (2) กำรตรวจสอบขั้นสุดทำ้ยก่อนส่งมอบให้แก่
ลูกคำ้   ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนดและออกแบบ 

(2) ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน   บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่
ลูกคำ้ไดต้รงตำมเวลำและสำมำรถส่งมอบงำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหก้ระบวนกำรผลิตของลูกคำ้เป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง และ
เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของบริษทั 

(3) ควำมมัน่คงในกำรผลิต บริษทัสำมำรถผลิตและจดัหำช้ินส่วนไดต้รงตำมรูปแบบควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ และในปริมำณท่ีก ำหนดอนัส่งผลให้ลูกคำ้สำมำรถบริหำรกระบวนกำรผลิตเพ่ือขจดัควำมสูญเปล่ำของปัจจยักำรผลิต
ต่ำงๆ ใหถู้กน ำมำใชแ้บบทนัเวลำพอดี (Just-in-time)  

(4) ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิต บริษทัสำมำรถเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิตช้ินส่วน
เพ่ือรองรับกำรเติบโตและกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของลูกคำ้โดยสำมำรถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึนหำกมีควำมตอ้งกำร
จำกลูกคำ้ 

(5) กำรขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำน   บริษทัไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตท่ีมีควำมต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนกำร
ต่อเน่ืองจำกสำยกำรผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ์ เช่น กำรชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้ำนคร้ังแรกใน ไตร
มำสท่ี 2 ปี 2554 เป็นตน้ 
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ในอดีตบริษทัตอ้งวำ่จำ้งบุคคลภำยนอกในกำรท ำกระบวนกำรดงักล่ำว ซ่ึงท ำให้มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง
และประสำนงำน ค่ำใชจ่้ำยกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอก รวมถึงค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ นอกจำกน้ีกำรว่ำจำ้ง
บุคคลภำยนอกยงัท ำให้บริษทัใชเ้วลำในกำรผลิตช้ินงำนยำวนำนข้ึน เน่ืองจำกมีระยะเวลำในกำรขนส่งช้ินงำนไป-กลบั และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของบุคคลภำยนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทั 

กำรท่ีบริษทัขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรดงักล่ำวจะท ำให้สำมำรถ
บริหำรตน้ทุนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และระยะเวลำในกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(6) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมน ำระบบ TOYOTA Production 
System (TPS) มำประยกุตใ์ชใ้นปี 2551 รวมถึงกำรน ำกระบวนกำรข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) และกระบวนกำรชุบโลหะ 
(Anodizing) มำใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
แรงงำน (labor productivity) โดยกำรน ำระบบป้อนช้ินงำนอตัโนมติั(automation process) มำประยกุตใ์ชใ้นสำยกำรผลิตเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยใหผ้ลผลิตและคุณภำพสูงข้ึน รวมทั้งเป็นโอกำสใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำควำมสำมำรถ
เพ่ือท ำงำนท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ควำมรับผดิชอบและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ 
   ควำมสำมำรถในกำรปรับเพ่ิมก ำลงักำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในบำงกรณี

ลูกคำ้อำจมีควำมตอ้งกำรช้ินส่วนของบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลำหน่ึงอย่ำงกะทันหัน บริษทัก็มีควำมสำมำรถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสั้น เพ่ือใหก้ำร
ผลิตและกำรท ำงำนของลูกคำ้สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

   กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกบัลูกคำ้  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะรักษำควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ใน
ระยะยำว โดยกำรจดัเตรียมและรักษำก ำลงักำรผลิตสนบัสนุนงำนของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองจนกวำ่จะหมดรุ่น รวมถึงขยำยก ำลงั
กำรผลิตและเพ่ิมกระบวนกำรใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริกำรครบวงจร 

   กำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้  บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยบริษทัจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรน ำขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคำ้ว่ำจ้ำงบริษทัผลิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ควำมลบักำรคำ้ของลูกคำ้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรท ำธุรกิจของบริษทั น ำมำ
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปหำประโยชน์เพ่ือกำรส่วนตวั 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลำยประเภทโดยสำมำรถ

น ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ำรน ำไปใชง้ำนของลูกคำ้ โดย
ปัจจุบนัลูกคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 

ตวัอยำ่งกลุ่มลูกคำ้ของบริษทั 

 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 
1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต ์ผูผ้ลิตรถจกัรยำนยนต ์ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์

ระบบควบคุมกำรขบัเคล่ือน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัด
น ้ ำฝน และสตำร์ตเตอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และระบบคลชัท์ใน
รถจกัรยำนยนต ์เป็นตน้ 
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 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 
2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 
4. อุตสำหกรรมอ่ืน ผูผ้ลิตเคร่ืองพิมพ ์และผูผ้ลิตแกนเคร่ืองพิมพ์ ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทำง

กำรแพทย ์เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 
 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคำ้ (Product 
Maker) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2562 บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 
83.26 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด และจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ต่ำงประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 16.74 ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยทั้งหมด รำยละเอียดดงัน้ี 

โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัแยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
หน่วย : ลำ้นบำท 

ปี 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ขำยในประเทศ 726.26 74.04 747.56 75.46 691.29 75.26 726.26 74.04 747.56 75.46 710.70 83.26 
ขำยต่ำงประเทศ 254.66 25.96 243.15 24.54 227.23 24.74 254.66 25.96 243.15 24.54 142.94 16.74 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 980.92 100.00 990.71 100.00 918.52 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 853.64 100.00 

 

 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 ำหนดโดยอุปสงคแ์ละ
อุปทำนของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลำดโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวน
ของรำคำวตัถุดิบดงักล่ำว 

  อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบติัในอุตสำหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีรำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมำก บริษทัจะ
ด ำเนินกำรเจรจำกบัลูกคำ้เพ่ือขอปรับรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทั
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้กล่ำวคือ หำกรำคำตลำดของวตัถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลงเกินกว่ำร้อยละ 10 จำกรำคำท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ บริษทัจะมีกำรเจรจำต่อรองกบัลูกคำ้เพ่ือท ำกำรปรับเปล่ียนรำคำขำยให้สอดคลอ้งกบัรำคำตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง 
ในทำงตรงขำ้มหำกรำคำวตัถุดิบปรับตวัลดลง ลูกคำ้กจ็ะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนเช่นกนั ทั้งน้ี 
สัดส่วนรำคำท่ีปรับข้ึนหรือลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีกำรก ำหนดตำยตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลกำรเจรจำในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติจะ
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มีกำรรับภำระตน้ทุนร่วมกนั โดยลูกคำ้จะรับภำระเป็นส่วนใหญ่ อยำ่งไรกต็ำมในกำรเจรจำดงักล่ำวจะมีควำมล่ำชำ้ (lag time) 
เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของ
วตัถุดิบอยูใ่นทำงตรงกนัขำ้มหำกวตัถุดิบมีรำคำลดลง ลูกคำ้ก็จะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยเช่นเดียวกนั 
จึงอำจท ำใหบ้ริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกระดบัปกติในช่วงระยะเวลำหน่ึง 

  ทั้ งน้ีบริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยให้แก่ลูกค้ำท่ีมีพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกัน     
(Arm’s Length) และอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำกควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  แมว้ำ่
สินคำ้ท่ีลูกคำ้   แต่ละรำยสั่งผลิตจะมีขนำด  รูปร่ำง ขั้นตอนกำรผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่ำงกนั  แต่บริษทัมี
นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำบนพ้ืนฐำนเดียวกนัคือจะก ำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรำก ำไร   
(Cost Plus Pricing)   ซ่ึงบริษทัใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยเป็นมำตรฐำนเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ  ทั้งน้ี
อตัรำก ำไรและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ของลูกคำ้แต่ละรำย อำจแตกต่ำงกนัไดข้ึ้นอยูก่บัสภำวะกำรแข่งขนัของแต่ละอุตสำหกรรม
และปริมำณกำรสั่งซ้ือ (ทั้งน้ีอตัรำก ำไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2562 ของลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 
54.23 กลุ่มอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็เฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 18.34 และกลุ่มอุตสำหกรรม
กลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 11.63 กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 15.80 โดยบริษทัจะค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
  บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรจดักำรเพ่ือใหเ้ป็นโรงงำนท่ีมีมำตรฐำนเป็นท่ี

ยอมรับของลูกคำ้ โดยบริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
 มาตรฐาน ระยะเวลาที่ได้รับการ

รับรอง 
รายละเอยีด 

1. ISO 9001: 2015 

 
 

12 มิ.ย. 61 – 12 มิ.ย. 64 มำตรฐำน ISO 9001: 2015 เป็นมำตรฐำนท่ีองค์กรระหว่ำง
ประเทศว่ำดว้ยมำตรฐำน (International Standardization and 
Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้แนวทำงกำรจดักำร
และกำรบริหำรงำนด้ำนคุณภำพองค์กรอย่ำงเป็นระบบ โดย
บริษทัไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร  
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 ข้ึนโดยใช้พ้ืนฐำนของ
ขอ้ก ำหนดของ ISO 9001:2015 โดยไดเ้พ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเฉพำะ
ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตต์ำมมำตรฐำน  IATF 16949 ซ่ึง
เ ป็นมำตรฐำนข้อก ำหนด เฉพำะทำง เทค นิค  (Technical 
Specification: TS) ท่ีเป็นแนวทำงขอ้ก ำหนดระบบกำรบริหำร
คุณภำพของอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั่วโลก โดยบริษัทได้รับ
มำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร(มำตรฐำน IATF16949 เปล่ียนช่ือ
จำก ISO/TS16949) 
Scope Certification : Manufacturing of precision parts 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 26 

 มาตรฐาน ระยะเวลาที่ได้รับการ
รับรอง 

รายละเอยีด 

3. ISO 14001: 2015 

 
 

2 มิ.ย. 61 – 2 มิ.ย. 64 
 
 
 
 

 

มำตรฐำน ISO 14001:2015 เป็นมำตรฐำนท่ีองค์กรระหว่ำง
ประเทศว่ำดว้ยมำตรฐำน (International Standardization and 
Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้แนวทำงกำรจดักำร
และกำรปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดรั้บมำตรฐำน
ดงักล่ำวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacture of precision parts for 
automotive, office automation, electronic, electrical appliance 
and industrial machine 

 

 
 

19 ต.ค. 62 – 2 มิ.ย. 64 

4. AS9100 Rev. D / ISO 
9001 :2015 

 

15 ส.ค. 61 – 14 ส.ค. 64 
 

The manufacture of machined components for aircraft 
 

 
 

(ง)  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 

     ปัจจุบนับริษทัมีโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ 
อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีก ำลงักำรผลิตสูงสุด  ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 2,730,498 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี 2560 –
2562 บริษทัมีกำรใชอ้ตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตดงัน้ี 

 

                                     

    

 

 

 

 

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

 วตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคำ้จะเป็นผู ้

ก  ำหนดลกัษณะเฉพำะและคุณภำพของวตัถุดิบท่ีตอ้งกำร จำกนั้นบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบโดยค ำนึงถึงรำคำและเง่ือนไขทำงกำร
ค้ำท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดส ำหรับบริษัท ซ่ึง ส่วนใหญ่จะน ำเข้ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำก เหล็ก 
อลูมิเนียม และสแตนเลส ท่ีผลิตภำยในประเทศมีขนำดและคุณสมบติัไม่ตรงตำมท่ีลูกคำ้ของบริษทัก ำหนด   โดยบริษทัไม่มี
นโยบำยท่ีจะจัดซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ แต่จะกระจำยไปในผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลำยๆ รำย เพ่ือควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ โดยบริษทัมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยประเภทเหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมำณ 
49 รำย 

 หน่วย 2560 2561 2562 
เคร่ืองจกัร ณ ส้ินปี                                          (เคร่ือง) 439 439 423 
ก ำลงักำรผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 2,748,669 2,768,758 2,730,498 
ปริมำณกำรผลิตจริง (ชัว่โมง) 1,866,034 1,822,002 1,650,544 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต (ร้อยละ) 67.9% 65.8% 60.40% 
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 ปี 2562 บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบในสัดส่วนประมำณร้อยละ 14.44 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมด โดย
บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบส่วนใหญ่จำกประเทศไตห้วนั  เกำหลีใต ้สำธำรณรัฐประชำชนจีน องักฤษ สหรัฐอเมริกำ และ วตัถุดิบ
ส่วนท่ีเหลืออีกประมำณร้อยละ 85.56 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศ และตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศโดยในปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้แต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจดัหำ
วตัถุดิบทั้งหมดโดยบริษทัสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้รำยใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบ
ทั้งหมดในปี 2562 

 ทั้งน้ีในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบบนพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  
บริษทัมีนโยบำยในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำก
ควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  โดยค ำนึงถึงรำคำ คุณภำพ และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบำยท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจำกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะแต่จะกระจำยไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยๆรำย
เพ่ือควำมยืดหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของกำรป้องกนัไม่ให้มีกำรซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจำกเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ปกติก็คือ กำรเปรียบเทียบรำคำของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้  ำหน่ำยหลำยแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจำก         
ผูจ้  ำหน่ำยท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมำกท่ีสุด 

 (จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 
 บริษทัประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ 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 2-4 ตุลำคม 2562 โดยบริษทั เอม็ อี ที จ ำกดั เป็นผู ้
ใหบ้ริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพส่ิงแวดลอ้มและข้ึนทะเบียนเป็นหอ้งปฏิบติักำรวิเครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำน
อุตสำหกรรม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

- ปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศท่ีระบำยออกจำกโรงงำน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) 0.007 0.1(1) mg/m3 

Sulfuric Acid <0.1 25(1) ppm 
Sulfur Dioxide <0.1 500(1) ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1.0 - ppm 
Total Suspended Particulate 2.0 400(1) mg/m3 

        หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ืองก ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนท่ีระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549  
  (1)  : Standards CHWI 
 -   : ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
     : ผลกำรตรวจวดั ค ำนวณผลท่ีควำมดนั 1 บรรยำกำศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ท่ีสภำวะแหง้ (Dry Basis) 
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    คุณภำพอำกำศบริเวณพ้ืนท่ีท ำงำน 
พำรำมิเตอร์ ผลกำรตรวจวดั มำตรฐำน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.001-0.510 2[1] mg/m3 

Sulfuric Acid <0.001-0.104 1[1] mg/m3 

Nitric Acid[3] 0.04 2[1] ppm 

Hydrogen Chloride 0.01 5[1] ppm 

Potassium Hydroxide 0.732 2[2] mg/m3 
Iron Fume <0.03-0.11 10 mg/m3 

Methanol <0.02 200 ppm 
Iron Chloride as FeCl3 0.005 10 mg/m3 

Carbon Monoxide <1 50[1] ppm 
Total Dust 0.156-1.560 15 mg/m3 

Respirable Dust 0.343-0.919 5 mg/m3 

Cyclohexane <0.16-118.42 300[1] ppm 
Oil Mist <0.001-1.25 5 mg/m3 

Aluminum Dust <0.002-0.003 15 mg/m3 
2-Methyl-2,4-Pentanediol[2] <0.01 125 mg/m3 
2-Butoxy Ethanol <0.03 50[1] ppm 
Sodium Tetraborate as Na 0.116 - mg/m3 
Toluene <0.03 200[1] ppm 
Xylene <0.03 100[1] ppm 
Methyl isobutyl ketone <0.08 100[1] ppm 

 หมำยเหตุ :   มำตรฐำน Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
  [1]    :  มำตรฐำนประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย 
  [2]    :  มำตรฐำนประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย 
           (ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยสูงสุดไม่วำ่เวลำใดๆในระหวำ่งท ำงำน) 
  [3]    :  วเิครำะห์ผลโดย บริษทั เอม็แมก็ซ์ แอสโซซิเอชัน่ จ  ำกดั 
  -     :  ไม่มีมำตรฐำน  

 บริษทัมีกำรใชน้ ้ ำเป็นปัจจยัหน่ึงในกระบวนกำรผลิต เช่น ใชน้ ้ ำเพื่อลำ้งช้ินงำนโลหะในระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิต,ใชน้ ้ำเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสำรหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ ้ ำในกระบวนกำรชุบช้ินงำน และน ้ำท่ีใช้
ท ำควำมสะอำดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดำ้นสำธำรณูปโภค ซ่ึงในส่วนของน ้ำเสียท่ีเป็นประเภท Coolant และน ้ำ
เสียท่ีปนเป้ือนน ้ ำมนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือเตรียมให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญำตในกำร
ขนส่ง และก ำจดั/บ ำบดั จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมน ำไปก ำจดั/บ ำบดั 

 น ้ำเสีย ส่วนท่ีบริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ ำเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรชุบช้ินงำน โดย
บริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ ำเสียได ้6 ลูกบำศกเ์มตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตได ้ และ  2.น ้ำเสียท่ีเกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคในโรงงำน   
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 ทั้งน้ีบริษทัไดท้ ำกำรควบคุมและตรวจติดตำมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและพำรำมิเตอร์น ้ำเสียใหอ้ยูใ่นมำตรฐำนท่ีกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยก ำหนด ซ่ึงน ้ำเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อน ้ำเสียรวมของกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
ซิต้ี ชลบุรี มีกำรสุ่มตรวจจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นประจ ำทุกเดือน ซ่ึงผลกำรตรวจ
พำรำมิเตอร์น ้ำเสียของบริษทัอยูใ่นเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวำ่ค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
 โดยสรุปผลกำรตรวจวดัล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 09 ธนัวำคม 2562 โดยบริษทั เทสท ์เทค จ ำกดั (สำขำอมตะนคร)  
ซ่ึงให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำและน ้ ำเสีย ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็น
หอ้งปฏิบติักำรวเิครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 27.7 ≤45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 12 ≤500 mg/1 
Chemical Oxygen Demand 48 ≤750 mg/1 
Total Suspended Solid 23 ≤200 mg/1 
pH 7.60 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 706 ≤3,000 mg/1 
Grease & Oil 2.0 ≤10 mg/1 

 

   เศษวตัถุดิบ  เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจำกกำรกลึงและ/หรือเจำะ 
โดยบริษทัมีกำรควบคุมจ ำนวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงำนโดยกำรเก็บรวบรวมและวำ่จำ้งบริษทัภำยนอกให้เขำ้มำ
รับซ้ือกำกของเสียดงักล่ำว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตท่ีมีมำตรฐำนในกำรบริหำรจดักำรของเสียดว้ย และ
จะมีตำชัง่เพ่ือชัง่น ้ ำหนกัรถของผูซ้ื้อท่ีเขำ้มำขนเศษข้ีกลึงในโรงงำนทั้งก่อนและหลงักำรขน ซ่ึงจะควบคุมโดย
พนักงำนของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัยงัจัดให้มีกำรบีบอดัเศษวตัถุดิบดงักล่ำวเพ่ือให้ใชพ้ื้นท่ีน้อยลงในกำร
จดัเก็บระหว่ำงท่ีรอบริษทัภำยนอกมำรับกำกของเสียดงักล่ำว ซ่ึงกำรบีบอดัดงักล่ำวก่อให้เกิดผลพลอยไดเ้ป็น
น ้ำมนัท่ีมำกบัเศษวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ 

เน่ืองจำกโรงงำนของบริษทัตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จึงถูกก ำกบัดูแลโดยกำรนิคมอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย ดงันั้นกำรปล่อยของเสียออกจำกโรงงำนทั้งในดำ้นของปริมำณและคุณภำพจึงถูกก ำหนดและควบคุมโดย

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550-2562 กำรปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีนิคม

อุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ก ำหนดไวม้ำโดยตลอด 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมำตรฐำน ISO 14001:2015 ในวนัท่ี 2 มิถุนำยน  2561 และไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสำหกรรมสี
เขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในวนัท่ี  28 พฤษภำคม 2562 ซ่ึงเป็นมำตรฐำน
เก่ียวกบักำรจดักำรและกำรปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบกำรดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ผลิตของบริษทัท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 
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2.3  กลุ่มธุรกจิจ าหน่ายน า้ดบิ 
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ  
(ก) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั “ซีเค”  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ซ่ึงเป็นน ้ ำดิบท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน ้ ำผิว

ดินประเภทท่ี 3 โดยบริษทัมีแหล่งกกัเก็บน ้ ำดิบเป็นบ่อเก็บน ้ำจ ำนวน 5 บ่อ มีควำมจุรวม 18 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร บริเวณต ำบล
หนองต ำลึง และต ำบลหนองหงส์ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
         ภาวะอุตสาหกรรม 

    รำยได้หลักของซีเค ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กับลูกค้ำ โดยลูกค้ำน ำน ้ ำดิบไปจ ำหน่ำยต่อให้กับ
ภำคอุตสำหกรรม และกำรประปำในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตอ้งกำรน ้ ำดิบไดแ้ก่กำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ซ่ึงในปี 2562 ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเติบโตคงท่ี  

       แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
    แนวโน้มภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2563 คำดว่ำ ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตวั จำกช่วงเดียวกนัของปี 

2562 จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกและกำรคำ้โลก รำยจ่ำยกำรลงทุนภำครัฐท่ีมีแนวโน้มขยำยตวัเร่งข้ึนโดยเฉพำะกำร
ลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน กำรคมนำคม และกำรด ำเนินงำนภำยใตแ้ผนงำนพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC) (ท่ีมำ : รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2562 และแนวโนม้ปี 
2563, ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม, กระทรวงอุตสำหกรรม) 

   โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออกจะเป็นตวัขบัเคล่ือนส ำคญัทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคกำร
บริกำรในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก ท ำใหมี้ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงข้ึน ในขณะท่ีแหล่งน ้ำมีอยูเ่ท่ำเดิม  

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
  น ้ ำดิบของซีเค เป็นน ้ ำดิบท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร         

โดยซีเคไดมี้กำรติดตั้งระบบตรวจวดัปริมำณและคุณภำพน ้ ำ เพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจในคุณภำพของน ้ ำดิบท่ีซีเค ไดส่้งมอบให ้
นอกจำกน้ีซีเค ยงัไดศึ้กษำถึงแหล่งน ้ำอ่ืนๆ ส ำหรับกำรขยำยโครงกำรในอนำคต 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   ลกัษณะลูกคำ้ของซีเค  คือ กลุ่มลูกคำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรจดัหำ และจ ำหน่ำยน ้ำดิบ หรือจดัหำน ้ ำเพ่ือน ำน ้ ำ

ดิบไปผำ่นกระบวนกำรผลิต เป็นน ้ำท่ีใชเ้พ่ือกำรบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสำหกรรม เป็นตน้  
 ช่องทางจัดจ าหน่าย 

       ซีเคมี ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบักลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นภำคอุตสำหกรรม  หรือกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นบริษทั
จดักำรน ้ำท่ีจ  ำหน่ำยน ้ำใหก้บัผูบ้ริโภคในภำคครัวเรือน และอุตสำหกรรม   

 การเกบ็กกัและส่งจ่ายน า้ดบิ 
        ปัจจุบนับ่อเกบ็น ้ ำดิบของซีเค มีควำมจุ 18 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งน้ีซีเค

ไดท้ ำกำรศึกษำกำรใชแ้หล่งน ้ำใกลเ้คียงหำกลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรน ้ำดิบเพ่ิมข้ึน 
 วตัถุดบิ 

        น ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 โดยซีเคไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของน ้ ำดิบทั้งปัจจุบนัและในอนำคตท่ีจะน ำมำ
จ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ 
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 นโยบายการก าหนดราคา 
     กำรก ำหนดรำคำกำรขำยน ้ำดิบนั้นเป็นรำคำตำมตกลงกนัระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

                     -ไม่มี- 

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

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมขงัในพ้ืนท่ีทำ้ยน ้ำไดอี้กดว้ย 

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

ควำมเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสำรฉบบัน้ี อำ้งอิงจำกขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์อนำคตเท่ำท่ีสำมำรถระบุได ้ซ่ึง
ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญับำงประกำร อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำหุ้นของบริษทัและในอนำคตอำจมีปัจจยัควำมเส่ียงอ่ืนท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของรำยได ้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั นอกจำกน้ีขอ้ควำมในลกัษณะกำร
คำดกำรณ์ท่ีปรำกฎในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลฉบบัน้ีเช่นกำรใชถ้อ้ยค ำวำ่ “เช่ือวำ่” “คำดกำรณ์วำ่” “ประมำณ” “คำดหมำย”  
“มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” เป็นตน้  หรือกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบัผลประกอบกำร ธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ กำรเปล่ียนแปลงของ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบำยของรัฐ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต  
ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง  อำจมีควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนกไ็ด ้

3.1  ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 
3.1.1 ความเส่ียงกลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 

        3.1.1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจรับเหมำและมีกำรขยำยตวัทำงธุรกิจเร็วจึงตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ

และประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงหมำยถึงวิศวกรในระดบั
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงำน (Project Engineer หรือ 
Foreman) หำกบริษทัยอ่ยสูญเสียบุคลำกรเหล่ำน้ีไป ยอ่มส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรรับงำน ตลอดจนผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคตได ้อยำ่งไรกต็ำม บริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงดำ้นน้ีดี ท่ีผำ่นมำบริษทัมี
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี โดยมีกำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง ส่งบุคลำกรเขำ้ ร่วมกำรสัมมนำทั้ง
ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถแข่งขนักบัตลำดไดเ้พ่ือรักษำ บุคลำกร
ใหท้ ำงำนกบับริษทั 
     3.1.1.2 ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา 

บริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ โดยเฉพำะเร่ืองกำรช ำระเงินตำม
ควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึง อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมี
นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง ดงักล่ำว โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ก่อนกำรรับงำน กำรหำ
ขอ้มูลของลูกคำ้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีกำรเรียกเกบ็ เงินล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมด ำเนินงำนรวมถึงกำรเรียกเกบ็เงินตำมผลงำนท่ี
ท ำเสร็จ พร้อมกบัเร่ิมท ำกำรคดัเลือกกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นรัฐบำลถือหุน้ หรือเป็นรัฐวสิำหกิจท่ีน่ำเช่ือถือ 

  3.1.2 ความเส่ียงอุตสาหกรรมยานยนต์ 
       3.1.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2562 ลูกคำ้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง แยกตำมสัดส่วน 
ดงัน้ี 

ประเภท 
ร้อยละ ของรำยได ้

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ 
ร้อยละ ของรำยได ้
งบกำรเงินรวม 

1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 68.70 21.03 
2. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 15.32 4.69 
3. กลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 9.34 2.86 
4. ช้ินส่วนอ่ืนๆ 6.64 2.03 
               รวม 100.00 30.61 
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โดยในปี 2562 บริษทัมีกำรพ่ึงพำรำยไดจ้ำกลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตป์ระมำณร้อยละ 21.03 
ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม นอกจำกน้ีในช่วงเวลำดงักล่ำวบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำย
แรกของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์ในสัดส่วนท่ีสูง ประมำณร้อยละ 63 ของรำยไดก้ลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วน
โลหะซ่ึงเป็นควำมเส่ียงต่อกำรผนัผวนของรำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ รวมถึงหำกเกิดกำรถดถอยในอุตสำหกรรม
ยำนยนตก์จ็ะส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทั 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยท่ีจะกระจำยแหล่งท่ีมำของรำยไดไ้ม่ให้พ่ึงพำรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำย
หน่ึงหรือลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมำกเกินไป รวมถึงกระจำยแหล่งท่ีมำของรำยได้ไปยังอุตสำหกรรมอ่ืน
นอกเหนือจำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์แต่เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนำดใหญ่ท่ีมี
รำยไดจ้ำกกำรขำยตั้งแต่ระดบัพนัลำ้นบำทจนถึงระดบัหม่ืนลำ้นบำทต่อปี ซ่ึงมูลค่ำช้ินส่วนท่ีลูกคำ้ดงักล่ำวสั่งซ้ือ
จำกบริษทันับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้ทั้งหมดของลูกคำ้ดงักล่ำว แต่
นบัเป็นสัดส่วนมูลค่ำกำรสั่งซ้ือท่ีสูงส ำหรับบริษทัทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใดท่ีบริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ให้
เกินกวำ่ร้อยละ 20 ของรำยไดร้วม 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนกำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับผลิตภณัฑ์หน่ึงไปยงัอีก
ผลิตภณัฑห์น่ึง รวมถึงควำมสำมำรถในกำรหำตลำดใหม่และปรับเปล่ียนกำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับอุตสำหกรรมหน่ึง
ไปยงัอีกอุตสำหกรรมหน่ึงไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงท ำให้บริษทัสำมำรถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภำวะอุตสำหกรรมหน่ึงเกิด
ภำวะถดถอย  
     3.1.2.2  ความเส่ียงด้านราคาและการจัดหาวตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่ำว
มีลกัษณะเป็น Commodity Goods โดยรำคำของวตัถุดิบดงักล่ำวถูกก ำหนดข้ึนโดยอุปสงคแ์ละอุปทำนของวตัถุดิบนั้น ๆ 
ในตลำดโลกในแต่ละช่วงเวลำ ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทั 

ดงันั้นหำกรำคำของวตัถุดิบดงักล่ำวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้ผูผ้ลิตในอุตสำหกรรมเดียวกนัไดรั้บ
ผลกระทบจำกตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ท ำให้ก ำไรของบริษทัลดลงตำมไปดว้ยเพรำะตอ้งช่วยแบ่งเบำ
ภำระร่วมกบัลูกคำ้ 

แมว้่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัถุดิบหลกัดงักล่ำวจะอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษทัก็ตำมแต่
บริษทัจดัให้มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัถุดิบในตลำดโลกอยำ่งใกลชิ้ดโดยกำรจดัใหมี้ทีมงำนเฉพำะ
คอยติดตำมรำคำวตัถุดิบ กำรวิเครำะห์แนวโน้มของรำคำวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงกำรประเมินควำม
ตอ้งกำรใชว้ตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลำ เพ่ือใหบ้ริษทัสำมำรถบริหำรกำรสั่งซ้ือและระยะเวลำกำรส่งวตัถุดิบ
ให้สอดคลอ้งกบัแผนกำรผลิต และท ำให้บริษทัไม่ตอ้งสต็อกวตัถุดิบไวม้ำกเกินควำมจ ำเป็น  นอกจำกน้ีในกรณีท่ี
รำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมำกอย่ำงมีนยัส ำคญั บริษทัก็จะเจรจำกบัลูกคำ้เพ่ือขอปรับรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วน โดย
ปกติจะมีกำรรับภำระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนร่วมกนั โดยลูกคำ้จะรับภำระเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมในกำรเจรจำ
ดงักล่ำวจะมีควำมล่ำชำ้ (lag time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึง
ยงัคงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของวตัถุดิบอยู ่ ในทำงตรงกนัขำ้มหำกวตัถุดิบมีรำคำลดลง ลูกคำ้กจ็ะขอ
เจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยเช่นเดียวกนั  จึงอำจท ำให้บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
จำกระดบัปกติในช่วงระยะเวลำหน่ึง (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ) 
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     3.1.2.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือ

โดยตรงจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรือจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกุลเงินบำท  จึงท ำใหบ้ริษทั
มีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนค่อนขำ้งน้อย ในปี 2562 บริษทัมีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำก
ต่ำงประเทศจ ำนวนเงินประมำณ 27.71 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 7.36 ของมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ทั้ งหมด โดยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศประกอบดว้ย มูลค่ำประมำณ 0.07 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (24.63        
ลำ้นบำท) และมูลค่ำประมำณ 0.01 ลำ้นยโูร (3.08 ลำ้นบำท)  

ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนให้กบัลูกคำ้ต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.75 ของมูลค่ำ
รำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด  บริษทัก ำหนดรำคำขำยสกุลเงินต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.54 ของมูลค่ำ
รำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด ท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงในควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ช้ินส่วนไปต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน  ปี 2562 บริษัทได้รับช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ประกอบไปด้วย 3.54              
ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (109.49 ลำ้นบำท) และมูลค่ำประมำณ 0.43 ลำ้นยโูร (14.64 ลำ้นบำท) และบริษทัใชเ้งินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีไดรั้บจำกกำรขำยเพ่ือจ่ำยช ำระค่ำซ้ือวตัถุดิบ และอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกลุเดียวกนั  

ในปี 2562 อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 30.1540 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ มีควำมแข็งค่ำข้ึนจำกปี 
2561 ซ่ึงมีอตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 32.4498 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ท ำให้กำรขำยช้ินส่วนให้กบัลูกคำ้
ต่ำงประเทศท่ีเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศเกิดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนได ้อยำ่งไรกต็ำม บริษทัไดพ้ิจำรณำใช้
นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงใช้บัญชีเงินฝำกเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนผนัผวน 
     3.1.2.4  ความเส่ียงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว 

ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสำหกรรมน้ีจะไม่มีกำร
สัญญำระยะยำวในกำรใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ แต่จะเป็นกำรท ำสัญญำระยะสั้นอำยปุระมำณ 1 ปี หรืออำจจะไม่มีกำรท ำ
สัญญำในกำรใหบ้ริกำรกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่ำนั้นข้ึนอยูก่บันโยบำยในกำรท ำสัญญำของลูกคำ้แต่ละรำย 

เม่ือครบอำยสุัญญำหรือถึงก ำหนดเวลำท่ีลูกคำ้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคำ้ก็จะจดัให้มีกำรคดัเลือก
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์รำยใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคำ้หำกบริษทัไม่ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติผู ้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์  อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเย็น มักจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่
ผูป้ระกอบกำรเน่ืองจำกกำรสรรหำผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมท่ี
ผูป้ระกอบกำรก ำหนดโดยสำมำรถจดัส่งไดต้ำมก ำหนดเวลำและมีควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในช่วงท่ีมี
ควำมตอ้งกำรเพ่ิมสูงกวำ่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและใชเ้วลำนำน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนกำรผลิตของลูกคำ้และมี
ควำมเส่ียงดำ้นคุณภำพ กล่ำวคือ โดยปกติผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ มกัจะสรรหำและคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบั
ผูป้ระกอบกำรจ ำนวนจ ำกดัเพียง 1-3 รำยต่อกำรผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนกำรเพ่ือให้ไดรั้บกำร
คดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบกำรนั้นมีช่วงระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลำ
ดงักล่ำวอำจมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไปตำมรูปแบบและควำมซับซ้อนของกำรผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น 
หำกบริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบกำรรำยใด ๆ แลว้ ควำมเส่ียงจำกกำรยกเลิกสัญญำ
ในกำรผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรมกัจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรำยใดจนกวำ่จะหมด
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รุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 5 – 7 ปี หรือมำกกวำ่นั้นตำมแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์น
แต่ละอุตสำหกรรม 

ดงันั้นจำกกำรท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนท่ีมีมำตรฐำน จึงส่งผลให้ลูกคำ้มีควำมเช่ือมัน่ในกำร
ด ำเนินงำนและช้ินงำนของบริษทั และมีแนวโน้มท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนให้แก่ลูกคำ้ต่อไป 
รวมทั้งเสนอช้ินงำนใหม่ใหบ้ริษทัเสนอรำคำอยำ่งต่อเน่ือง 
     3.1.2.5  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอ่ืน 

 ปัจจยัท่ีอำจจะเป็นทำงเลือกให้บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ยำ้ยฐำนกำรผลิตจำกประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน    
มีปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

(1) กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
 กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ท ำให้เกิดกำรแข่งขนักนัเองในภูมิภำคอำเซียนมำกข้ึน  

ประเทศไทยซ่ึงเป็นฐำนกำรผลิตรถยนตอ์นัดบั 1 ของอำเซียน มีศกัยภำพในกำรผลิตรถยนต์ท่ีมีควำมเฉพำะใน 3 
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รถปิกอพั 1 คนั รถยนตป์ระหยดัพลงังำน หรืออีโคคำร์ และรถยนตข์นำดเลก็คุณภำพสูง  

 ดงันั้นบริษทัในฐำนะผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตจึ์งตอ้งรักษำมำตรฐำนกำรผลิตสินคำ้ให้ไดคุ้ณภำพ และน ำ
เทคโนโลยใีนกำรผลิตท่ีทนัสมยัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต ตลอดจนพฒันำช้ินงำน และพฒันำเคร่ืองจกัรใหส้ำมำรถ
ผลิตช้ินงำนไดห้ลำกหลำย นอกเหนือจำกกำรผลิตช้ินงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์เพียงอย่ำงเดียว ซ่ึงจะท ำให้
บริษทัยงัคงสำมำรถเติบโตต่อไปไดแ้มว้ำ่คู่แข่งขนัจะมำกข้ึนกต็ำม   

(2)  ควำมเสถียรภำพทำงกำรเมือง  
ผลกระทบเก่ียวกบัปัจจยัทำงกำรเมือง มีผลท ำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง รวมถึงใน

ภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ แต่อยำ่งไรก็ตำมภำครัฐบำลไดพ้ยำยำมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน และมุ่งเน้น
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
     3.1.2.6  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท าให้ต้องถูกชดใช้

ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 
ประเทศไทยไดมี้กำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญติัควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกสินคำ้ไม่

ปลอดภยั พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ควำมรับผิดชอบ”) ซ่ึง พ.ร.บ. ควำมรับผิดชอบดงักล่ำวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
ไดรั้บควำมเสียหำยทั้งทำงชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นจำกสินคำ้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยผูบ้ริโภค
สำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกผูผ้ลิต ผูว้ำ่จำ้งใหผ้ลิต ผูน้  ำเขำ้สินคำ้ไม่ปลอดภยัดงักล่ำวได ้

หำกสินคำ้ท่ีลูกคำ้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิต เช่น รถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์อุปกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองปรับอำกำศ 
กลอ้งถ่ำยภำพ เป็นตน้ ไดรั้บกำรร้องเรียนจำกผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคฟ้องร้องลูกคำ้ของบริษทัวำ่สินคำ้ท่ีลูกคำ้ของ
บริษทัเป็นผูผ้ลิตเป็นสินคำ้ไม่ปลอดภยั บริษทัก็อำจจะตอ้งร่วมจ่ำยช ำระค่ำเสียหำยท่ีถูกฟ้องร้องดว้ยหำกควำมไม่
ปลอดภยัของสินคำ้ดงักล่ำวเกิดจำกควำมผดิพลำดของช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 

เน่ืองจำกช้ินส่วนท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตนั้ น  เป็นช้ินส่วนท่ีลูกค้ำเป็นผูอ้อกแบบ รวมทั้ งเป็นผูก้  ำหนด
คุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิต ซ่ึงหำกมีควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกกำรออกแบบและกำรก ำหนดชนิดของ
วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิต บริษทัไม่ตอ้งร่วมรับผิดชอบในควำมไม่ปลอดภยัของสินคำ้ดงักล่ำว แต่หำกควำมไม่
ปลอดภยัของสินคำ้ดงักล่ำวเกิดจำกกำรผลิตท่ีผิดพลำดของบริษทัเอง บริษทักต็อ้งเป็นผูร่้วมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ี
เกิดจำกกำรฟ้องร้อง    

อยำ่งไรก็ตำมช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยั
โดยตรง ดงันั้นหำกสินคำ้ของลูกคำ้ถูกร้องเรียนและสำเหตุของกำรร้องเรียนเกิดจำกกำรผลิตท่ีผิดพลำดของบริษทั 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 36 
 

ผลกระทบจำกกำรร้องเรียนดงักล่ำวก็จะเป็นเพียงควำมเสียหำยท่ีไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อควำมปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค ประกอบกบัช้ินส่วน ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นช้ินส่วนท่ีใชใ้นกำรประกอบเป็นอุปกรณ์ของผูผ้ลิตและ
จดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1stTier Supplier) ซ่ึงหำกมีควำมผิดพลำดในกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทัเกิดข้ึนกจ็ะถูกตรวจ
พบและแกไ้ขในสำยกำรผลิตของผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 ก่อนท่ีสินคำ้จะเสร็จเป็นสินคำ้ส ำเร็จรูปและส่ง
มอบถึงมือผูบ้ริโภค 

ดงันั้นแมว้ำ่บริษทัจะมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีอำจจะถูกฟ้องร้องตำม พ.ร.บ.ควำมรับผิดชอบดงักล่ำว แต่จำก
เหตุผลขำ้งตน้บริษทัจึงมีโอกำสต ่ำท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกกำรฟ้องร้องและหำกตอ้งร่วมรับผิดชอบ
ค่ำเสียหำย ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวก็จะไม่สูงมำก เน่ืองจำกควำมผิดพลำดดงักล่ำวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อควำมปลอดภยั
ของผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผำ่นมำบริษทัยงัไม่เคยถูกฟ้องร้องจำกผูบ้ริโภคแต่อยำ่งใด 

นอกจำกน้ี เน่ืองจำกปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัประกนัภยัในประเทศไทยท่ีรับประกนัภยัในลกัษณะดงักล่ำว 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในต่ำงประเทศกไ็ม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทั
จึงไม่ไดท้  ำประกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องดงักล่ำว  

     3.1.2.7   ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจัดหำช้ินส่วนเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนกำรผลิตของบริษทั
มีกำรใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั จึงก่อใหเ้กิดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทำงอำกำศและทำงน ้ ำ โดยมี
ปริมำณของเสียต ่ำมำก 

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษัทตั้ งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) กำรท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่ำงๆ ออกสู่ภำยนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้ง
ไดรั้บกำรตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของ ก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2562 กำรปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำนท่ี ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรำยละเอียดในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

 

     3.1.2.8  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐบำล ซ่ึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบำยของรัฐบำลดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลง
ไปก็อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรด ำเนินงำนของบริษทัได้ เช่น กำรปรับเปล่ียน
ค่ำแรงงำนขั้นต ่ำ  กำรปรับเปล่ียนอตัรำเงินเดือนค่ำจำ้งของผูจ้บกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี หรือ กำรปรับเปล่ียน
อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ กำรปรับเปล่ียนอตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคล เป็นตน้โดยกำร
เปล่ียนแปลงของนโยบำยดงักล่ำวจะกระทบต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจทุกรำย 

อยำ่งไรกต็ำมปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทั  ผูบ้ริหำรของบริษทัได้
ติดตำมและประเมินผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงหรือ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว  โดยบริษทัไดริ้เร่ิมน ำเคร่ืองจักรอตัโนมติัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต
บำงส่วนในปี 2553 จนถึงปัจจุบนั และในอนำคตบริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันำใหมี้กำรใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัใหเ้พ่ิม
มำกข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน และแกไ้ขปัญหำค่ำแรงงำนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท ำให้
บริษทัเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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3.1.3 ความเส่ียงธุรกจิจ าหน่ายน า้ดบิ 
       3.1.3.1 ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 

บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบมีควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพภูมิอำกำศโลก (Climate Change) ท ำฝนไม่ตกตำมฤดูกำล อีกทั้งยงัมีปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่  ท่ีท ำใหป้ริมำณ
ฝนท่ีตกนอ้ยกวำ่ปกติ  

มำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือ ปัจจุบนัปริมำตรเกบ็กกัจะมีควำมจุคิดเป็น 2 เท่ำของปริมำณน ้ ำขำยต่อปี 
ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมำณน ้ำขำยท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 60
ของควำมจุบ่อ ซ่ึงจะพิจำรณำหำหำแหล่งส ำรองน ้ำดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จำกบ่อขำ้งเคียง 
     3.1.3.2 ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมีปนเป้ือนมากบัน า้ 

บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบมีควำมเส่ียงจำกกำรไดรั้บสำรเคมีปนเป้ือนมำกบัน ้ ำ    ซ่ึงมีผลท ำ
ให้น ้ ำผิวดินด้อยคุณภำพ อันเน่ืองมำจำกกำรท ำกิจกำรในพ้ืนท่ีเหนือน ้ ำ เช่น กำรปล่อยน ้ ำเสียของโรงงำน
อุตสำหกรรม ฟำร์มปศุสัตว ์และ กำรใชส้ำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร เป็นตน้   

  มำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภำพน ้ ำในล ำรำงเพ่ือเช็คคุณภำพ ณ เวลำนั้นๆ 
ก่อนปล่อยลงเกบ็ในสระ และกำรเฝ้ำระวงัชุมชนและแหล่งกิจกำรตน้น ้ำท่ีอำจปล่อยน ้ ำเสียลงล ำรำง โดยกำรเขำ้ไป
ท ำควำมเขำ้ใจและมีกำรประสำนกนัในกรณีท่ีอำจจะมีเหตุใหน้ ้ ำเสียเขำ้มำเจือปนในล ำน ้ำได ้

     3.1.3.3  ความเส่ียงจากคู่สัญญายกเลกิสัญญาการซ้ือขายน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สัญญำจะยกเลิกสัญญำซ้ือขำยน ้ ำ หรือไม่

ปฏิบติัให้เป็นไปตำมสัญญำ โดยบริษทัย่อยมีมำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือก ำหนดเง่ือนไขในสัญญำให้มีควำม
รัดกุม และก ำหนดวิธีกำรท ำงำนร่วมกนัเพ่ือลดขอ้โตแ้ยง้ และควำมไม่เขำ้ใจในกำรปฏิบติังำน จดัประชุมร่วมกนั
เพ่ือสรุปปัญหำดำ้นกำรท ำงำน เพ่ือจะหำวิธีแกไ้ขปัญหำร่วมกนั นอกจำกน้ีบริษทัยอ่ยจะขยำยฐำนลูกคำ้ เพ่ือเป็น
กำรกระจำยควำมเส่ียง 

     3.1.3.4  ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพทางจุลชีวที่ปนเป้ือนในบ่อ 
เน่ืองจำกน ้ ำดิบเป็นน ้ ำจำกฝนท่ีไหลผ่ำนล ำรำงธรรมชำติจึงตอ้งมีกำรปนเป้ือนจำกสำรอินทรีย ์เช่น ซำก

พืชซำกสัตวเ์ป็นปกติ ซ่ึงสำรอินทรียเ์หล่ำน้ีจะเป็นสำรอำหำรใหก้บัจุลินทรียจ์  ำพวกแบคทีเรีย รวมถึงปลำในบ่อน ้ ำ 
และจะเกิดผลกระทบคือ สำรอินทรียท่ี์ถูกยอ่ยสลำยโดยแบคทีเรียจะส่งผลใหค้่ำ บีโอดี สูงและ ออกซิเจนละลำย ต ่ำ 
ส่วนปลำท่ีแพร่ขยำยพนัธ์ในบ่อและไม่สำมำรถออกไปจำกบ่อได ้จะท ำใหค้่ำแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซ่ึงหำกสูง
มำกจะท ำใหคุ้ณภำพน ้ำไม่เป็นไปตำมสัญญำ 

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

     3.1.3.5  ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าประจ า 
ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำลูกคำ้ประจ ำ ทั้งน้ีลูกคำ้ประจ ำของบริษทัฯ มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเช่ือมัน่วำ่จะ

ยงัคงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้นโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำร
พ่ึงพำลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงในแต่ละกลุ่มลูกคำ้ โดยกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่   
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3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย 

บริษทัตอ้งน ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 6  แห่ง มำรวมในงบกำรเงินรวมของบริษทั 
ในปี 2562 บริษทัยอ่ยทั้ง 6 แห่ง มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงรำยไดข้องบริษทัยอ่ย

ทั้ง 6 แห่ง รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 69 ของรำยไดใ้นงบกำรเงินรวม  
และนอกจำกน้ี บริษัทยงัได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

นโยบำยกำรควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย รวมทั้งกำรส่งกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรของ
บริษทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยเพ่ือก ำหนดนโยบำยและรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่กำรบริหำรจดักำรตน้ทุน 
และกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด 

 

3.3   ความเส่ียงด้านการเงิน 
ความเส่ียงสภาพคล่องทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 3.02 เท่ำ โดย
ภำพรวมแลว้ บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 (ปี 2561 เท่ำกบั 2.60 เท่ำ) เน่ืองจำกในปี 2562 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่มีกำรลงทุนเพ่ิมท ำใหมี้สภำพคล่องเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรกต็ำมอตัรำส่วนสภำพคล่อง 3.02  ยงั
เป็นอตัรำส่วนท่ีเหมำะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมงบกำรเงินรวม บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 1.87 เท่ำ               
โดยภำพรวมแลว้กลุ่มบริษทัมีสภำพคล่องเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 (ปี 2561 เท่ำกบั 1.72 เท่ำ)  เน่ืองจำกในปี 2562 บริษทั
และบริษทัยอ่ยยงัไม่มีกำรลงทุนเพ่ิมท ำใหมี้สภำพคล่องเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรกต็ำมอตัรำส่วน สภำพคล่อง 1.87 ยงัคงเป็น
อตัรำส่วนท่ีเหมำะสม 
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน  ( ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 )  
 
4.1  ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ :  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : APCS 
วนัที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ : 29 กนัยำยน 2554 
ชนิดของหุ้นที่ออกจ 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 : ธุรกจิหลกั 

ธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC ) งำนก่อสร้ำงโครงกำร
และให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุก
ชนิด รวมถึง จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง
งำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำและธุรกิจพลงังำนทุกประเภท 
ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมยำน
ยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ   จ ำหน่ำยน ้ำดิบ 

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

 อ  ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิติบุคคล :  0107554000011 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสำร :  (660) 38-458-751  
Homepage :  www.asiaprecision.com 
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4.2  ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

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

ทุนจดทะเบียน :  300,000,000.00 บำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 300,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 30,000,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 10.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High 

Precision Machining & Cold Forging) ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรม
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 
เลขทะเบียนนิติบุคคล :  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  
ท่ีอยูส่ ำนงัำนใหญ่ จำก 700/102 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำน
ทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 เป็น เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต ำบลดอนหวัฬ่อ  อ  ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
 

   
 บริษัท  เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ำกดั  (“เอเอสท”ี)  

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 
เลขทะเบียนนิติบุคคล :  0205561031706 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300 
โทรสำร :  (660) 38-458-751 
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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 : ให้บริการในดา้น Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้าง

โครงการและใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทนทุกชนิด 

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 

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

 

 บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั  (“เอพทีี”) 
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 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน

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 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205560020808 
โทรศัพท์ส ำนักงำนใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สำขำ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (662) 361-5496 
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 บริษัท เอทู ตรีวัฒน์ จ ำกดั  (“เอทูที”) 
  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 ์ท่ีพกัอำศยั 
สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงคแ์ละงำนก่อสร้ำงอยำ่งอ่ืน
ทุกชนิด รวมทั้งรับท ำงำนโยธำทุกประเภท 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 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 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549083841 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (662) 361-5496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
\ 
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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 
นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  7305 
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5.  ผู้ถือหุ้น 
 

5.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

5.1.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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

 

5.1.2  รำยช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่30 ธันวำคม 2562)    

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั1) 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มกำรุณกรสกลุ2)  115,685,157 17.53 
3. นำยสมชำย  หงส์รัตนวจิิตร  40,000,000 6.06 
4. นำงดำรำณี  อตัตะนนัทน์  32,557,131 4.93 
5. นำยชำญชยั  กลุถำวรำกร  24,087,700 3.71 
6. นำยอรรณพ  ล้ิมประเสริฐ  20,293,300 3.07 
7. นำยสิโรจน์  แสงเทวำยภรณ์  11,086,800 1.68 
8. นำงสำวสำธินี จนัทศำศวตั 9,321,259 1.41 
9. MR.TSAI  MING-YU 9,037,700 1.37 
10. นำงสำวทองเพียร  แสนสร้อย     8,846,900 1.34 

   408,455,147 63.23 
 
 

หมำยเหตุ  :   1)รำยละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สดัส่วนกำรถือหุน้ บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 
            2) รำยละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สดัส่วนกำรถือหุน้ กลุ่มกำรุณกรสกลุ 
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5.1.3  สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที่ 30 ธันวำคม 2562)    
 

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั1) 1 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มกำรุณกรสกลุ2) 8 115,685,157 17.53 
3. นำยสมชำย  หงส์รัตนวจิิตร 1     40,000,000   6.06 
4. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 1,261 358,314,705 54.29 
  1,271 659,999,862 100.00 

 
โดยแบ่งเป็น ผูถื้อหุน้ไทย มีจ ำนวน 1,261 รำย (รวมจ ำนวนหุน้ 647,034,076หุน้ คิดเป็นร้อยละ 98.04) และ 
 ผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้ว มีจ ำนวน 10 รำย (รวมจ ำนวนหุน้ 12,965,786 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.96)  
 

หมำยเหตุ  :   1) รำยละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สดัส่วนกำรถือหุน้ บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 
            2) รำยละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สดัส่วนกำรถือหุน้ กลุ่มกำรุณกรสกลุ 
 

5.1.4  สัดส่วนกำรถือหุ้น บริษัท แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดโิอ จ ำกดั (วนัที่ 31 ธันวำคม 2562)  ประกอบด้วย  

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 

 

หมำยเหตุ : 3)รำยละเอียดดูขอ้ 7.1.6 สดัส่วนกำรถือหุน้ บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์

5.1.5   สัดส่วนกำรถือหุ้น กลุ่มกำรุณกรสกลุ  (วนัที่ 30 ธันวำคม 2562)   ประกอบด้วย 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 12,335,682 1.87 
8. นำงสำวนรจนัทร์** วจีสุธรรม 1,100,000 0.17 
   115,685,157 17.53 

หมำยเหตุ: * นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ เป็นสำมีของนำงสำวอญัชลี กำรุณกรสกุล  

 **นำงสำวนรจนัทร์ วจีสุธรรม เป็นบุตรของ นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล 
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5.1.6   สัดส่วนกำรถือหุ้น บริษัท เอ ดบับลวิ เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ำกดั (วนัที่ 31 ธันวำคม 2562)  ประกอบด้วย 

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนรำย 

จ ำนวนหุ้น
รวม 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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.ที. จ ำกดั* 

5.2.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 10.00 300,000,000.00 
ทุนเรียกช ำระแลว้ 30,000,000 10.00 300,000,000.00 

 
 

5.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จ ำกดั* 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  29,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 3 รำย)  3 0.00001 
   30,000,000 100.00000 

 

        หมำยเหตุ: * เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ได้เปลีย่นช่ือ จำกบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ำกดั เป็น บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จ ำกดั 

5.3 หุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ำกดั 
5.3.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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 ำกดั 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 
5.4.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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 ำกดั 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 ำกดั  
5.5.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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 ำกดั 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู ตรีวฒัน์ จ ำกดั 
5.6.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธิ 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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 เอทู ตรีวฒัน์ จ ำกดั 
 รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นสำมญั 

(หุ้น) 
จ ำนวนหุ้นบุริมสิทธิ

(หุ้น) 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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  สิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ บริษัท เอทู ตีรวฒัน์ จ ำกดั 

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

 
 

5.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกจิสำกล จ ำกดั  
5.7.2  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
(หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

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

 
 

5.7.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกจิสำกล จ ำกดั 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้น 
ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

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 
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6.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

6.1  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย   อยำ่งไรกต็ำมบริษทัอำจก ำหนดใหมี้
กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง 
ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
บริหำรงำนของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2560  2561 2562 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  102.48 136.77 83.55 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น  - 0.10*       0.06 

 

* ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี  4/2562  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศิกำยน 2562  มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561  และจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี  6 ธนัวำคม 2562 
 

6.2  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัยอ่ย และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยอำจ
ก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
บริหำรงำนของบริษทัยอ่ย ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 
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7.  คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
1.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม (ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
2.   นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมกำร /  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
3.   นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  /  กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  /  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรอิสระ) 
4.   นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกุล (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร)  
5.   นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
6.   นำยสุริยล  อุดชำชน (กรรมกำร ) 
7.    นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั/ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล) 
8.   นำยรำจีฟ  วิจำยนั (ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1              2            3           4 

5               6            7                                 8 
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่ 28  กุมภาพนัธ์ 2563 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม (ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
2.   นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมกำร /  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
3.   นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  /  กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  /  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรอิสระ) 
4.   นำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน  / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรอิสระ) 
5.   นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกุล (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร)  
6.   นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
7.   นำยสุริยล  อุดชำชน (กรรมกำร )  

8.   นำยอนุโรจน ์ นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล) 
9.   นำยรำจีฟ  วิจำยนั (ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ)  
       
หมำยเหตุ :    3) นำยสมโภชน์  วลัยะเสวี  ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 
       เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง เขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทน โดยมีอำยกุำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบักรรมกำรเดิม 
      ท่ีคงเหลืออยู ่

 

 

 

1                        2                                          33)                                       43) 

5                                          6                                          7                                          8 

9 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)        
 

หนำ้ 52 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ) 
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษทั /  
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 
 

77 - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี เม.ย.2562- ปัจจุบนั 
 
2549-เม.ย.2562 
 
ก.พ.2562 –ปัจจุบนั 
2559-ก.พ.2562 
2558 
2557-ปัจจุบนั 
 
2537-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทน 
จิตแพทยท่ี์ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 

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

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการบริษทั /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 
 

69 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล     
    FACHHOCHSCHULE  
     NIEDERRHEIN , GERMANY   
-  ปริญญาโท      UNIVERSITAET 

SIEGEN,        GERMANY   
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 
 

2554-ปัจจุบนั 
   ก.พ.2562 –ปัจจุบนั 
   2559-ก.พ.2562 
2557-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2559-2561 
 

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

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์ดาย 
จ  ากดั 
สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง 
จ  ากดั 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)        
 

หนำ้ 53 

 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี3) 
(ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการ) 

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน  / 
กรรมการอิสระ 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
University of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั และธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation 

  Program (DAP) รุ่นท่ี 87/2011    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 0.03 2549-28 ก.พ.2563 
 

2557-28 ก.พ.2563 
 
 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 
2561-28 กพ.2563 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 
2561-28 ก.พ.2563 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 
 

2561-28 ก.พ.2563 
 

2550-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2553-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

 
2557-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมมาธิการสิทธิ
มนุษยชน 
และการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส  เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส  เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั วลัวร์ี จ  ากดั 
บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้จ  ากดั 
บริษทั เวยีร์ 564 จ  ากดั 
บริษทั อินโดกนูา (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 
บริษทั อกริ แอคทีฟ จ ากดั 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2551-2557 กรรมการบริษทั บริษทั บางกอกอีเวน้ทแ์อนดเ์อก็ซิ
บิชัน่ จ  ากดั 

4 นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง3) 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2563 แทน 
นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี
มีผลวนัท่ี  
28 กมุภาพนัธ์ 2563) 
          

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน  / 
กรรมการอิสระ 

59 -ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ       
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        
-ปริญญาโท   เศรษฐศาสตร์   
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        

-ประกาศนียบตัร หลกัสูตร - 
DCP155/2012-Director 
Certification Program,2012      
- SFE - Successful Formulation & 
Execution of Strategy Class, 2012 
- HRP - How to Develop a risk 
Management Plan, 2012      
สถาบนัศึกษา IOD - Thai Institute 
of Directors                                                                                                         

ไม่มี ไม่มี 28 ก.พ.2563– 
ปัจจุบนั 

 
 
 
 

2521 – ปัจจุบนั 
2527 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 

      2560 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
/กรรมการอิสระ 
ประธานบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั
(มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั อิฐภราดร จ ากดั 
บริษทั ภราดรอินโนซิส จ ากดั 
บริษทั ภราดรบา้นและท่ีดิน 
บริษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดด้ิง จ  ากดั 
บริษทั เชียงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิว
เบชัน่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั ไบโอแอดวา้นซ์ โซลูชัน่ จ  ากดั 
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ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

57 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   (สาขาการตลาด)   
  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   University of Washington, USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 86/2010   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- พี่ชายของ  
   น.ส.จิตติมา  
  การุณกรสกุล    
- พี่ชายของ  
   น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
  ภรรยานายชยั
โรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ  
- บิดานายภทัร  
   การุณกรสกุล 

14.29 2537-ปัจจุบนั 
 
 

2557-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

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

กรรมกำรบริษทั/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประธำนกรรมกำรบริษทั/ ประธำน
กรรมกำรบริหำร / ผูบ้ริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริษทั/ ประธำน
กรรมกำรบริหำร / ผูบ้ริหำร 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 2) 
 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 
 
บริษทั พำร์ค เทอเรซ จ ำกดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จ ำกดั 
บริษทั เทพธญัญภำ จ ำกดั 
บริษทั คลสัเทค จ ำกดั 
บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ  ำกดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 

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

53 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 50/2006    สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- สามี น.ส.
อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
 นอ้งสาวนาย
อภิชาติ    
 การุณกรสกุล 

1.87 2537-ปัจจุบนั 
 
 
 

2557-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
 

กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรผูจ้ดักำร 
/ กรรมกำรบริหำร /รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดัซ้ือ/ 
รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรบริหำร/
ผูบ้ริหำร 
กรรมกำบริษทั/กรรมกำรบริหำร 
 
 

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

 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2561-ปัจจุบนั 
 

2553-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรบริหำร/ 
ผูบ้ริหำร 
กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรบริหำร 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั 

7. นายสุริยล อุดชาชน 
 

กรรมการบริษทั 54 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 162/2019   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

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

กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

8. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
เมษายน 2562 แทน 
นางสาวจิตติมา  
การุณกรสกุล มีผลวนัท่ี  
19 เมษายน  2562) 
 

กรรมการบริษทั / 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารบุคคล 
กรรมการบริหาร / 
ผูบ้ริหารเลขานุการบริษทั /  
เลขานุการคณะอนุกรรมการ/ 
ผูบ้ริหาร 

54 - ปริญญาตรี การบญัชี 
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 161/2019   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ไม่มี 0.07 เม.ย.2562-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / 
รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
บุคคล 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2) 
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ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2561-ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
2558-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั / ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตประจ าส านกังาน 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
 
บริษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จ  ากดั /
ตรวจสอบบญัชี 

   
หมายเหตุ : 

1) กำรถือหุน้รวมกำรถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
2) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
3) นำยสมโภชน์  วลัยะเสว ีไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง เขำ้

ด ำรงคต์  ำแหน่งแทน โดยมีอำยกุำรด ำรงคต์  ำแหน่งเท่ำกบักรรมกำรเดิมท่ีคงเหลืออยู ่
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2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ( ณ วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 

รายช่ือ 
บมจ. 

เอเซีย พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจก. เอเซีย 
พรีซิช่ัน    
เอ.ที. 

บจก. 
เอเซียพรี
ซิช่ันเทค 

บจก. เอทู 
เทคโนโลย ี

บจก. เอพซีี
เอส 

เทคโนโลย ี

บจก. กจิการ
ร่วมค้า เอทู
ตีรวฒัน์  

บจก. ชล
กจิสากล 

1. ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม PD , ID ,  A , PC       

2. นำยณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร D   , ID , PA , C       
3. นำยสมโภชน์ วลัยะเสว ี    D  D  D   
4. นำยวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง          D   , ID , A , C , PR       
5. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกุล 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. นำยสุริยล อุดชำชน D   D , E , M D , E , M D, E, M  
8. นำยโยชิคำสึ  คุรำชิ  D       
9. นำยรำจีฟ  วจิำยนั       E , M  D , E , M      
10. นำงพิมพฤดำ  พทิกัษธี์ระธรรม    PD , PE , M PD , PE , M PD , PE , M PD , M 
11. นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี D , E , M D , E , M D , E , M D D D  
12. นำยกฤษฏำ  มหำสันทนะ       D , M 
13. 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.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษทัและ
ผูบ้ริหำรของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั 
พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษทั
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
ประชุม  

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม 

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

นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี1) 

นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล1)   

นำยภทัร์ กำรุณกรสกุล 2) 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร  

3 
1 
1 

3 
- 
1 

     
     

เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั  นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  
1) นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล  ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์  2562 จึงไดแ้ต่งตั้ง 

นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นกรรมกำรแทนโดยมีวำระกำรด ำรงคต์  ำแหน่งเท่ำกบักรรมกำรเดิมท่ีคงเหลือ 
2)  นำยมนู  เลียวไพโรจน์  และนำยภทัร์  กำรุณกรสกุล  ครบก ำหนดวำระ เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 เน่ืองจำกติดภำระกิจจึงไม่ขอกลบัมำ

ด ำรงคต์  ำแหน่ง  
3) นำยสมโภชน์  วลัยะเสวี ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขำ้ด ำรงค์ต ำแหน่งแทน โดยมีอำยุกำรด ำรงค์ต ำแหน่งเท่ำกบั
กรรมกำรเดิมท่ีคงเหลืออยู ่ 

8.1.1  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นำยอภิชำติ กำรุณกรสกุล นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ  นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมกำรสองในสำมคนน้ีลง

ลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
8.1.2  วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ 

ถำ้จ ำนวนกรรมกำร แบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือก
เขำ้รับต ำแหน่งอีกกไ็ด ้ 
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8.1.3   อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

เช่น วิสัยทศัน์และภำรกิจ กลยทุธ์  ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั
ไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

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 ำกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
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
บริษทัย่อย (ถำ้มี) ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย ้งทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกับบริษทั หรือบริษทัย่อย (ถำ้มี) (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอ่ืนใดของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไป หรือเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ 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. จดัให้มีกำรประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่วมกนัในคณะกรรมกำร
บริษทั 

8.1.4   อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแล และสนบัสนุนกำรบริหำรงำน

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

2 ฝ่ำยเท่ำกนั   
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3  ท่ำน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 

1. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม  กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
3. นำยสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
-   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศิจกำยน  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง   3 ปี  (ตั้งแต่ 24 ธนัวำคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 23 ธนัวำคม  2565)  โดยมี  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์ เป็นเลขำนุกำร 
- นำยสมโภชน์  วลัยะเสวี ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 

1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขำ้ด ำรงคต์  ำแหน่งแทน  โดยนำยวิเชียร เชิดชูตระกูล
ทอง เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน   

 

นำยสมโภชน์ วลัยะเสวี  เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ
ของงบกำรเงิน   
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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 านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit ) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

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) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม 

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 
8.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ท่ำน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 
1. นำยอภิชำติ    กำรุณกรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6 
2. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ กรรมกำรบริหำร 6/6 
3.  
4.  

นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี 

นำยรำจีฟ      วิจำยนั 

กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำร 

6/6 
6/6 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   
3 ปี  (ตั้งแต่ 26 กมุภำพนัธ์  2562 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์  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 และควำมรับผดิชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

8.3.2  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (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 ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี  

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทัตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

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 
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รวมถึงควบคุมก ำกบัดูแลให้กำรด 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 กำรกูย้ืมเงิน 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 ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว 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
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อรับทรำบในกำรประชุมคร้ังต่อไป 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 

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

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม  2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  มีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2563 )  โดยมี  นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 

- นำยสมโภชน์  วลัยะเสวี ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง เขำ้ด ำรงคต์  ำแหน่งแทน  

- ต่อมำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  มี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2565 )  ประกอบดว้ย 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม  
2. นำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง  
3. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร  

โดยมี  นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 

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

ก ำหนดค่ำตอบแทน อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้กตำมท่ีคณะกรรมกำร
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 เพ่ือใหก้รรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดย
บุคคลท่ีเขำ้มำเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซ่ึงตนเขำ้มำแทน 
 

8.4.2  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
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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 และหลกัเกณฑ์ในกำรก 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 ำถำมกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำร
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 

 หน้าที่อ่ืนๆ  ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ ำนำจ

ในกำรเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ำมควำมจ ำเป็น  
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริง

ต่ำงๆ ใหท่ี้ประชุมทรำบได ้
3. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษทั  
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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 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี  2562 
1. นำยสมโภชน์  วลัยะเสว ี ประธำนกรรมกำร 1/1 
2. นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ กรรมกำร 1/1 
3. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร 1/1 

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม  2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2563 )  โดยมี  นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 

- นำยสมโภชน์  วลัยะเสวี ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง เขำ้ด ำรงคต์  ำแหน่งแทน  

- ต่อมำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2565 )  ประกอบดว้ย 

1. นำยวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง  
2. นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกุล  
3. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ  

โดยมี  นำยอนุโรจน์ 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 เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรให้ครบตำมท่ีไดก้  ำหนด
ไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขำ้มำเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงตนเขำ้มำแทน 

  8.5.2  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
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1. พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัให้
พิจำรณำและอนุมติั 

2. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพื่อรับทรำบ   

3. รับทรำบ พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง แนวทำง และมำตรกำรจดักำรควำม
เส่ียง และแผนปฏิบติักำร เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

4. ดูแล และติดตำมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริษทัมี
ระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพทัว่ทั้งองคก์ร 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 ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์

9. ดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรสอบทำน และทบทวนนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
อยำ่งนอ้ยทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว  สอดคลอ้งกบัสภำพ
กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ ำนำจในกำร
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ำมควำมจ ำเป็น  

11. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตอ้งมีกำรเขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่งนอ้ยปีละ    
1 คร้ัง 

12. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

  โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหบ้รรลุตำม
หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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8.6 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  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  วิจำยนั 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 และปฏิบติังำนประจ 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 เพ่ือให้ผูบ้ริหำร และฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวำง
ไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั 

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

7. ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกควำมเขำ้ใจ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำม
นโยบำย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวนิยัภำยในองคก์ร 

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

9. มีอ  ำนำจในกำรแต่งตั้ง และถอดถอนเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัในต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
(President) 
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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 ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ  

2. ดูแลให้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

3. จดัท ำและเกบ็รักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี  
a. ทะเบียนกรรมกำร  
b. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
c. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  
d. รำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
e. รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 กรรมการ 
ในอดีตท่ีผำ่นมำบริษทัมีกำรจ่ำยเบ้ียประชุม และค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรของบริษทั โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 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* 1/1 20,000 40,000 - - - -  - - - - - 60,000 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม ประธำนกรรมกำรบริษทั* / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ  

4/4 
 

85,000 
 

120,000 
 

150,000 
 

4/4 
 

25,000 
 

80,000 
 

2/2 
 

20,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
480,000 

3. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธำนกรรมกำรบริษทั /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  

4/4 55,000 100,000 120,000 4/4 35,000 100,00
0 

2/2 10,000 - - - - 420,000 

4. ดร.สมโภชน์ วลัยะเสว ี
 

กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

4/4 55,000 60,000 120,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - 1/1 10,000 - 335,000 

5. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกุล 
 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

4/4 45,000 - - - - - - - - 1/1 5,000 - 50,000 

6. นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

4/4 45,000 - - - - - - - - 1/1 5,000 - 50,000 

7. นำยสุริยล  อุดชำชน กรรมกำร 3/4 30,000 - - - - - - - - - - - 30,000 
8. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมกำร 3/3 45,000 - - - - - - - - - - - 45,000 
9. นำงสำวจิตติมำ  กำรุณกรสกุล กรรมกำร   0/1 - - - - - - - - - - - - - 
10 นำยภทัร์ กำรุณกรสกุล กรรมกำร 1/1 10,000  - - - - - - - - - - 10,000 

  รวม  390,000 320,000 390,000  80,000 240,000  40,000   20,000  1,480,000 

* นำยมนู เลียวไพโรจน์ ไดห้มดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 ไม่ขอต่อวำระ เน่ืองจำกมีภำระกิจอ่ืน   ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม จึงท ำหนำ้ท่ีเป็น ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562  เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 มีมติใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 
   

จ ำนวน

(ท่ำน)
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

จ ำนวน

(ท่ำน)
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

จ ำนวน

(ท่ำน)
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

จ ำนวน

(ท่ำน)
คร้ัง คร้ังละ

จ ำนวนเงิน

รวม

ประธาน 1 6  25,000      150,000     120,000 1 4  10,000        40,000  120,000 1 2   10,000       20,000            -   1 2   10,000     20,000            -        230,000   240,000      470,000 

รองประธาน 1 6  15,000        90,000     120,000 4           -                   -               -   2            -                  -              -   2            -                -              -           90,000   120,000      210,000 

กรรมการ 1 6  15,000        90,000        60,000 2 4    5,000        40,000  120,000 2 2     5,000       20,000            -   2     5,000              -              -        150,000   180,000      330,000 

กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 4 6  15,000      360,000                -   4           -                   -               -   2            -                  -              -   2 2     5,000     20,000            -        380,000              -        380,000 
รวม 7   690,000 300,000 3   80,000 240,000 3   40,000            -   3   40,000            -   850,000 540,000 1,390,000

610,000

2,000,000

ค่ำเบี้ย

ประชุม

ค่ำตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)ค่ำตอบ

แทน

ค่ำตอบ

แทน

ค่ำตอบ

แทน

ค่ำตอบ

แทน

ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำรสรรหำ

และค่ำตอบแทนค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรบริษทั

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 ทั้งส้ินไม่เกนิ

กรรมกำร
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 ผู้บริหาร 

ในปี  2562 กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผูบ้ริหำร ซ่ึงค่ำตอบแทนดังกล่ำวไดแ้ก่ เงินเดือน 
โบนสั รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 29,095,292.00 บำท   

ข. ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี – 

8.9 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 

ล า
ดบั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นทีถื่อ1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 

 เพิม่ขึน้ ในปี 2562 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 
2561 2562 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2562 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม ประธำนกรรมกำรบริษทั / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - -  - 

2. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธำนกรรมกำรบริษทั /  
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - - 

3. นำยสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมกำร /  
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

208,800 208,800 - 0.03 

4. นำยอภิชำติ   กำรุณกรสกุล กรรมกำร /  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

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

5. นำยชยัโรจน์   เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร /  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

17,335,682 12,335,682 (5,000,000) 1.87 

6. นำยสุริยล อุดชำชน กรรมกำร - - - - 
7. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมกำร / 

เลขำนุกำรบริษทั / 
ผูบ้ริหำร 

441,663 441,663 - 0.07 

8. นำยรำจีฟ  วจิำยนั กรรมกำร / 
ผูบ้ริหำร 

- - - - 

 

หมายเหตุ : 
1) กำรถือหุน้รวมกำรถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
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8.10   บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังำน จ ำนวนทั้งส้ิน 899 คน (ไม่รวมผูบ้ริหำรของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย) โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ (Business Development) 14 
ฝ่ำยจดัซ้ือ (Supply Chain) 8 
ฝ่ำยวิศวกรรม (Engineering &Technical) 93 
ฝ่ำยปฏิบติักำร (Operation ) 716 
ฝ่ำยบริหำรบุคคล (Human Resource) 27 
ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป (Administration) 41 

รวม  899 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     

ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหก้บัพนกังำนจ ำนวนเฉล่ีย 899 
คน รวมเป็นเงินจ ำนวน  275.37 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำครองชีพ ค่ำนำยหน้ำ         
เงินส ำรองเล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังำน และอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัในระยะยำว  

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะ
ท ำใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัในกำรท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลงำนใหก้บับริษทั 
โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทั้ งภำยในและภำยนอกเพ่ือเสริมทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของ
พนกังำนแต่ละระดบั โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังำน เท่ำกบั  16,276  ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็น
จ ำนวน 18.10 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

9.1 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทัได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ภำยใต้
กำรด ำเนินงำนอยำ่งมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้  ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี เพ่ือยกระดบักำรด ำเนินกำรท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบติัไปสู่พนกังำน
ของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งแทจ้ริง 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 ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

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

นอกเหนือจำกสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ขำ้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรส่งเสริม 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขำ้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบ
ล่วงหนำ้ โดยส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 
2562 ซ่ึงล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  พร้อมทั้ งโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลำ 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ีในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบ และจะเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่ำวผ่ำนทำง เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลำในกำรศึกษำขอ้มูลเป็นกำร
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดยบริษทัจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ี
ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
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4. ก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 
4.1 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ โดยในปี 2562 บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562 (ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทรำบ
ผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัท่ี 1 ตุลำคม 2562)  
ซ่ึงล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี  พร้อมทั้งไดก้  ำหนดหลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผู ้
ถือหุ้นไวช้ัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษทั  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองวำระกำร
ประชุมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอเขำ้มำยงับริษทั  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเป็นบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  บริษทัจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระท่ีก ำหนดโดยผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวำระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทรำบ  

ทั้งน้ีในช่วงเวลำดงักล่ำวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้แต่อยำ่งใด   

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

5. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบำร์โคด้ ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้
แต่ละรำย ตำมแบบลงทะเบียนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำร
ลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม  

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

7. ในกำรประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมกำร ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรไดที้
ละคน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผูแ้ทนท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำท ำหน้ำท่ีกรรมกำรเพ่ือดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมหลำกหลำยและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

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

9. ภำยหลงักำรประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้ และจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใน 14 วนันบั
จำกวนัประชุม 
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หมวดที ่2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

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

ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะใหโ้อกำสแก่ผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกรำย โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ประธำนท่ีประชุมจะช้ีแจงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวำระ  และยงั
เปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ โดยประธำนท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมทั้งมีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบวำระกำร
ประชุมก่อนตดัสินใจ   

บริษทัมีกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักำรหำประโยชน์จำกขอ้มูลภำยในใหแ้ก่ตนเอง
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 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
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 บริษทัไดย้ดึหลกักำรในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั และไดก้ ำหนด
แนวทำงกำรจดักำรเร่ืองกำรมีส่วนไดเ้สียอยำ่งโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหวำ่ง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่ำว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรำยงำนให้บริษทั
ทรำบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจำรณำหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้  ำหนดแนวทำงเพ่ือมิใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขำ้ร่วมกระบวนกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดงักล่ำว โดยในกำรออกเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษทัตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแลเป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  ำนึงถึงสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

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

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

คู่คำ้-ลูกคำ้ : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้
อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษา
สัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้
มาใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คู่คำ้-เจำ้หน้ี : ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คำ้และเจำ้หน้ี โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกติกำท่ี
ก ำหนดร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ   ไม่เรียก ไม่รับ หรือ
จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ
อย่ำงเคร่งครัด และมีกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำม
ก ำหนดเวลำ กำรดูแลหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตำมขอ้สัญญำอยำ่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และ
เจ้ำหน้ีล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพนัในสัญญำ และร่วมกันหำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
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คู่แข่ง : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และยดึถือกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีอยำ่งเสมอภำคกนั 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 

สังคม 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 และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัมีนโยบำยท่ีจะ
เผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสำธำรณชนผำ่นช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ 
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 ในส่วนของดำ้นนักลงทุนสัมพนัธ์  บริษทัยงัไม่ไดมี้กำรจดัตั้งหน่วยงำนเป็นกำรเฉพำะ เน่ืองจำกกิจกรรม
ดงักล่ำวยงัมีไม่มำกนกั จึงมอบหมำยใหน้ำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ และนำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรกบั
ผูล้งทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิครำะห์ และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินของบริษทั  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
ให้กบับริษทั  โดยเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำกบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของบริษทั
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภำยใตจ้รรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้ งกำรก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีได้
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 2562 คณะกรรมกำรบริษทัมี จ ำนวน 7 ท่ำน  แบ่งเป็น 

 กรรมกำรอิสระ                  จ ำนวน 3 ท่ำน  
 กรรมกำร / ผูบ้ริหำร       จ ำนวน  2 ท่ำน  (อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่) 
 กรรมกำร / ผูบ้ริหำร   จ ำนวน  1 ท่ำน  (ไม่อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่) 
 กรรมกำร จ ำนวน  1 ท่ำน  (ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้) 

 ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดไวว้ำ่ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
อย่ำงนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ให้จบัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง อยำ่งไรกต็ำม 
กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกกไ็ด ้ 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในดำ้นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั กบัผูบ้ริหำรอยำ่งชดัเจนและมีกำร
ถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน
ของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ขณะท่ีผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนด  โดยประธำนกรรมกำรบริษทั และ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเป็นบุคคลคนละคนกนั  
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 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัเพ่ือให้มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(รำยช่ือเลขำนุกำรบริษทัและหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ 8.7) 

 กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล 

และกำรบริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรถูกเลือกตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงประธำนกรรมกำรไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร หรือเป็นผูน้ ำและมีส่วน
ส ำคญัในกำรตดัสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีไดพ้ิจำรณำและ
ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผูน้ ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  ตลอดจนท ำ
หนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรไม่ไดร่้วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำร
สนบัสนุนและให้ค  ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผำ่นทำงกรรมกำรผูอ้  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 3 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 ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่ง    ตำมแนวคณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแบ่งอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน  

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่ละท่ำนไดส้อบทำนผลกำรปฏิบติังำนของตนเองในปีท่ีผ่ำนมำ ตลอดจนเพ่ือช่วย
ปรับปรุงในกำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำรบริษทั ให้มีประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน  โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละ
จำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
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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 เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จดัท ำได ้มำกกว่ำ
ร้อยละ 97.93 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 ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น  และสม ่ำเสมอ  (รำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสำรแนบ 3) 

 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีวำ่ กำรตดัสินใจใดๆ 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

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

 ระบบกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุมภำยในทั้ งในระดบับริหำร และระดับ

ปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ   ทั้งน้ีระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยจดักำรในกำร
ช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง
เหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีตั้ งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำยหรือจำกกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดังนั้ นบริษัทจึงได้ก 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 ำคญักบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรท่ีผดิปกติ   

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพื่อท ำ
หน้ำท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ
เหมำะสม โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเต็มท่ี 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 ำเนินไปไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ (ดูรำยละเอียด
เพ่ิมเติมส่วนท่ี 2 ขอ้ 11 ระบบควบคุมภำยใน) 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี 26 กุมภำพันธ์  2557 ได้มีมติแต่งตั้ งให้มี

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมทั้ งองค์กร 
ประเมินควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละมีหนำ้ท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยก่อนจะจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึน 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถ
ยอมรับได ้ 
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ทั้งน้ีนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง จดัท ำข้ึนเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้เพื่อใหก้ำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดก้  ำหนดไว ้ โดยมีหลกักำรก ำหนดวำ่ หำกมีควำมเส่ียงใดท่ีจะเป็น
อุปสรรค ต่อกำรด ำเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง
เหล่ำน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ใหทุ้กคนสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนท่ีตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมเส่ียง ท ำควำม
เขำ้ใจสำเหตุของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรแกไ้ข อำทิ กำรปรับปรุงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน และกำรใชท้รัพยำกรอยำ่ง
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 ำเนินงำนเสนอใหค้ณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพ่ือให้
คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุกำรณ์  

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเป็นผูร่้วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ 
เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผูบ้ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐำนะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทรำบนโยบำยโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถ
น ำไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใหถื้อมติของเสียงขำ้งมำก 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 และแจง้ให้กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรทรำบถึงผลกำรประชุม  ทั้งน้ีกำรเขำ้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษทัแต่ละท่ำนส ำหรับปี 2562 ปรำกฎในส่วน 8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
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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 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฎในส่วน 8.8 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร 
 บริษทัใชค้วำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำท่ี

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณภำพไว ้ผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำม
รับผดิชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึนตำมท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยเพ่ิมมำกข้ึน  

  กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำร

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร  เป็นตน้ เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหมี้
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 จดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำหรือรับทรำบ ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร) 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ 
ในปี 2562  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

ตลำดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่บริษัท  ปฏิบัติหน้ำ ท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง  และควำมซ่ือสัตย ์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

 กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง และ
กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรกไ็ด ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้ง
ในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด    



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 88 

3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงใน
สำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้
จบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกกไ็ด ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั  กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั 

กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัทรำบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำ  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน    

  มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
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 ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 
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ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ของบริษทัมีขอ้ก 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) ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 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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ทั้งน้ี กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัควำมเป็นอิสระของตนเอง อยำ่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยจะแจง้พร้อมกบักำรรำยงำนขอ้มูลประวติักรรมกำร ณ ส้ินปี ส ำหรับจดัท 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 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยล ำดับ
เดียวกัน เฉพำะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
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 ำนวยกำรต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั เขำ้เป็นพนกังำนในระดบัต่ำงๆ  ทั้งน้ี กำรแต่งตั้งหวัหนำ้หรือผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบังำนดำ้นกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสรรหำผูบ้ริหำรโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยด ำเนินกำรคดัเลือกตำมระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจะตอ้งไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย   
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัมีบริษทัยอ่ย  6  แห่ง  โดยเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ  มีกรรมกำรผูบ้ริหำรของบริษทั 

จ ำนวน 3 ท่ำน และ กรรมกำรอิสระของบริษทั จ ำนวน 1 ท่ำน   
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบำยในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรส่งตวัแทนเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ และ

เข้ำร่วมประชุมในฐำนะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษัทมีหน้ำท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตำมแนวทำง หรือทิศทำงท่ี
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำไว ้ 

9.5 การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงตอ้งรักษำควำมลบัและ/หรือขอ้มูล

ภำยในของบริษทั ไม่น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็ำม รวมทั้งตอ้งไม่ท ำกำร
ซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยใน และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้
ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
นอกจำกน้ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จำกขอ้มูลดงักล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภำยใน 1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่ำวใหร้วมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและลูกจำ้งของบริษทัดว้ย 

นอกจำกน้ีบริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ใจในภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะในบริษทั  ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยด์งักล่ำวต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ทั้งน้ีบริษทัไดก้  ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรับผูแ้สวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใช้  หรือ
น ำไปเปิดเผยจนอำจท ำใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย  โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ 
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑต์ลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก 
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560-2562 
รายละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)   1,080,000 1,134,000 1,134,000 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    
   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

รวม 1,110,000 1,164,000 1,134,000 

          ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 จ่ายในปี จ านวน 907,200 บาท และจ่ายในปี 2563 จ านวน 226,800 บาท 

ผูส้อบบญัชี ปี 2562 ของบริษทั คือ นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  7305
ของ บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ของบริษทั* และบริษทัยอ่ยไม่มีควำมสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  
 

*บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใหร้วมถึง 
1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปกำระของผูส้อบบญัชี 
2). กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมส ำนกังำนสอบบญัชี กิจกำรท่ีถูกควบคุมโดยส ำนกังำนสอบบญัชี และกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
ส ำนกังำนสอบบญัชี ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม 
3). กิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัของส ำนกังำนสอบบญัชี 
4). หุน้ส่วนหรือเทียบเท่ำของส ำนกังำนสอบบญัชี 
5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงอยูใ่นอุปกำระของบุคคลตำมขอ้ 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 เพ่ือใหน้ ำมำใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์ในกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค ำนึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยผำ่นกำรอบรม และกำรส่ือสำรภำยในองคก์รในรูปแบบต่ำงๆ โดยท่ีจรรยำบรรณดงักล่ำวจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบติังำน ท่ีพนักงำนทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณท่ี
ก ำหนดไวใ้นดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรมีส่วนไดเ้สียและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
กำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรรักษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่ือสำร สิทธิและควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบติัต่อพนกังำน และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทำงกำรร้องเรียนกำรพบ
เห็นผูก้ระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้กำรประกำศและแจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบติัอยำ่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้กำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำว (สำมำรถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.asiaprecision.com) 
          โดยในปี 2562ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระท ำผดิจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

http://www.asiaprecision.com/
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  

10.1  นโยบายภาพรวม 
 กวา่ 26 ปี ท่ีบริษทัไดด้  าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององค์กร โดยปณิธานของบริษทั
ดงักล่าว  มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายามปลูกฝัง 
"คุณธรรมความดี" ให้กบับุคลากรดว้ยการร่วมกนัก าหนดคุณสมบติัพึงประสงค ์5 ประการของ "คนดี"   อนัประกอบดว้ย 
วินยั สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน ดว้ย
การจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงั
เป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกนัโดยตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ไดก้  ำหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1. ปณิธานในการด าเนินธุรกจิ 
 1.1  เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่ว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ตามปณิธานสูงสุดของ
บริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่คัง่และเป็น
สุขอยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลก าไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือว่า "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีท างานอย่างมี
ความสุขและมีความภกัดีต่อองคก์รอยา่งจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลใหบุ้คลากรมีก าลงัใจมีความต่ืนตวัในการยกระดบั
ทกัษะวชิาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันา
คุณภาพชีวติการท างานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนบัแสนทัว่ประเทศหนัมาร่วมกนัปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรใหต้ั้งอยูใ่นความดี และประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมดงักล่าวแทบจะไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนดว้ยความจริงใจ และปรารถนาดี
ต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี กจ็ะส่งผลดีต่อสังคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 1.2  พฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอยา่งย ัง่ยนื โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงระบบ
การบริหารจดัการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกบัการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกและเทคโนโลย ีโดยสร้างเสริมองคก์รภายในใหเ้ขม้แขง็ และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี
ใหก้บัสังคมและชุมชน  

 1.3  การปฏิบัติโดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมัน่ในความดีงามเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ 
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 1.4  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะด าเนินการทุกขั้นตอนดว้ยความโปร่งใส 
และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 
10.2  การด าเนินงานกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ปณิธำนในกำรด ำเนินธุรกิจตำมท่ีกล่ำวมำนั้น เป็นกรอบท่ีบริษทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินเร่ืองควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงในปี 2562 บริษทัไดส่้งเสริมเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อสังคมในหลำยดำ้น ซ่ึงสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการระมดัระวงัการด าเนินงาน  บริหารจดัการ  และการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความเป็น
ธรรมโดย ยดึหลกัจริยธรรม  ท่ีพึงยดึมัน่ วินยั สามคัคี  เสียสละ  คุณธรรม กตญัญู  โดยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติังาน  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีบริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนทุกระดบั
ยดึถือปฏิบติัร่วมกนั โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเร่ืองของการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม  
ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com   

 โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ก าหนดถึงจรรยาบรรณของบริษัท  จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริหาร จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร การปฏิบติัตนของพนักงาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไม่เคยมีคดี
ฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีขาดความเป็นธรรมแต่อยำ่งใด 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัไดเ้ห็นควำมส ำคญั และตระหนกัถึงปัญหำท่ีเกิดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้  ำหนด
นโยบำยต่อกำรทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2556 และ
ไดมี้กำรทบทวนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้บริษทั และ        บริษทัยอ่ยของบริษทัมีควำม
เขำ้ใจ และมีแนวปฏิบติัเดียวกนั รวมถึงไดร่้วมกนัประกำศเจตนำรมณ์ท่ีจะต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ซ่ึงสรุป
สำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต 
  หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้ง รวมถึงตวักลำง ตวัแทน ท่ีปรึกษำ หรือผูท่ี้รับท ำงำนใหก้บั
กลุ่มบริษทั กระท ำกำรอนัใดท่ีเป็นกำรเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทำงตรง หรือทำงออ้มต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั  ไม่วำ่ตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็น
ตวัเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้  ำเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตำมนโยบำยกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งเคร่งครัด  

 ช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริต 
    -   อีเมลข์องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
  -   เวบ็ไซตข์องบริษทัwww.asiaprecision.com (หวัขอ้ แจง้เบำะแส)   
 
 
 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
http://www.asiaprecision.com/


บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 95 

 มำตรกำรคุม้ครอง และรักษำควำมลบั 
 บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษำขอ้มูลของผู ้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั โดยจะจ ำกดัเฉพำะผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
เท่ำนั้น ทั้งน้ีผูมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองท่ีร้องเรียน ตอ้งไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น  

 ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต ไวบ้นช่องทำงกำรส่ือสำร อำทิเช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั ป้ำยติด
ประกำศของบริษทั  โดยในปี 2562ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำอนัทุจริต หรือกำรกระท ำอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อบริษทั 
มำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com 

 
 นอกจำกนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร

ทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  และไดรั้บกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน    ไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต  (Collective Action Coalition : CAC)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2561  ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีรัฐบำลและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องคก์ร ไดแ้ก่ หอกำรคำ้ไทย สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอกำรคำ้นำนำชำติ สมำคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย และบริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 กำรด ำเนินงำนของบริษทัไดต้ระหนักถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษทั โดยแบ่งเป็นดงัน้ี  

 ความเป็นส่วนตัว  
 บริษทั ถือว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใชก้ารเปิดเผย หรือ
การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวติั ประวติัพนกังาน ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ ไป
ยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เจา้ของบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย  
เวน้แต่ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีโดยสุจริต หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครองหรืออยูใ่นการดูแลรักษาของบริษทั 
 2. การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 
 3.  จ ากดัการเปิดเผยและการใชมู้ลส่วนตวัของพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น 

 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบติัต่อบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ การศึกษา 
หรือเร่ืองอ่ืนใด โดยมีแนวทางการปฏิบติังานดงัน้ี 

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

ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ 
4. ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกดข่ี ข่มเหง และการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็น

ธรรม มีช่องทางการส่ือสาร หรือการใหค้  าปรึกษา เพ่ือท าความเขา้ใจเม่ือเกิดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

http://www.asiaprecision.com/
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5. ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

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

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

2. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางความคิด 

3. ระวงัในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกบันกัการเมืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบันกัการเมือง 
4. หลีกเล่ียงการแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือแต่งกายในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่พนกังาน

บริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
นอกจากนั้นการด าเนินงานทางดา้นการเมืองตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว้ ในเร่ืองน้ียงัถือเป็นส่วน

หน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดก้ าหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไวด้งัน้ี 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถำนท่ีเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก (สถำนท่ีพกั สถำนท่ีรับรอง สถำนท่ีประชุม สถำนท่ีชุมนุม) แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทำง
กำรเมือง  เพ่ือสนับสนุนนโยบำย  กำรกระท ำอนัมิควร หรือกำรกระท ำใดท่ีขดัต่อกฎหมำย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสียต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดควำมแตกแยกในสังคม  ไม่วำ่จะโดยทำงตรง หรือโดยทำงออ้ม 

และตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้ง 
รวมถึงตวักลำง ตวัแทน ท่ีปรึกษำ หรือผูท่ี้รับท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทั ดงัน้ี    

 "6 กลุ่มบริษทัไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทั ตอ้งไม่
กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในกลุ่มบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของกลุ่มบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้"  

 ดงันั้นบุคลำกรในองค์กรไดรั้บรู้เก่ียวกบัมำตรกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมือง และกำรช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเมือง      
ซ่ึง เ ป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงชัดเจน ทั้ ง น้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเ พ่ิมเ ติมได้ท่ี เว็บไซต์
www.asiaprecision.com 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรส ำคญัท่ีท ำใหกิ้จกำรสำมำรถด ำรงต่อไป และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีช่วยให้
กิจกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้  บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคุณภำพชีวิตของพนกังำนใหดี้ รวมถึงกำรให้
ผลตอบแทนและสวสัดิกำรอ่ืน ท่ีนอกเหนือจำกตวัเงินอยำ่งเป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั โดยกำรปฏิบติัต่อแรงงำน บริษทัได้
ค  ำนึงถึงเร่ืองส ำคญัดงัน้ี 
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1. การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
  บริษทัไดจ้ดัท ำนโยบำยเก่ียวกบักำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code 

of Conduct)  ของบริษทั และไดเ้ผยแพร่ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ เพ่ือใหพ้นกังำนไดรั้บทรำบ นอกจำกนั้นบริษทัยงัได้
จดัตั้ง "โครงกำรอยูดี่ มีสุข" ข้ึน คณะกรรมกำรของโครงกำร เป็นตวัแทนของพนกังำน ซ่ึงเกิดจำกกำรเลือกตั้งของพนกังำน
ทุกคน  โดยคณะกรรมกำรของโครงกำร ท ำหนำ้ท่ีดงัน้ี  

1. ร่วมหำรือกบันำยจำ้งเพ่ือจดัสวสัดิกำรแก่ลูกจำ้ง 
2. ใหค้  ำปรึกษำหำรือ และเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจำ้งในกำรจดัสวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้ง  
3. ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจดัสวสัดิกำรท่ีนำยจำ้งจดัใหแ้ก่ลูกจำ้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทำงในกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับลูกจำ้งต่อคณะกรรมกำร

สวสัดิกำรแรงงำน  
  ทั้งน้ีคณะกรรมกำรโครงกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี  
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง 

  บริษทัได้จัดให้มีระเบียบขอ้บังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน โดยมีขอ้ปฏิบัติเป็นไปตำมท่ีพระรำชบัญญัติ
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 และกำรลงโทษทำงวินยั 
 กำรร้องทุกข ์
 ควำมปลอดภยัและสุขภำพ และกำรป้องกนัอคัคีภยั 
 กำรประสบอนัตรำย หรือเจบ็ป่วย เน่ืองจำกกำรท ำงำน 
 กำรพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน และกำรจ่ำยค่ำชดเชย  

  ทั้งน้ีหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษทั จะแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนใหพ้นกังำนใหม่ได้
ทรำบก่อนกำรรับเขำ้ท ำงำน 
 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนปฏิบติังำนดว้ยควำมปลอดภยั และมีสุขภำพพลำนำมยัท่ีดี บริษทัจึงไดมี้
นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั และอคัคีภยั  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตนของพนักงำน และเป็นกรอบ
ส ำหรับใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดป้ฏิบติัยดึถือ โดยแบ่งเป็น 

1. ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยเร่ือง ควำมปลอดภยัและสุขภำพ และกำรป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงบรรจุอยู่ในระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงใหพ้นกังำนทุกคนไดป้ฏิบติัตำม แบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

1.  ควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำน  โดยเป็นขอ้ก ำหนดท่ีกล่ำวถึงหนำ้ท่ีของพนกังำนท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตนในระหวำ่งเวลำท ำงำน เพ่ือลดอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุในกำรท ำงำน ยกตวัอยำ่งเช่น 
รักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และสถำนท่ีท ำงำน อยำ่ใหมี้ส่ิงกีดขวำงจนท ำใหเ้กิด
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ควำมไม่สะดวกในกำรท ำงำน  กำรใชห้รือสวมใส่อุปกรณ์ หรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรำยท่ี
ก ำหนดไว ้ นอกจำกนั้นภำยใตข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ี  

2.  กำรส่งเสริมและรักษำสุขภำพ  ยกตวัอยำ่งเช่น กำรรักษำควำมสะอำดส่ิงของ เคร่ืองใช ้หรือ
สถำนท่ีท่ีบริษทัให้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้ กำรรับตรวจร่ำงกำย
ตำมท่ีบริษทัไดก้  ำหนด 

3.  กำรป้องกนัอคัคีภยั พนักงำนทุกคนจ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบักำรใช้
เคร่ืองดบัเพลิง และเคร่ืองมือท่ีใชป้ฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ ตำมท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน 

2. ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยนโยบำยส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยั ส ำหรับใชเ้ป็นกรอบแนวทำงปฏิบติัของบริษทั 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภยั  ยกตวัอยำ่งเช่น  กำรลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนถึงขั้นหยุดงำนให้
เป็นศูนย ์ กำรลดควำมเส่ียงอนัตรำยจำกกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ กำรจดัใหพ้นกังำนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงกำรฝึกอบรม เพ่ือพฒันำควำมรู้ และส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำน 
 ทั้งน้ีในปี 2562 มีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังำนในระหวำ่งปฏิบติังำนถึงขั้นหยุดงำน จ ำนวน 2 
คน และอุบติัเหตุบำดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงำน จ ำนวนทั้งส้ิน 2 คน โดยบริษทัมีวนัท ำงำนทั้ งส้ิน 
จ ำนวน 274 วนั คิดเป็นชัว่โมงกำรท ำงำนทั้งส้ิน  ประมำณ 5,754 ชัว่โมง  
นอกจำกท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  บริษทัยงัไดเ้นน้ใหพ้นกังำนทุกคนตอ้งตระหนกัถึงควำมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นอยู่สม ่ำเสมอ โดยตลอดปี 2562 บริษทัไดมี้กำรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำม
ปลอดภยัในหลำยดำ้นผำ่นหลำยโครงกำร   เช่น   
 โครงกำรมอร์น่ิงทอล์ก (Morning Talk) เป็นโครงกำรท่ีทำงหน่วยงำนควำมปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ให้ควำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
กบัพนกังำน  ในทุกเชำ้ของวนัท ำงำน ใชเ้วลำประมำณ 15 นำที ซ่ึงจดัตำรำงอบรมไตรมำสละ 1 
คร้ัง พบปะกบัพนกังำนแต่ละหน่วย และปรับเน้ือหำให้เหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ีกำรท ำงำนของ
แต่ละหน่วยงำนนั้น 

 โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภยั(Safety Promotion)ไตรมำสละ 1 คร้ัง เป็นโครงกำรท่ี     ให้
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และสร้ำงจิตส ำนึกใหก้บัพนกังำนทุกระดบั เพ่ือใหต้ระหนกัถึง 
ควำมส ำคญัของควำมปลอดภยั กำรป้องกนัอุบติัเหตุและชีวอนำมยั รวมถึงกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้กบัพนักงำนขณะท ำงำน โดยได้จัดกิจกรรมผ่ำนโครงกำรดังกล่ำว เช่น กำรให้พนักงำน
ร่วมกนัตอบค ำถำมเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม   

 โครงกำรควำมปลอดภยัดำ้นกำรเดินทำง เป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำร
เดินทำงใหก้บัพนกังำน ผำ่นหลำยกิจกรรมท่ีจดัข้ึน อำทิเช่น กิจกรรมขบัข่ีจกัรยำนยนตป์ลอดภยั 
ร่วมใจสวมหมวกกันน็อค กิจกรรมปีใหม่สัญจรปลอดภยั ร่วมใจลดอุบัติเหตุ นอกจำกนั้ น
ส ำหรับพนกังำนท่ีนัง่รถรับส่งโรงงำน บริษทัไดมี้โครงกำรเก่ียวกบักำรตรวจเช็คสภำพรถยนต ์
ตำมรอบเป็นประจ ำทุกเดือน 

 โครงกำรเอเซียอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Asia Zero Accident) เป็นโครงกำรสร้ำงเสริมทศันคติและ
ปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของควำมปลอดภยั โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงำนเขำ้มำมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือให้เกิดควำมตระหนกั รับรู้ และเกิดจิตส ำนึกในเร่ืองของควำม
ปลอดภยั โดยเร่ิมจำกตวัของผูป้ฏิบติังำนเอง ไม่วำ่จะเป็นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบเพ่ือให้เกิด
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ควำมปลอดภยัในขณะปฏิบติังำน หรือกำรเรียนรู้ในกำรป้องกนัตนเองจำกอนัตรำยและควำม
เส่ียงต่ำงๆในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน และเป็นกำรร่วมมือร่วมใจกันรักษำควำมสะอำดของพ้ืนท่ี
ปฏิบติังำนเพ่ือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุลดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนย ์

 โครงกำร CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็นกิจกรรมกำรคน้หำอนัตรำยทัว่
ทุกจุดของโรงงำน โดยเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งเป็นคนคน้หำและท ำกำรแกไ้ข
เพ่ือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ เป็นกำรตระหนกัให้พนกังำนรู้ถึงจุดเส่ียงและหำแนวกำรป้องกนั
แกไ้ข ซ่ึงเป็นกำรป้องกนัท่ีสำเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุโดยควำมร่วมมือจำกพนกังำนทุกคน 

5.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้จะตอ้ง

ไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้รวมทั้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือประโยชน์
ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 "คุณภำพคือศกัด์ิศรี สำมคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" เป็นหลกัส ำคญัในกำรปฏิบติังำนของบริษทั 

ดงันั้นในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน บริษทัจะค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีหน่วยงำนเอกชนเขำ้มำ
ตรวจวดัคุณภำพอำกำศ  คุณภำพน ้ำ และตรวจวดัระดบัเสียง เป็นประจ ำทุกปี (รำยละเอียดสำมำรถดูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
 บริษทัมีกำรบริหำรจดักำร เร่ืองกำรปล่อยของเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดกำรปล่อยของเสีย
ให้ไดม้ำกท่ีสุด และปฏิบติัเป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิเช่น  มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำ 
มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยในกำรด ำเนินกิจกำรท่ีผำ่นมำ บริษทัปฏิบติัเป็นไป
ตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด และบริษทัยงัส่งเสริมให้มีแนวทำงกำรจดักำร และกำรปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มจน
ไดรั้บมำตรฐำน ISO 14001:2015 
 นอกจำกน้ีบริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรอนุรักษพ์ลงังำนและทรัพยำกร เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดร่้วมกนัตระหนกั
ถึงกำรอนุรักษพ์ลงังำน รวมถึงใชท้รัพยำกรอยำ่งประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดกำรลดกำรใชพ้ลงังำน หรือกำรเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ือช่วยลดตน้ทุนกำรผลิตดำ้นพลงังำน โดยในปี 2562 บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรดำ้นอนุรักษพ์ลงังำนต่อเน่ืองจำกปีท่ีผำ่นมำ 
แบ่งเป็น 2 ดำ้นดงัน้ี  

1. ดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน และใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำในกระบวนกำรผลิตสินคำ้     
 บริษทัไดน้ ำระบบกรองน ้ำ รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มำใชใ้นน ้ำเพ่ือ

กำรบริโภค  โดยในกระบวนกำรกรองน ้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดน ้ำท้ิง (Brine) ซ่ึงถือวำ่เป็น
น ้ ำท่ีสะอำด แต่ใชเ้พ่ือกำรบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันำน ำน ้ ำท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้นพดัลมไอน ้ ำ
แทนกำรใชน้ ้ำประปำ   

 บริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสะอำด (Clean Technology หรือ CT) ซ่ึงเป็น
โครงกำรของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม โดยโครงกำรเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีสะอำด นั้น หมำยถึง กำร
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง กระบวนกำรผลิตหรือผลิตภณัฑ์เพื่อให้กำรใช้วตัถุดิบ พลงังำน และ
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ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยใหเ้ปล่ียนเป็นเสียนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีเลย จึงเป็น
กำรลดมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิด ทั้งน้ีรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ กำรใชซ้ ้ ำ (Reuse) และกำรน ำ
กลบัมำใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงเป็นกำรช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนกำรผลิตไปพร้อมกนั  
โดยบริษทัไดท้ ำกำรปรับปรุงระบบบ ำบดัน ้ ำเสียแบบเติมอำกำศเพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบดั
น ้ำเสียไดค้่ำตำมมำตรฐำนหรือนอ้ยกวำ่ เพ่ือลดปริมำณควำมสกปรกในน ้ำและลดกำรใชส้ำรเคมีและ
ลดค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ำเสียไดอี้กดว้ย ในเร่ืองของกำรอนุรักษพ์ลงังำน  

 บริษทัไดท้ ำกำรปรับตั้งควำมดนัของเคร่ืองอดัอำกำศให้เหมำะสมกบักำรใชง้ำน เพื่อท ำให้ประหยดั
กำรใชไ้ฟฟ้ำมำกข้ึน และลดกำรก่อก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต ์ 

2. ดำ้นกำรลดใชพ้ลงังำนในกระบวนกำรปฏิบติังำนทัว่ไป     
 บริษทัรณรงคป์ลูกฝังพนกังำนในเร่ืองกำรใชน้ ้ ำอยำ่งรู้คุณค่ำ เพ่ือร่วมกนัลดปริมำณกำรใชน้ ้ ำ โดย 

บริษทัไดเ้ร่ิมติดตั้งมำตรวดัน ้ ำในแต่ละพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนท่ีนอกเหนือจำกสำยกำรผลิต โดยวดัปริมำณ
กำรใชน้ ้ำ และก ำหนดเป้ำหมำย พร้อมทั้งรำยงำนใหผู้รั้บผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีไดท้รำบ  และร่วมกนั
หำวธีิกำรลดปริมำณกำรใชน้ ้ำ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนด  

 บริษทัไดร้ณรงคก์ำรลดใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ือง อำทิเช่น  บริษทัไดก้  ำหนดเวลำในปิดแอร์ 30 นำที ทั้ง
ก่อนพกัเท่ียงเวลำ 11.30 น. และก่อนเลิกงำน เวลำ 16.45 น.  ปรับตั้งอุณภูมิเคร่ืองปรับอำกำศให้
เหมำะสม 25-26 องศำเซลเซียส และกำรปิดไฟ-พดัลมทุกคร้ังเม่ือมีกำร   ไม่ใชง้ำน   

 กำรเปล่ียนหลอดไฟ จำกเดิมใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์T8,T5 โดยเปล่ียนมำใชห้ลอด LED ทัว่ทั้ง
โรงงำน เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมสว่ำง  ยืดอำยกุำรใชง้ำนของหลอดไฟ  ประหยดัพลงังำน และยงัช่วยใน
เร่ืองลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซตใ์นบรรยำกำศ 

 บริษทั ไดมี้มำตรกำรในกำรลดลมร่ัวของระบบอดัอำกำศ จำกปี 2562 มีผลประหยดัจำกกำรลดกำร
ใชไ้ฟฟ้ำของระบบอดัอำกำศไดถึ้ง 0.91 % คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 242,733 บำท 

 บริษทัไดมี้ระบบกำรจดักำรกำกอุตสำหกรรม และขยะมูลฝอยในโรงงำน  โดยก ำหนดให้พนกังำน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรคดัแยกขยะตำมประเภท เพื่อน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ และกำรก ำจดัขยะไดถู้กวธีิ  

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บหนังสือรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม มีอำยตุั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2565 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเก่ียวกบักำรจดักำรและกำร
ปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบกำรดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตของบริษทัท่ีอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

7. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังำนเป็นอยำ่งมำก โดยบริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

พฒันำบุคลำกร กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรตอบแทนสังคม อยำ่งสม ่ำเสมอ  
 ปี 2562 บริษทัไดมี้โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรับผดิชอบ แบ่งเป็นแต่ละดำ้น ดงัน้ี 
 ด้านสังคม 

 บริษทัไดริ้เร่ิม “โครงกำรเอเซีย จิตอำสำ” เพ่ือสนบัสนุนให้พนกังำนเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม หรือ
ช่วยชุมชนรอบๆ บริษทัเพ่ือเป็นกำรพฒันำชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง เช่น ช่วยเหลือพ่ีนอ้งในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือโดย จะ
ซ้ือส่ิงของท่ีจ ำเป็น เช่น อำหำรกระป๋อง ผำ้อนำมยั  ยำสำมญัประจ ำบำ้น,ปรับปรุงพ้ืนท่ีของส ำนกัสงฆปู์นซีเมนต ์สีทำภำยใน 
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อุปกรณ์ทำสีต่ำงๆส ำนกัสงฆส์ันติธรรม ต.ส ำนกับก อ.เมือง จ.ชลบุรี จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 55 คน,ร่วมทอดกฐินสำมคัคี
ร่วมกบัทำงชมรม CSR อมตะซิต้ี ชลบุรี เพ่ือบูรณะซ่อมแซมวดัท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั ณ วดัมำบสำมเกลียว จ.ชลบุรี  

 ด้านพนักงาน 
 บริษทัส่งเสริมและพฒันำให้พนกังำนมีควำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนควบคู่ไปกบักำรมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตำมปณิธำนของบริษทัท่ีก ำหนดวำ่ “มุ่งสร้ำงคนดี แทนคุณแผน่ดิน” โดยมุ่งเนน้กำรเสริมสร้ำงใหพ้นกังำนใหมี้ “วินยั สำมคัคี 
เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู” ซ่ึงเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนสู่วิถีแห่งควำมสุข ประสิทธิภำพ และ
น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งท่ีรำกฐำนขององค์กรอย่ำงแทจ้ริง   โดยบริษทัจะสร้ำงบุคลำกรให้เป็นคนเก่งและคนดีผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

ก. สามัคคี...เสียสละ   บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังำนบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริมใหพ้นกังำนได้
สัมผสัควำมสุขจำกกำรเป็นผูใ้หต้อบแทนถ่ินฐำนบำ้นเกิด ยกตวัอยำ่งเช่น 
  โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด   เป็นโครงกำรท่ีบริษทัส่งเสริมควำมเป็นผูใ้ห้และควำมกตญัญูต่อถ่ิน

ฐำนบำ้นเกิดของพนกังำน   โครงกำรดงักล่ำวบริษทัจะจดัชุดเคร่ืองอุปโภค บริโภค ผำ้ห่ม และของใชท่ี้
จ ำเป็นเพื่อให้พนักงำนน ำกลบัไปให้ผูย้ำกไร้ ในโอกำสท่ีเดินทำงกลบัไปเยี่ยมบำ้นช่วงวนัหยุดปีใหม่
และวนัหยดุสงกรำนต ์ โดยมีพนกังำนเขำ้ร่วมโครงกำรทั้งส้ิน 458 คน 

 โครงการชมรมกีฬา เป็นโครงกำรท่ีบริษทัจดัข้ึนเพ่ือให้พนกังำนไดมี้กิจกรรมร่วมกนั มุ่งเนน้กำรสร้ำง
ควำมสำมคัคี และพนกังำนมีกิจกรรมท่ีผอ่นคลำย โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรแข่งขนัฟุตซอลฟุตบอล และ
วอลเลยบ์อล รวมทั้งส้ินจ ำนวน 250 คน 

ข. คุณธรรม   กำรจะท ำใหคุ้ณธรรมฝังแน่นอยูใ่นจิตใจและพฒันำเป็นพฤติกรรมด ำเนินชีวิตปกติตอ้งอำศยักำร
ปลูกฝังตอกย  ้ำขอ้คิดและแรงบนัดำลใจดีๆอยู่เสมอ บริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบั ตลอดจนถึง
ผูบ้ริหำรทุกคนไดมี้โอกำสศึกษำ “พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั”  ปี 2562 มีพนกังำน
เขำ้รับกำรฝึกอบรมเร่ืองพระบรมรำโชวำท จ ำนวน 46 คน  นอกจำกนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีกำรเขำ้แถว
เคำรพธงชำติ ก่อนกำรท ำงำน สัปดำห์ละ 1 วนั โดยไดใ้ห้พนักงำนร่วมกนัท ำสมำธิ แผ่เมตตำประมำณ 5 
นำที รับฟังกำรอ่ำนพระบรมรำโชวำท และกล่ำวค ำปฏิญำณอยำ่งหนกัแน่นและ   มีพลงั เพื่อใหพ้นกังำนทุก
คนไดร่้วมกนัท ำงำนอยำ่งตั้งใจ 

และหลำยกิจกรรมท่ีบริษทัมุ่งเนน้ปลูกฝังคุณธรรมให้กบัพนกังำน เช่น โครงกำรท ำบุญใส่บำตรใน
เดือนเกิด  โดยบริษทัจะจดัชุดของใส่บำตรใหก้บัพนกังำนท่ีเกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกนัใส่บำตรท ำบุญร่วมกนั 
โดยมีพนักงำนเข้ำร่วมโครงกำรทั้ งหมด 480 คน  และในโอกำสวนัส ำคัญทำงศำสนำจะมีกำรนิมนต์
พระสงฆม์ำบรรยำยธรรมะใหพ้นกังำนฟังดว้ย   

ค. กตญัญู   บริษทัไดป้ลูกฝังใหพ้นกังำนมีทั้งคุณธรรม ควำมดีใหเ้กิดกบัตนเองหลำยรูปแบบ ไดแ้ก่ โครงกำร
ครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนกังำน (วนัเดก็) โครงกำรลูกรัก มอบทุนกำรศึกษำใหก้บับุตรของพนกังำนท่ีมีผลกำร
เรียนดี  โดยมีพนกังำนส่งผลกำรเรียนของบุตร เขำ้ร่วมโครงกำรทั้งส้ิน  167  คน  โครงกำรส่งเสริมควำมกตญัญู
ในวนัพอ่และวนัแม่ ท่ีมุ่งเนน้กระตุน้ควำมกตญัญู ควำมปรำรถนำดีต่อกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัเป็นประจ ำ ไดแ้ก่                   กำรบริจำคโลหิต กำร
เล้ียงอำหำรและจดักิจกรรมใหค้วำมรักควำมอบอุ่นแก่เดก็ดอ้ยโอกำสในสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ เป็นตน้ 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 102 

ทั้งน้ีบริษทัให้ควำมส ำคญักบัคนพิกำรในกำรประกอบอำชีพ จึงไดรั้บคนพิกำรมำปฏิบติังำนประจ ำสถำน
ประกอบกำรตำมมำตรำ 33 จ ำนวน 6 คน โดยแยกกนัปฏิบติัหนำ้ท่ีดงัน้ี  พนกังำนฝ่ำยผลิต 2 คน  พนกังำนคลงัสินคำ้  
2  คน พนกังำนคียข์อ้มูล  1 คน และ  ประชำสัมพนัธ์  1 คน   

 
 

 การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะด ำเนินงำนอยำ่งจริงจงั เพ่ือส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยัรวมถึงคุณภำพชีวิตของพนกังำน ชุมชน หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองดงักล่ำวกบัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีหนำ้ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัในเร่ืองต่ำงๆท่ีก ำหนดไว ้โดยบริษทัมีนโยบำยดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้กำรปฎิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต กำร
ท ำงำน กฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด  

2. ส่ือสำรให้พนักงำนทุกคนรวมถึงบุคคลภำยนอก ผูรั้บเหมำ ลูกคำ้ สำธำรณชนไดท้รำบถึงนโยบำยควำม
ปลอดภยัคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน และส่ิงแวดลอ้ม 

3. ประเมินผลกระทบจำกกิจกรรมและกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

4. ก ำหนดวตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยและแผนงำนในกำรปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนและส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งต่อเน่ืองและทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

5. ลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนถึงขั้นหยดุงำนใหเ้ป็นศูนย ์และลดอตัรำกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนให้
ไดต้ำมเป้ำหมำย 

6. ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ลดควำมเส่ียงอนัตรำยจำกกำรท ำงำนให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนและคุณภำพชีวิตท่ีดี 

7. มุ่งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำน เน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงกำร
ฝึกอบรมเพื่อพฒันำควำมรู้และส่งเสริมคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 

8. เฝ้ำระวงัป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อควำมปลอดภยัคุณภำพชีวิตและค ำนึงถึงกำรป้องกนัมลพิษ กำร
ควบคุมของเสีย คุณภำพน ้ำ และกำรใชท้รัพยำกรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

9. ควบคุมและจดักำรสำรเคมีท่ีใชใ้นกำรผลิตเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
10. ประเมินผลกระทบจำกกระบวนกำรใช้สำรเคมีในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำม

ปลอดภยั 
11. บริษทัถือวำ่กำรปฏิบติัตำมนโยบำยควำมปลอดภยั คุณภำพชีวติในกำรท ำงำนและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนำ้ท่ีของ

พนกังำนทุกคนทุกระดบั เพื่อยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 
 ตำมท่ี ส ำนักงำน กลต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ได้สนับสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ จัดท ำ
รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน ตำมแนวของตลำดหลกัทรัพยฯ์  หรือตำมมำตรฐำนสำกลอ่ืนนั้น ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำ
ขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยนืของบริษทัในอนำคต 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 คณะกรรมกำรไดป้ระเมิน
ระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้ำ่จำกกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

(1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
(2) กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk Assessment) 
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information & Communication) 
(5) ระบบติดตำม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนท่ีจะสำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยอนัเกิดจำกกำรท่ีผูบ้ริหำร
น ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  ำนำจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในเร่ืองของกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อยำ่งเพียงพอแลว้ ส ำหรับกำร
ควบคุมภำยในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และมิไดมี้ประเด็นท่ี
ร้ำยแรง หรือตอ้งกงัวลแต่ประกำรใด  

โดยกำรด ำเนินงำนในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัไดส้อบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน จำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูจ้ัดท ำข้ึน พบว่ำควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถ
ยอมรับได ้ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรติดตำมและบริหำรงำนควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมทั้ง
องคก์ร ประเมินควำมเส่ียง และบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนำ้ท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 ส ำหรับในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่พบ
ขอ้สังเกตท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหำร (Management Letter) 
 ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้  ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด ำเนินกำรจดัใหมี้ระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เพียงพอเช่นเดียวกบับริษทั    
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11.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสอบทานใหมี้ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มี
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการ
ระหว่างกนั ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญหาย หรือถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การ
ปกป้องมิให้บริษัทถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบอยู่ภายใตก้ารดูแล และข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั จะเป็นผูส้อบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งหวัหนา้หรือผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบติั
ในแต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดการประเมินความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบ
ภายในไดน้ าเสนอรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการก ากบัดูแลกิจการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการท่ี
เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดแ้ต่งตั้ ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งเคยเขา้รับการ
อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
ดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2559-2563 มีรำยช่ือดงัน้ี 

ปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน* 
2559 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
2560 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2562 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2563 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์

 * รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ดูเพ่ิมเติมท่ี เอกสำรแนบ 
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12.   รายการระหว่างกนั 
12.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 

บริษัทมีการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน 

จ ากดั (มหาชน)

("เอพีซีเอส")

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.

ท.ี จ ากดั1)

(“เอพีเอท”ี)

บริษทั เอเซียพรีซิช่ันเทค

 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 แมเนจเมนท์ 

จ ากดั

ทุนจดทะเบียน                     659,999,962                     300,000,000                       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 ำกดั 1) ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.9985

บริษทั  เอทู 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 1.87

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้

นำยรำจีฟ  วิจำยนั ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร

นำยโยชิคำสึ คุรำชิ กรรมกำร

นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกลุ ผูถื้อหุน้  1 หุน้ ผูถื้อหุน้  1 หุน้ ผูถื้อหุน้  1 หุน้

นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี กรรมกำร/ผูบ้ริหำร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 0.07

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 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  

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้

นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมกำรอิสระและผูถื้อหุน้

 ร้อยละ 0.03

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 พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั
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12.2  ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

 
 

ลักษณะรายการ เอพเีอที เอเอสที เอทู เอพทีี เอทูที ซีเค ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

ลูกหนีก้ารค้า 69.64  เป็นเงินค่ำสินคำ้ท่ีขำยให้เอพีเอที (เน่ืองจำกโอนกิจกำร)

ลูกหนีอ่ื้น 0.01  เป็นเงินส ำรองจ่ำยค่ำใชจ่้ำยประกนัอุบติัเหตุให้กบัพนกังำนของเอพีเอที

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน  กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม
     ยอดตน้ปี                               -    กำรให้กูย้มืเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรลงทุน
     กูเ้พ่ิม 250.00  อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์
     ช ำระ (100.00)
     ยอดปลำยปี                     150.00 

ดอกเบี้ยค้างรับ
     ยอดตน้ปี
     กูเ้พ่ิม 8.41
     ช ำระ (8.41)
ยอดปลำยปี                               -   

เจ้าหนีก้ารค้า 24.10  กำรจำ้ง เอพีเอที  กลึงช้ินงำนให้บริษทั
ต้นทุนค่าบริการ 79.93  นโยบำยกำรจำ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้เดียวกนักบับุคคลภำยนอก

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 100.00  * เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2562 บริษทั ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมลูค่ำ
 โดยไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำ จ  ำนวน 100,000,000 บำท ต่อมำในวนัท่ี 3 มกรำคม 2563
 บริษทัไดซ้ื้อขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
 ณ ส ำนกังำนท่ีดิน พร้อมทั้งรับช ำระรำคำส่วนท่ีเหลือแลว้

เงินกู้ยืมระยะส้ัน
     ยอดตน้ปี                               -                                 -    กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม
     กูเ้พ่ิม 200.00 198.75  กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น
     ช ำระ (100.00) (198.75)  อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์
     ยอดปลำยปี                               -                                 -   

รำยกำรระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ เอพเีอที เอเอสที เอทู เอพทีี เอทูที ซีเค ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
     ยอดตน้ปี
     กูเ้พ่ิม                       0.007 8.41
     ช ำระ                               -   (8.41)
ยอดปลำยปี                       0.007                               -   

รายได้จากการให้เช่า 0.02 0.02 0.02 0.02 ให้บริษทัยอ่ยเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินงำน

 นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป

การค า้ประกันวงเงินสถาบันการเงิน  เน่ืองจำกเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั  เพ่ือให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของสถำบนั
 เอพีซีเอสและ บจ.แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 162.67 62.20 100.05  กำรเงิน และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงินให้กบับริษทัยอ่ย

สร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงธุรกิจสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว้
ไมคิ่ดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั

รำยกำรระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) กบักิจกำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ เอพทีี เอทูที ซีเค กรรมการ ผู้ถือหุ้น ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

ลูกหนีก้ารค้า                     216.46 เป็นรำยไดค้่ำก่อสร้ำงระหวำ่งกนั

รายได้ค่าก่อสร้าง                     269.30 รำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้เกียวกนักบับุคคลภำยนอก

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน เป็นเงินทดรองจ่ำยใชห้มนุเวียนในบริษทั

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน ให้บริษทัยอ่ยเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินงำน

รายได้จากการให้เช่า                          0.08                          0.07 นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน

     ยอดตน้ปี                               -                         24.26 ให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม

     กูเ้พ่ิม                       25.00                          3.75 กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ (19.00) (24.91) อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์

ยอดปลำยปี                          6.00                          3.10 

ดอกเบี้ยค้างรับ

     ยอดตน้ปี                          1.18 

     กูเ้พ่ิม                          0.06                          0.87 

     ช ำระ (0.06)                               -   

ยอดปลำยปี                          2.05 

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ เอพทีี เอทูที เอพซีีเอส
แอ็ดวานซ์ เวบ็ 

สตูดโิอ
กรรมการ ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

เจ้าหนีก้ารค้า                       16.91 เป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

เจ้าหนีก้ารค้า เป็นกำรซ้ือวสัดุก่อสร้ำง

ซ้ือสินค้า                          1.68 รำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้เกียวกนักบับุคคลภำยนอก

เงินกู้ยืมระยะส้ัน

     ยอดตน้ปี                     146.20                       18.10 กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม

     กูเ้พ่ิม                               -                                 -                       250.00                          0.19 กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ (146.20)                               -   (100.00) นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ีย ต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ยอดปลำยปี                     146.20                       18.10                     150.00                          0.19 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะส้ัน

     ยอดตน้ปี                          0.50 กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม  ไมคิ่ดดอกเบ้ีย

     กูเ้พ่ิม                          2.21                          1.23                          8.41                     0.0007                               -   กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ (2.21) (8.41) (0.50)

ยอดปลำยปี                               -                            1.23                               -                       0.0007                               -   

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ ผู้ถือหุ้น บจ. แอทพคี ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 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

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
     ยอดตน้ปี 21.63                                                
     กูเ้พ่ิม 2.77                                                   
     ช ำระ
ยอดปลำยปี                                                  24.40 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน บริษทั แอทพีค จ ำกดั ไดท้  ำสัญญำเงินกูร้ะยะสั้น
     ยอดตน้ปี 3.10                                                   คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
     กูเ้พ่ิม                                                          -   เป็นกำรกูย้มืเงินในระหวำ่งท่ีนำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์ เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร
     ช ำระ                                                          -   ของซีเค เพ่ือให้ซีเค ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้
  ยอดปลำยปี                                                     3.10 นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียต ่ำกวำ่หรือเทียบเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
     ยอดตน้ปี 1.54                                                   
     กูเ้พ่ิม 0.21                                                   
     ช ำระ -                                                     
ยอดปลำยปี                                                     1.36 

 *นำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์  เป็นผูถื้อหุน้ในซีเค โดยถือหุน้ร้อยละ 37.29 ของหุน้ทั้งหมดของซีเค และเป็นกรรมกำรของบริษทั แอทพีค จ ำกดั

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)
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12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำร กำรซ้ือ-ขำย
สินคำ้ และใชบ้ริกำรแก่บริษทัยอ่ยเป็นไปตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ โดยนโยบำยกำรซ้ือขำยระหว่ำงกนั
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้เดียวกนักบับุคคลภำยนอก  กำรให้กูย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย เพื่อให้บริษทัยอ่ยไวใ้ชเ้พื่อ
กำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร  มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีถูกกว่ำเม่ือเปรียบเทียบ
กบักำรกูย้ืมเงินกบัสถำบนักำรเงิน กำรซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัรระหว่ำงกนั เน่ืองจำกช้ินงำนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยผลิต อยู่
ในกลุ่มช้ินส่วนโลหะ เคร่ืองจกัรจึงคลำ้ยกนั เพื่อให้เหมำะสมกบักำรผลิต จึงมีกำรซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัรระหว่ำงกนั โดย
นโยบำยกำรซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด   

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ มีควำมเห็นว่ำมีควำม
จ ำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชนต่์อบริษทั (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรไดใ้นตำรำง 12.1) 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2553 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ในวนัท่ี 19 มกรำคม 2554 ไดก้ ำหนดมำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรอนุมติัให้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและนโยบำย
เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยไดค้  ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั และคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีผำ่นมำไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรำกำรและขั้นตอนกำรอนุมติัของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอยำ่ง
ถูกตอ้งและครบถว้น    

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรือ
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็น เก่ียวกบั
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตำมแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วน
ไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  ทั้งน้ีกำรเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกนัในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีของบริษทั (56-1) ไดน้ ำขอ้มูลมำจำกหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั  

 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 112 

12. 5  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ ส ำหรับกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติ รำคำสินคำ้ท่ีขำยจะก ำหนดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนักบัผูข้ำยรำยอ่ืนได ้โดยในอนำคตหำก
เกิดรำยกำรซ้ือขำยสินคำ้ กำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบริษทัเพื่อขอรับกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินและ
รำยกำรอ่ืนๆ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกติหรือ
สนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็นและเพื่อประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกนัอยำ่งชดัเจน ตำมรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ี
เหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้งค  ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจะสอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรำยไตรมำส  

ทั้ งน้ี รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้ น 
คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั 
ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 113 

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

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 142.83    10.04   274.71    16.84   201.32    11.54   319.93    17.09   437.10    15.19   606.29    19.34   

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 173.56    12.20   167.86    10.29   221.38    12.69   309.69    16.54   1,286.86  44.73   1,441.90  46.00   

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ -         -      -        -      150.00    8.60    -         -      -         -      -         -      

สนิคา้คงเหลอื 87.90      6.18    82.85     5.08    4.66       0.27    98.01      5.24    98.41      3.42    79.56      2.54    

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 10.00      0.70    -        -      344.86    19.77   10.00      0.53    -         -      -         -      

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 414.29    29.12   525.42    32.22   922.22    52.86   737.63    39.41   1,822.38  63.34   2,127.75  67.88   

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 470.00    33.03   650.00    39.86   800.00    45.85   -         -      -         -      -         -      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 537.44    37.77   454.47    27.87   5.60       0.32    961.27    51.35   876.32    30.46   791.29    25.24   

สทิธจิากสญัญาขายน ้าดบิ -         -      -        -      -         -      153.91    8.22    148.24    5.15    142.58    4.55    

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 0.12       0.01    0.02       0.00    0.00       0.00    0.40       0.02    0.44       0.02    1.22       0.04    

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.06       0.07    0.95       0.06    16.84      0.97    18.68      1.00    29.79      1.04    71.90      2.29    

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 1,008.62  70.88   1,105.43 67.78   822.44    47.14   1,134.25  60.59   1,054.79  36.66   1,006.98  32.12   

รวมสินทรพัย์ 1,422.91  100.00 1,630.85 100.00 1,744.65  100.00 1,871.88  100.00 2,877.17  100.00 3,134.73  100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน

จากสถาบนัการเงนิ 15.00      1.05    -        -      -         -      19.97      1.07    4.94       0.17    278.02    8.87    

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 116.58    8.19    193.08    11.84   205.62    11.79   172.44    9.21    962.68    33.46   775.69    24.75   

สว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี -         -      -        -      -         -      8.47       0.45    9.22       0.32    9.25       0.30    

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -         -      -        -      100.01    5.73    72.67      3.88    71.32      2.48    73.99      2.36    

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย -         -      8.84       0.54    -         -      0.13       0.01    12.73      0.44    -         -      

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 131.58    9.25    201.92    12.38   305.62    17.52   273.69    14.62   1,060.90  36.87   1,136.95  36.27   

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว -         -      -        -      -         -      78.66      4.20    71.59      2.49    62.35      1.99    

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -         -      -        -      -         -      38.23      2.04    37.05      1.29    35.87      1.14    

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 9.03       0.63    13.21     0.81    5.44       0.31    10.67      0.57    15.78      0.55    24.06      0.77    

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.01       0.00    0.01       0.00    -         -      0.01       0.00    0.01       0.00    0.01       0.00    

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 9.03       0.63    13.21     0.81    5.44       0.31    127.57    6.82    124.43    4.32    122.29    3.90    

รวมหนีส้นิ 140.61    9.88    215.13    13.19   311.07    17.83   401.27    21.44   1,185.33  41.20   1,259.24  40.17   

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 660.00    46.38   660.00    40.47   660.00    37.83   660.00    35.26   660.00    22.94   660.00    21.05   

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 369.18    25.95   369.18    22.64   369.18    21.16   369.18    19.72   369.18    12.83   369.18    11.78   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 47.40      3.33    54.30     3.33    66.00      3.78    47.40      2.53    54.30      1.89    66.00      2.11    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 205.72    14.46   332.24    20.37   338.40    19.40   244.11    13.04   455.26    15.82   613.75    19.58   

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 1,282.30  90.12   1,415.72 86.81   1,433.59  82.17   1,320.70  70.55   1,538.75  53.48   1,708.94  54.52   

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -         -      -        -      -         -      149.92    8.01    153.09    5.32    166.56    5.31    

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,282.30  90.12   1,415.72 86.81   1,433.59  82.17   1,470.62  78.56   1,691.84  58.80   1,875.50  59.83   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,422.91  100.00 1,630.85 100.00 1,744.65  100.00 1,871.88  100.00 2,877.17  100.00 3,134.73  100.00 

 งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2560 2561 25622560 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

2562

13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.1  ตารางงบการเงิน   
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 980.92 100.00 990.71 100.00 918.52 100.00 1,030.60 100.00 1,035.17 100.00 1,138.15 100.00

รายไดค้่าก่อสรา้ง 254.14 24.66 1,441.65 139.27 1,650.00 144.97

รายไดอ้ืน่ 1.75 0.18 2.70 0.27 10.04 1.09 2.35 0.23 3.67 0.35 22.52 1.98

รวมรายได้ 982.67 100.18 993.42 100.27 928.56 101.09 1,287.09 124.89 2,480.49 239.62 2,810.67 246.95

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บรกิาร 795.72 81.12 760.82 76.80 728.68 79.33 797.04 77.34 770.16 74.40 837.39 73.57

ตน้ทุนก่อสรา้ง 197.16 19.13 1,276.88 123.35 1,478.20 129.88

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.04 0.51 5.33 0.54 5.33 0.58 5.04 0.49 5.33 0.52 5.33 0.47

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 71.20 7.26 78.06 7.88 83.70 9.11 118.61 11.51 161.90 15.64 173.37 15.23

ค่าใชจ่้ายอืน่ 8.01 0.82 9.01 0.98 8.09 0.78 0.12 0.01 1.25 0.11

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.23 0.02 0.04 0.00 0.01 0.00 9.07 0.88 8.55 0.83 8.18 0.72

รวมค่าใช้จ่าย 880.19 89.73 844.27 85.22 826.73 90.01 1,135.00 110.13 2,222.95 214.74 2,503.71 219.98

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 102.48 10.45 149.15 15.05 101.83 11.09 152.09 14.76 257.54 24.88 306.96 26.97

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (12.38) (1.25) (17.97) (1.96) (15.91) (1.54) (32.97) (3.18) (54.65) (4.80)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 102.48 10.45 136.77 13.80 83.86 9.13 136.18 13.21 224.57 21.69 252.31 22.17

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่

 รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร หรอืขาดทุน

 ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน (0.88) (0.09) (3.34) (0.34) (1.32) (0.13) (3.35) (0.32) (2.66) (0.23)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 101.60 10.36 133.42 13.47 83.86 9.13 134.86 13.09 221.22 21.37 249.66 21.94

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 102.48 10.45 136.77 13.80 83.86 9.13 148.37 14.40 221.42 21.39 238.74 20.98

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (12.19) (1.18) 3.15 0.30 13.57 1.19

102.48 10.45 136.77 13.80 83.86 9.13 136.18 13.21 224.57 21.69 252.31 22.17

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 101.60 10.36 133.42 13.47 83.86 9.13 147.07 14.27 218.05 21.06 236.19 20.75

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (12.20) (1.18) 3.17 0.31 13.47 1.18

101.60 10.36 133.42 13.47 83.86 9.13 134.86 13.09 221.22 21.37 249.66 21.94

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 0.16 0.21 0.13 0.22 0.34 0.36

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ สิน้งวด (ลำ้นหุน้) 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
มลูค่ำทีต่รำไว ้(บำท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2562

งบการเงินรวม
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2560 2561 2560 25612562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลำ้นบำท

2560 2561 2562 2560 2561 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 102.48    149.15    101.83    152.09    257.54    306.96    

ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั 

(จ่าย)

การปรบัปรุงตน้ทุนทางการเงนิ 0.23       0.04       0.01       9.07       8.55       8.18       

การปรบัปรุงดอกเบี้ยรบั (0.33)      (0.40)      (8.75)      (0.61)      (1.50)      (1.35)      

การปรบัปรุงดว้ยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง 1.34       5.24       (53.99)    (63.41)    (977.63)   (155.66)   

การปรบัปรุงดว้ยสนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (8.49)      21.92     81.40     (11.42)    16.40     22.11     

การปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัย์อืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง 0.08       0.11       0.05       (6.83)      (1.53)      (22.43)    

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) (5.40)      76.12     12.53     40.04     789.85    (159.75)   

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 122.48    102.44    84.37     135.27    116.39    100.61    

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 0.15       0.40       0.48       0.15       0.40       (26.77)    

 การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ -        -        -        -        -        0.05       

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้ (กลบัรายการ) 1.16       (16.87)    (3.20)      1.24       (16.80)    (3.26)      

การปรบัปรุงอืน่ดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.35       1.74       4.98       1.97       2.84       6.52       

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 2.38       (0.62)      1.15       3.93       0.12       1.25       

รวมกำรปรบัปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 114.97    190.12    119.03    109.38    (62.91)    (230.48)   

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 217.45    339.28    220.86    261.47    194.63    76.48     

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (0.26)      (0.05)      -        (5.78)      (5.41)      (5.09)      

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 0.33       0.40       8.75       0.52       1.50       1.44       

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ -        (3.55)      (26.80)    (20.47)    (20.36)    (67.38)    

เงนิสดจ่ายเพือ่โอนโครงการผลประโยชน์พนกังานให้บรษิทัย่อย -        -        (12.06)    -        -        -        

เงนิสดรบั(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (0.86)      (0.91)      (0.69)      (0.99)      (1.09)      (0.91)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 216.66    335.17    190.05    234.76    169.27    4.55       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้(เพิม่ขึน้)ลดลง (10.00)    10.00     -        (11.05)    0.42       (0.21)      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (330.00)   (180.00)   (150.00)   -        -        -        

เงนิสดรบัจากกการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2.50       1.46       3.96       3.42       2.05       4.06       

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (29.72)    (19.75)    (1.41)      (43.13)    (24.84)    (32.81)    

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทรพัย์สนิไมม่ตีวัตน -        (0.02)      -        (0.26)      (0.34)      (1.10)      

เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 175.00    10.00     -        -        -        (2.75)      

เงนิสดจ่ายเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (10.00)    (10.00)    100.00    -        -        -        

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนทัว่ไป -        -        (250.00)   -        -        -        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (202.22)   (188.30)   (297.45)   (51.02)    (22.70)    (32.81)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 7.18       -        -        7.15       (0.03)      226.75    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -        -        -        -        -        98.20     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบรษิทัอืน่ -        -        -        -        3.00       -        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35.00     238.75    200.00    6.17       10.50     0.19       

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ -        (15.00)    -        (1.90)      (23.10)    (59.97)    

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (35.00)    (238.75)   (100.00)   (15.96)    (15.00)    (0.50)      

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืบรษิทัอืน่ -        -        -        -        (3.00)      -        

เงนิสดทีผู่เ้ช่าจ่ายเพือ่ลดจ านวนหนีส้นิซึง่เกดิขึน้จากสญัญาเช่าการเงนิ -        -        -        (1.01)      (1.76)      (1.22)      

เงนิปันผลจ่าย -        -        (66.00)    -        -        (66.00)    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 7.18       (15.00)    34.00     (5.54)      (29.39)    197.44    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธิ 21.62     131.87    (73.39)    178.20    117.17    169.18    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 121.22    142.83    274.71    141.73    319.93    437.10    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 142.83    274.71    201.32    319.93    437.10    606.29    

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 
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13.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
          13.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรกต็ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน                         

กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร
โฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 

13.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
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อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม

มำตรฐำน 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 ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำร
น ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 118 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 19.37
ลำ้นบำท และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 19.37 ลำ้นบำท  

 

13.3  ผู้สอบบญัชี 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญชี 

2560 นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
2561 นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
2562 นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ก) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นวำ่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
วา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 119 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 
และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวม
จ านวน 293.26 ลา้นบาท  บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือวา่จะสามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินค้าและ
ใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้ น 
ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ี
ผูบ้ริหารใช้ ท าความเข้าใจขั้นตอนการอนุมัติการให้
วงเงินสินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย ทดสอบรายงานอายุ
ลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท า
หน้า ท่ี ติดตามเ รียกช าระหน้ีจากลูกค้า ท่ีค้างช าระ 
สอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา 
พิจารณางานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถาม
ผูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอ
และไม่ เ กินกว่า ท่ีควร  นอกจากนั้ นข้าพเจ้าได้ให้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

การด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน า้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของค่าสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า(สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีเหลือตามสัญญา)ท่ีเกิดจากการซ้ือ
กิจการในส่วนงานธุรกิจขายน ้าเป็นจ านวน 153.91 ลา้นบาท ซ่ึง
จ านวนดงักล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม การประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้ าเป็นประมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน
การระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด ซ่ึงท าใหเ้กิดความ
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้า  
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 27  และนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั 
 
 

 
ข้าพเจ้าได้ประเ มินการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ เช่น การเปรียบเทียบ
ปริมาณน ้ าขั้นต ่าและอตัราการก าหนดราคาซ้ือขายกับ
สัญญาซ้ือขายน ้ า การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีผูบ้ริหาร
ประมาณการแบบจ าลองทางการเงินกบัระยะเวลาท่ีเหลือ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  า
การทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์
จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ
สมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก
ของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมิน
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และ
พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญภายในส านักงานฯ เพ่ือช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตาม
ฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ี
ส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ การ
วดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไปกบั
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และ
บนัทึกตน้ทุนของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้มของงาน ทั้ งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการก าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างท าในช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วน
ความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลกัฐาน
การค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
จริง นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายงัได้พิจารณาอัตราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน 
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกับอัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการ
ส ารวจทางกายภาพ 
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ข) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นวำ่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นว่า 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 ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการค้า ท่ี เ กิดจากการขายสินค้าและ
ให้บริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงาน
ให้บริการรวมจ านวน 1,286.86 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้
เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจ้าให้ความส 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
หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
นั้นเพียงพอและไม่เกินกวา่ท่ีควร นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม
กิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
การวดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้ งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑ์
สิทธิ  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 28 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วธีิการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เขา้ร่วม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหวา่งท าในช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความส าเร็จ
ทางกายภาพของวศิวกร ตรวจสอบหลกัฐานการค านวณ
ประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
อตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 
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ค) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นวำ่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 124 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการค้า ท่ี เ กิดจากการขายสินค้าและ
ให้บริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงาน
ให้บริการรวมจ านวน 1,441.90 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้
เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจ้าให้ความส 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
หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
นั้นเพียงพอและไม่เกินกวา่ท่ีควร นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม
กิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
การวดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้ งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑ์
สิทธิ  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจากประมาณการตน้ทุน
งานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 29 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจ้าไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิ ธีการก าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท า เส ร็จ  เข้า ร่วม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหวา่งท าในช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความส าเร็จ
ทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลักฐานการค านวณ
ประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้ายงัได้พิจารณาอัตราส่วนของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
อตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 125 

13.4  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 
 

 
 
 
 

2560 2561 2562 2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.15 2.60 3.02 2.70 1.72 1.87

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.71 5.88 5.87 5.05 3.59 2.32

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.45 8.91 16.65 10.70 20.84 26.02

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 8.84 9.28 12.45 8.33 3.88 3.21

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 18.88 23.20 20.67 22.62 17.35 16.95

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 10.45 13.80 9.13 11.55 8.94 8.56

อตัราก าไรสุทธิ (%) 10.34 13.43 9.03 10.48 8.92 8.88

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 8.25 9.89 5.89 10.81 15.47 15.37

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.41 8.74 4.97 7.54 9.32 8.31

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 38.25 47.56 73.13 26.81 36.74 42.01

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 0.11 0.15 0.22 0.30 0.77 0.74

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 830.12 7295.75 N/A 44.39 38.42     12.64

อัตราส่วน
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 126 

 14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. วคิราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  ปี 2562 และ ปี 2561 เท่ำกบั 918.52 ลำ้นบำท และ 990.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี  2561  

เท่ำกบั 72.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.29 และตน้ทุนขำย ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั  728.68 ลำ้นบำท และ  760.82  
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2561 เท่ำกบั 32.14 ลำ้นบำท หรือลดลง ร้อยละ 4.22  ซ่ึงหำกเทียบสัดส่วนอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
ในปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ20.67 และร้อยละ 23.20 ตำมล ำดบั โดยภำพรวมปี 2562 บริษทัมีผลประกอบกำรลดลง 
โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี เท่ำกบั 83.55 ลำ้นบำท และมีอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2562  และ 
2561 เท่ำกบัร้อยละ 5.89  และร้อยละ 9.89 ตำมล ำดบั 
 
วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้หลกั ปี 2562  
 

 

  ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ปี 2562  มีผลกำรลดลงจำกปี 2561 มำจำกยอดขำยท่ีลดลงของ
กลุ่มสินคำ้อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล และอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็   ในดำ้นตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตส่วนใหญ่มำจำกค่ำแรงงำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต และค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ซ่ึงในปี 2562 ไดมี้กำรปรับผลประโยชน์พนกังำนท่ีเปล่ียนแปลง ท ำให้มีตน้ทุนขำยต่อรำยไดข้องบริษทัในปี 
2562 และปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 79.33 และ ร้อยละ  76.80 เพ่ิมข้ึน 

ในดำ้นกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับปี 2562 บริษทั ไดค้วบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและ
บริหำรใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ แต่อยำ่งไรกต็ำมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 
2562 เพ่ิมข้ึนโดยเป็นผลมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2562 และปี 2561 ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกบัร้อยละ 5.89 และ
ร้อยละ 9.89 อตัรำผลตอบแทนลดลง  
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งบการเงินรวม 
รำยไดห้ลกั และตน้ทุนหลกั ตำมงบกำรเงินรวม แบ่งเป็น  2  ส่วนใหญ่  คือ   
1. รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร  ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั 1,138.15  ลำ้นบำท และ1,035.17 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 เท่ำกบั 102.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.95  ตน้ทุนขำยและตน้ทุน
ให้บริกำร       ปี  2562 และปี 2561 เท่ำกบั  837.39 ลำ้นบำท และ  770.17  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เพ่ิมข้ึน จำกปี  
2561  เท่ำกบั 67.22 ลำ้นบำท  หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.73 

2. รำยไดค้่ำก่อสร้ำง  ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั  1,650 ลำ้นบำท และ 1,441.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึน 
จำกปี 2561 เท่ำกบั 208.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45  ตน้ทุนก่อสร้ำง ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั  
1,478.20 ลำ้นบำท และ 1,276.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เพ่ิมข้ึน จำกปี 2561 เท่ำกบั 201.32 ลำ้นบำท หรือ คิด
เป็นร้อยละ 15.77 

จำกผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไรขั้นตน้ ส ำหรับปี  2562 และปี 2561 เท่ำกบั  472.56 ลำ้นบำท และ 427.77 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 เท่ำกบั 44.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.47 มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 
และ ปี 2561 เท่ำกบั  235.87 ลำ้นบำท และ 218.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 เท่ำกบั 17.79 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 8.16  และมีอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2562 และ 2561 เท่ำกบัร้อยละ15.37 และร้อยละ 15.47 
 

วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
งบกำรเงินรวม รำยไดห้ลกั ปี 2562 มีผลกำรด ำเนินงำนรวมดีข้ึนจำกปี 2561  เน่ืองจำก 

รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง  ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย  เร่ิมมีรำยไดค้่ำก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ ในปลำยปี 
2560  และบริษทัยอ่ยไดรั้บงำนก่อสร้ำงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มียอดรำยไดเ้พ่ิมข้ึน   ตวัอย่ำงเช่น  โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ โรงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน โดยใชเ้ช้ือเพลิงแปรรูปจำกขยะชุมชน  โดยตน้ทุนจำกกำร
ก่อสร้ำง ส่วนใหญ่เป็น ค่ำก่อสร้ำง เงินเดือนและค่ำจำ้ง 

รายได้หลกั  ปี  2562 

หน่วย : ล้านบาท 
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รายได้ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  รำยไดห้ลกัของบริษทัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรง
สูง (High Precision Parts and Components)  ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมหลกั 4 ประเภท  ไดแ้ก่  
1) อุตสำหกรรมยำนยนต์  2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  3) อุตสำหกรรมกลอ้ง
ถ่ำยภำพดิจิตอล   4) อุตสำหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 83.26   และจ ำหน่ำย
ใหลู้กคำ้ต่ำงประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 16.74 
 

โครงสร้างรายได้ 
                                                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
2560 2561 2562 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท     ร้อยละ 
1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์          681.09       69.31 690.22 69.48 604.23 65.07 
2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ือง ปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

 
         214.47 

 
     21.83 

 
167.56 

 
16.87 

 
133.14 

 
14.33 

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล            42.53         4.33 84.32 8.49 82.86 8.92 
4. อ่ืน ๆ            42.83 4.36 48.61 4.89 98.29 10.59 
รวมรายได้จากการขาย        980.92 99.83 990.71 99.73 918.52 98.92 

รำยไดอ่ื้น              1.75 0.17 2.70 0.27 10.04 1.08 
รายได้รวม          982.67 100 993.41 100 928.56 100 

งบกำรเงินเฉพำะรำยไดจ้ำกกำรขำยธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงในปี 2562 ท่ีผำ่นมำ เม่ือเทียบกบัปี 2561 ลดลง 
64.85 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 เน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์

1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั   อุตสำหกรรมยำนยนตล์ดลงจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 85.99 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.46  โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตข์องบริษทัแบ่งเป็นประเภทช้ินส่วนรถยนต ์
และช้ินส่วนรถจกัรยำนยนต์  (รำยละเอียดดูในส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เร่ืองโครงสร้ำงรำยได)้ โดย
ภำพรวมรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต ์ลดลง จำกปี 2561 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ลดลง ในแบบงำน
รุ่นท่ีเคยผลิตซ่ึงถึงแมจ้ะมีงำนบำงรุ่นหมดกำรผลิตไป แต่บริษทัก็มีศกัยภำพในกำรผลิตช้ินงำนให้เป็นไปตำมแบบงำนรุ่น
ใหม่ (New Model) ของลูกคำ้ผูผ้ลิตรถยนต ์ ท ำให้ไดรั้บค ำสั่งซ้ือเพ่ิมมำทดแทนงำนบำงรุ่นท่ีหมดรุ่นกำรผลิต  ส ำหรับ
สภำวะอุตสำหกรรมกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์ในอนำคตปริมำณกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ มียอดกำรผลิตอยูใ่นภำวะ
ลดลง ซ่ึงเป็นไปตำมสภำวะอุตสำหกรรม ณ ปัจจุบนั แต่อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์ยงัคงเป็นอุตสำหกรรม
หลกัของประเทศ ท่ีรัฐบำลให้กำรสนับสนุนโดยภำพรวมกำรผลิตรถยนต์ในประเทศน่ำจะเน้นกำรผลิตเพ่ือใชห้มุนเวียน
ภำยในประเทศ เน่ืองจำกรถยนตต์ำมโครงกำรนโยบำยรถยนตค์นัแรกไดท้ยอยครบก ำหนดท่ีจะสำมำรถโอนไดแ้ลว้ ท ำให้
ผูบ้ริโภคมีควำมตอ้งกำรท่ีจะซ้ือรถยนตใ์หม่ หรือมีควำมตอ้งกำรใชรุ่้นใหม่ เน่ืองจำกประหยดัพลงังำนมำกกว่ำรถยนตรุ่์น
เดิม 
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2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 34.42 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.54 เน่ืองจำกในปี 

2562 ยอดค ำสั่งซ้ือของบริษทัลดลงจำกกำรหมดระยะเวลำกำรผลิตของรุ่นงำน (Model life) อยำ่งไรกต็ำม บริษทัยงัคงไดรั้บ
ควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้และเช่ือมัน่ในคุณภำพ  

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ลดลง จำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 1.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.73  ยอดค ำสั่งซ้ือท่ีลดลง

เน่ืองเป็นไปตำมภำวะอุตสำหกรรม แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้และเช่ือมัน่ในคุณภำพในกำร
ผลิตของบริษทัช้ินส่วนอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 

4. อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 49.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.20 ช้ินส่วน

อุตสำหกรรมอ่ืนๆ  ของบริษทั  ประกอบดว้ย เคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ช้ินส่วนเคร่ืองบิน อะไหล่เคร่ืองจกัร เป็นตน้  โดย
ในปี  2562 ช้ินส่วนอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหบ้ริษทัมียอดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  

งบกำรเงินรวม  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and 
Components)  ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมหลกัๆ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อุตสำหกรรมยำนยนต์ 2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  3) อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  4) อุตสำหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นกำรจ ำหน่ำย
สินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 83.26   และจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ต่ำงประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 16.74 

 
                                                                            งบการเงนิรวม 

กลุ่มธุรกจิ 
2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง    
    1.1 อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 681.09 52.92 690.22 27.82 523 18.61 
    1.2 อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ 214.47 16.66 167.56 6.76 130.77 4.65 

    1.3 อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 42.53 3.30 84.32 3.40 79.72 2.84 
ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 42.83 3.33 48.61 1.96 119.64 4.26 
    รวมกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 980.92 76.21 990.71 39.94 853.64 30.36 
2. กลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง 303.82 23.61 1,450.40 58.47 1,870.79 66.56 
3. กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ดบิ - - 35.71 1.44 63.72 2.27 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,284.74 99.82 2,476.82 99.85 2,788.15 99.20 
รำยไดอ่ื้น 2.35 0.18 3.67 0.15 22.52 0.80 
รายได้รวม 1,287.09 100 2,480.49 100 2,810.67 100 
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งบกำรเงินรวม  ในกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง เม่ือน ำงบกำรเงินเฉพำะบริษทั หกัรำยกำรระหวำ่งกนัแลว้ 
กบับริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 1) (ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษทั)  กำรวิเครำะห์จะมีตวัเลขทิศทำง
สอดคลอ้งกบังบกำรเงินเฉพำะของบริษทั  ดงันั้นเพ่ือให้ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจจึงขอวิเครำะห์รำยไดร้วม เฉพำะกลุ่มธุรกิจท่ี
บริกำรทำงวศิวกรรมและก่อสร้ำง และกลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ   

1. กลุ่มบริกำรทำงวศิวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC ) 

งบกำรเงินรวม  บริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั 1,870.79 และ 1,450.40 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 420.39 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 28.98 เป็นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย
ท่ีด ำเนินธุรกิจให้บริกำรวิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั ในกำรออกแบบและให้ค  ำปรึกษำดำ้นงำนก่อสร้ำง
โครงกำร รวมถึงให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยเซลล์
แสงอำทิตย ์โรงฟลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกลม ทุกขนำดก ำลงักำรผลิตและติดตั้ง   

บริษทัย่อยไดรั้บงำน โครงกำรงำนก่อสร้ำงพลงังำนไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย ์โครงกำรจำ้งงำนระบบไฟฟ้ำ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัย่อยมีวิศวกรผูเ้ช่ียวชำญ  และมีศกัยภำพท่ีจะสำมำรถรับงำน
เก่ียวกบักำรก่อสร้ำงพลงังำนทดแทน และพลงังำนทำงเลือก  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบำลให้กำรสนบัสนุนภำคเอกชน และชุมชนใน
กำรใชพ้ลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก เพื่อลดภำวะปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเป็นจุดเร่ิมตน้ใหป้ระเทศ
ไทยเร่ิมกำ้วสู่เส้นทำงของกำรเป็นสังคมคำร์บอนต ่ำ (low Carbon Society) จึงสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆ ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมี
รำยไดเ้ติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และส่งผลให้ภำพรวมกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่ำจำ้ง
ก่อสร้ำง เงินเดือน ค่ำแรงงำนวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญ เป็นตน้ 

2.  กลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 

งบกำรเงินรวม บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินงำนเก่ียวกบัจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำ ในปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั  
63.72  และ 35.71 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 28.01  ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ  78.44  เป็นไปตำมสัญญำ
ท่ีจดัท ำกบัลูกคำ้ 

ต้นทุนขายและอตัราก าไรขั้นต้น 
 ตน้ทุนขำยของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย 

- กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ตน้ทุนขำย  ปี 2562 จ ำนวน 728.68 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 79.33 และ ปี 2561 760.82 

ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 76.80 ลดลงร้อยละ 2.53  ตน้ทุนขำย ประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม เป็นตน้ ค่ำจำ้ง
ชุบช้ินงำน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำประปำ และอ่ืนๆ เป็นตน้   มำจำกค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง และกำร
บริหำรจดักำรควบคุมตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน   

งบกำรเงินรวม ตน้ทุนขำย  ปี 2562 และปี 2561 มีอตัรำตน้ทุนขำยของกลุ่มผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงเทียบกบั
รำยไดร้วม  มีอตัรำร้อยละ 25.93 และ 30.67 ตำมล ำดบั อตัรำตน้ทุนขำยลดลงเป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจท่ีบริกำรทำง
วศิวกรรมและก่อสร้ำง มีอตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรับกลุ่มธุรกิจบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC ) ปี 2562 และปี 2561   มีอตัรำตน้ทุนขำยเทียบกบั
รำยได้ของกลุ่มธุรกิจท่ีบริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง  มีอตัรำร้อยละ 87.89 และ 88.68  ตน้ทุนขำย ประกอบด้วย 
ค่ำแรงงำนวศิวกรผูค้วบคุมงำน ค่ำจำ้งก่อสร้ำง ค่ำแรงงำนก่อสร้ำง ค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งท่ีปรึกษำ  เป็นตน้  ลดลง  เน่ืองจำก ปี 
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2562 บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินธุรกิจดำ้นท่ีปรึกษำ ซ่ึงมีตน้ทุนต ่ำกวำ่รำยไดก่้อสร้ำง และปี 2561 บริษทัยอ่ยมีรำยไดส่้วนใหญ่เป็น
ค่ำก่อสร้ำง 

ส ำหรับกลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบในระหวำ่งปี 2560 บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำสัญญำใหม่กบัลูกคำ้บริษทัเอกชน
แห่งหน่ึง และในปลำยปี 2560 ไดต้กลงลงนำมในสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  โดยบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำดิบ ในปี 2561 โดยปกติธุรกิจน้ีตน้ทุนขำยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่ำแรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำเส่ือมรำคำ   ค่ำ
น ้ ำมนัเคร่ืองสูบน ้ ำ  ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ และอ่ืนๆ   เป็นตน้ ซ่ึงหำกมีบริษทัยอ่ยมีกำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบัลูกคำ้เพ่ิมข้ึน 
จะมีผลท ำใหมี้อตัรำก ำไรขั้นตน้สูงข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         5.04               5.33    5.33 5.04    5.33    5.33 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71.19    78.06    83.70 118.60  161.90  173.37 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8.01  -  9.01 8.09 0.12 1.25 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม - - - - - - 

 
84.24  83.39  98.04 131.73  167.35  179.94 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนักงำน โบนัส ค่ำตอบแทนกรรมกำร  

ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ และค่ำเส่ือมรำคำ   
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ในปี 2562 เท่ำกบั 98.04 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ   10.67 

และ ปี 2561 เท่ำกบั  83.40 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 8.42 เพ่ิมข้ึนทั้งน้ีเป็นผลมำเงินเดือนและสวสัดิกำรพนักงำน โบนัส 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 งบกำรเงินรวม  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ปี 2562 เท่ำกบั 179.94 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 15.81 และ ปี 
2561 เท่ำกบั 167.36 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 16.17 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบักำรขยำยตวัของ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ยท่ีมีอตัรำกำรเจริญเติมโต แต่อยำ่งไรก็ตำมเม่ือเทียบอตัรำของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเทียบกบั
รำยได ้ลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ตน้ทุนทำงกำรเงิน ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั 0.01 ลำ้นบำท  และ 0.04 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท  

งบกำรเงินรวม ตน้ทุนทำงกำรเงิน ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกบั 8.18  ลำ้นบำท  และ 8.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจำก
ปี 2561 จ ำนวน 0.37 ลำ้นบำท  มำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลง และมีกำร
จ่ำยช ำระคืนเงินตน้บำงส่วน 
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2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ปี  2562  และ 2561  เท่ำกบั  1,744.65 ลำ้นบำท  และ 1,630.85 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั  ปี 2562 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 52.86 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ  47.14 
ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ  0.32  และ    เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ร้อยละ  45.85 
 งบกำรเงินรวม มีสินทรัพยร์วมปี  2562  และ 2561 เท่ำกบั 3,134.73 ลำ้นบำท  และ 2,877.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ปี 
2562 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ  67.88  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ  32.12 ของ
สินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ  25.24 
 โดยภำพรวมในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม รำยกำรสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรำยละเอียดดงัน้ี   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  ปี 2562  และ 2561  เท่ำกบั 221.38 ลำ้นบำท และ 167.86  ลำ้นบำท  
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.69  และร้อยละ 10.29 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั ปี 2562 เพ่ิมข้ึน จำกปี 2561 เท่ำกบั 
53.52 ลำ้นบำท  

งบกำรเงินรวม  ปี 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  เท่ำกบั 1,441.90 ลำ้นบำท และ  1,286.86 ลำ้นบำท  
คิดเป็นร้อยละ 46.00  และร้อยละ 44.73  ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบัเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 155.04  ลำ้นบำท   
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   ซ่ึงจ ำนวนส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ ลดลงจำกปีก่อน  
เน่ืองจำกมีกำรบริหำรจดักำรกำรติดตำมลูกหน้ีดีข้ึน เครดิตเทอมกำรรับช ำระหน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30 - 60 วนั  แต่ท่ีเพ่ิมมำ
ในปี 2562 เป็นลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

งบกำรเงินรวม ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  จ ำนวนลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน  ส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินงำน ท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง   

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ลูกหน้ีการคา้ 171.23    98.66%    165.98    98.88%    147.15    66.47%    262.69   84.82%    272.35       21.16%    809.74       56.16%     

ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -            -          -            69.64      31.46%    -          -            -              -            -              -             

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -          -            -          -            -          -            -          -            -              -            -              -             

สุทธิ 171.23    98.66%    165.98    98.88%    216.79    97.93%    262.69   84.82%    272.35       21.16%    809.74       56.16%     

มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -          -            -          -            -          -            30.58      9.87%      830.75       64.56%    494.13       34.27%     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา -          -            -          -            -          -            -          -            -              -            -              -             

ลูกหน้ีอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01        0.01%      0.01        0.01%      0.01        0.00%      -          -            -              -            -              -             

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.87        0.50%      1.13        0.67%      0.80        0.36%      3.16        1.02%      10.92          0.85%      5.24            0.36%       

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 0.01        0.01%      -          -            3.40        1.54%      3.34        1.08%      4.52            0.35%      22.99          1.59%       

รายไดค้า้งรับ -          -            -          -            -          -            -          -            0.09            0.01%      5.89            0.41%       

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -          -            -          -            -          -            3.30        1.07%      11.89          0.92%      32.77          2.27%       

เงินจ่ายล่วงหน้าผูรั้บเหมา -          -            -          -            -          -            3.08        0.99%      146.05       11.35%    55.19          3.83%       

อ่ืนๆ 1.44        0.83%      0.74        0.44%      0.38        0.17%      3.54        1.14%      10.29          0.80%      15.95          1.11%       

รวม 173.56    100.00% 167.86    100.00% 221.38    100.00% 309.69   100.00% 1,286.86    100.00% 1,441.90    100.00%  

2562
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท

2560 2561ประกอบด้วย 2560 2561 2562
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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 128.47    75.03%    124.46    75.03%    170.85    74.98%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 42.76      24.97%    41.10      24.97%    41.05      24.76%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป -          -            0.42        -            4.89        0.25%      

รวม 171.23    100.00%  165.98    100.00%  216.79    100.00%  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา -          -            -          -            -          -            
รวม 171.23    100.00%  165.98    100.00%  216.79    100.00%  
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -          -            -          -            -          -            
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -          -            -          -            -          -            

สุทธิ 171.23    100.00%  165.98    100.00%  216.79    100.00%  

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2560 2561 2562

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 144.76   49.36%    160.56     49.36%    215.87     14.56%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 101.22   34.51%    47.31       34.51%    180.58     4.29%      
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป -          -            0.42         -            190.75     0.04%      

รวม 245.98   83.87%    208.29     83.87%    587.20     18.88%    
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 16.71      5.70%      64.06       5.70%      222.54     5.81%      
รวม 262.69   89.57%    272.35     89.57%    809.74     24.69%    
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -          -            -           -            -           -            
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 30.58      10.43%    830.75     75.31%    494.13     37.90%    

สุทธิ 293.27   100.00%  1,103.10 100.00%  1,303.87 100.00%  

2562
งบการเงินรวม

25612560

ลูกหน้ีกำรคำ้   แบ่งตำมอำยหุน้ีได ้ ดงัน้ี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ ณ ส้ินปี 2562 และ 2561  ร้อยละ 76.31  และร้อยละ 70 ตำมล ำดบั  
ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ณ ส้ินปี 2562 และ 2561  ร้อยละ 23.69  และร้อยละ 30 ตำมล ำดบั 

งบกำรเงินรวม มีลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ ณ ส้ินปี 2562 และ 2561  ร้อยละ 96.36  และร้อยละ 95 ตำมล ำดบั  ลูกหน้ี
กำรคำ้ต่ำงประเทศ ณ ส้ินปี 2562 และ 2561  ร้อยละ 3.64  และร้อยละ 5 ตำมล ำดบั 

นโยบำยกำรให้เครดิตเทอมแก่ลูกคำ้อยู่ระหว่ำง 30 - 60 วนั โดยส่วนใหญ่เท่ำกบั 30 วนั หำกพิจำรณำจำกอำยุ
ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 จะเห็นไดว้ำ่ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วงยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  และ
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 1-3 เดือน ซ่ึงลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 1-3  เดือน ส่วนใหญ่เกิดจำกรอบระยะเวลำ
กำรเรียกเก็บเงินของบริษทัแตกต่ำงจำกรอบระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ของลูกคำ้  จึงส่งผลท ำให้ระยะเวลำในกำรเก็บ
หน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวำ่ระยะเวลำเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคำ้  
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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 22.37    25.45%    18.32    22.11%    4.82      103.43%  
งานระหวา่งท า 39.68    45.14%    35.33    42.64%    -        -           
วตัถุดิบ 45.86    52.17%    30.19    36.44%    -        -           
สินคา้ระหวา่งทาง 0.22      0.25%      2.37      2.86%      -        -           
รวม 108.13  123.01%  86.21    104.06%  4.82      103.43%  
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (20.23)   (23.01%)   (3.36)     (4.06%)     (0.16)     (3.43%)     
     รวม 87.90    100.00%  82.85    100.00%  4.66      100.00%  

งบการเงินเฉพาะบริษทั

25612560 2562

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 22.38    22.83%    25.19    25.60%    36.86    46.33%    
งานระหวา่งท า 42.53    43.39%    39.56    40.20%    -        -           
วตัถุดิบ 49.67    50.68%    35.61    36.19%    42.94    53.97%    
สินคา้ระหวา่งทาง 0.22      0.23%      2.37      2.40%      0.82      1.03%      
งานระหวา่งก่อสร้าง 4.33      4.42%      -        -           -        -           
รวม 119.13  121.55%  102.73  104.39%  80.62    101.33%  
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (21.12)   (21.55%)   (4.32)     (4.39%)     (1.06)     (1.33%)     
     รวม 98.01    100.00%  98.41    100.00%  79.56    100.00%  

2560 2561
งบการเงินรวม

2562

ระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉล่ีย ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 63 วนั และ 63 วนั  
ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2562 และ 2561  เท่ำกบั 158 วนั และ เท่ำกบั  102 วนั ตำมล ำดบั  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหักค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

สินค้าคงเหลือ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั สินคำ้คงเหลือ ปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 4.66 ลำ้นบำท และ 82.85 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั งบ

กำรเงินรวม สินคำ้คงเหลือ  ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 79.56 ลำ้นบำท และ 98.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคำ้คงเหลือส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 90 ของสินคำ้คงเหลือรวม เป็นวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป เน่ืองจำก
บริษทัจะผลิตสินคำ้ตำมค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เป็นหลกั โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่จะแจง้มำยงับริษทัถึงแผนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ในแต่ละ
ช่วงเวลำของปี ท ำให้บริษทัสำมำรถวำงแผนกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นผลท ำให้บริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งผลิต
สินคำ้ส ำเร็จรูปจ ำนวนมำกเพ่ือรองรับค ำสั่งซ้ือ  
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 เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนของบริษัทจะถูกน ำไปเป็นช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยำนยนต์ คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจท่ีเทคโนโลยีกำรผลิตมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว จึงท ำให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัสำมำรถจ ำหน่ำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองไม่ลำ้สมยัในช่วงเวลำอนัสั้น    
 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผื่อสินคำ้เคล่ือนไหวชำ้ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑเ์ดิมของลูกคำ้ก ำลงัเปล่ียนแปลงไปสู่
รูปแบบใหม่ ส่งผลท ำให้มีช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจ ำหน่ำยไม่หมดตกคำ้งอยู่ ซ่ึงโดยปกติจะมีจ ำนวนไม่มำกเน่ืองจำกลูกคำ้
จะแจง้ใหบ้ริษทัทรำบล่วงหนำ้ ประกอบกบัสินคำ้คงเหลือของบริษทัส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของวตัถุดิบและ            งำนระหวำ่ง
ผลิต ไดแ้ก่ เหลก็และอลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสำมำรถเก็บรักษำและน ำไปประยกุตใ์ชก้บังำนช้ินส่วนอ่ืนได ้จึงท ำให้บริษทัมีค่ำ
เผือ่กำรลดมูลค่ำ เพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคำ้คงเหลือรวม 
 บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ ส ำหรับสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัรำร้อยละ 100 และ
วตัถุดิบท่ีไม่เคล่ือนไหวระหวำ่ง 6-12 เดือนในอตัรำร้อยละ 10  และระหวำ่ง 1-5 ปี ในอตัรำร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี   ข้ึนไป
ในอตัรำร้อยละ 100 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม  ไม่มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ ส้ินปี 2562 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 รำยละเอียดดงัน้ี   (รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดูในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ กำรประกอบธุรกิจ)   

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน  
(ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 1) 300 100 100 100 150 150 300 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 500 100 100 100 320 500 500 
          รวม     470 650 850 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน    - - - 
          สุทธิ     470 650 850 

1)เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
 

ในระหว่ำงปี 2562  บริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยเอพีเอที  ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 150 ลำ้นบำท เป็น 
300 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงค์กำรเพ่ิมทุน เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกิจกำร   และเพื่อรองรับกำร
ขยำยธุรกิจในอนำคต    
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 5.60 ลำ้นบำท และ 454.46 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  และงบกำรเงินรวม  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 791.29 ลำ้นบำท และ 876.32 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 ในปี 2562 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีกำรลงทุนซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชโ้รงงำน งำนระหว่ำงติดตั้ง มูลค่ำกำรขำยทรัพยสิ์น เท่ำกบั 8.73 ลำ้นบำท  และตำมงบกำรเงินรวม มีกำรลงทุนซ้ือ
อุปกรณ์เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และทรัพยสิ์นระหว่ำงติดตั้งและทรัพยสิ์นระหว่ำงก่อสร้ำง รวมมูลค่ำกำรซ้ือ จ ำนวน
จ ำนวน 40.54 ลำ้นบำท  โดยกำรซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่ำว ส่วนใหญ่เป็นกำรซ้ือเพ่ือทดแทน
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงำนเดิมท่ีมีสภำพกำรใชง้ำนท่ีเส่ือมลง  และงำนระหว่ำงติดตั้งเป็นกำรโอน
ทรัพยสิ์นระหวำ่งติดตั้งเป็นเคร่ืองจกัรอตัโนมติั (Robot) และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2562 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกบั 84.37 ลำ้นบำท และ งบกำรเงินรวม 95.80 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 
 งบกำรเงินรวม ณ ส้ินปี 2562 สิทธิจำกสัญญำขำยน ้ำดิบ ปี 2562 และปี 2561  เท่ำกบั 142.57 ลำ้นบำท และ 148.24 
ลำ้นบำท โดยสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ำดิบเกิดจำกเอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขำ้ไปลงทุนในซีเค ในสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อย
ละ 53.33 ซีเคจึงมีฐำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพ่ือกำรบนัทึกบญัชีเก่ียวกบักำรลงทุนในชลกิจตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ผูบ้ริหำรไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินรำคำอิสระ
เพ่ือท ำกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำแต่ละประเภท  

โดยมีมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ถือตำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ โดยใชว้ิธี
รำคำตลำดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  และมูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึง
ประเมินมูลค่ำของโครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ 
ตำมระยะเวลำท่ีเหลือของสัญญำขำยน ้ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ เร่ิมนบัจำกระยะเวลำท่ี
บริษทั มีอ  ำนำจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน  โดยค่ำตดั
จ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวธีิเส้นตรง รำยละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 153.91 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5.67) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148.24 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5.67) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142.57 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 16.84 ลำ้นบำท และ 0.95 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัค่ำเช่ำ และเงินประกนัทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
  และงบกำรเงินรวม  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 71.90 ลำ้นบำท และ  29.79  ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่เป็นของบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 

1. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เช่น เงินฝำกออมทรัพย ์ และเงินฝำกประจ ำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
หลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนัไฟฟ้ำ ค  ้ำประกนัวงเงินสถำบนักำรเงิน  จ ำนวน 18.39 ลำ้นบำท 

2. กำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ จ ำนวน 14.30 ลำ้นบำท ซ่ึงมีอำยสุัญญำก่อสร้ำงมำกกวำ่หน่ึงปี 
3.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำน เงินประกนัอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

หนีสิ้น 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 311.07 ลำ้นบำท  และ 215.13 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 17.52 และหน้ีสินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.31 
 งบกำรเงินรวม ณ ส้ินปี 2562 และ 2561  เท่ำกบั 1,259.24 ลำ้นบำท และ 1,185.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  โดยในปี 
2562 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 36.27  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 3.90  
 หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม  สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR MOR - - -   4.97   4.94     4.90 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต 

3.80 - 3.40 15.00 
- 

- 
- 

- 
- 

15.00      - 
     - 

46.32 
226.79 

รวม    15.00 - - 19.97  4.94 278.01 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2562 และ 2561ไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืสถำบนักำรเงิน งบกำรเงินรวม ปี 
2562 และ 2561  เท่ำกบั 278.01 ลำ้นบำท และ 4.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ูย้มืมำเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องในกำร
ด ำเนินงำนในระยะเวลำอนัสั้น 
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 93.77      80.43%  70.18      36.35%  46.85      22.78%  119.17   69.11%  767.08   79.68%  526.44   67.87%  
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          14.30      7.41%    24.10      11.72%  -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -          -          -          -          -          -          11.06      6.41%    61.02      6.34%    127.28   16.41%  
เช็คจ่ายล่วงหน้า -          -          -          -          -          -          -          -          7.12        0.74%    5.85        0.75%    
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย-์กิจการอ่ืน 0.44        0.38%    0.40        0.21%    -          -          0.44        0.26%    0.40        0.04%    -          -          
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          -          -          13.25      1.38%    -          -          
เงินสดรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          8.47        4.91%    75.47      7.84%    24.08      3.10%    
เงินสดรับล่วงหน้าตามสญัญาบริการ -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.57        0.07%    
เงินรับล่วงหน้าคา่สินคา้ -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          14.66      1.89%    

เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          80.00      41.43%  -          -          -          -          -          -          -          -          
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          -          -          100.00   48.63%  -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีอ่ืน 4.32        3.71%    3.24        1.68%    2.81        1.37%    5.47        3.17%    4.96        0.52%    5.24        0.68%    
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 1.06        0.91%    0.61        0.32%    -          -          1.12        0.65%    0.67        0.07%    -          -          
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1.41        1.21%    1.96        1.02%    12.96      6.30%    3.24        1.88%    3.96        0.41%    48.59      6.26%    
ภาษีขายยงัไมถึ่งก าหนด -          -          -          -          -          -          4.89        2.84%    2.24        0.23%    -          -          
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นคา้งจ่าย 14.41      12.36%  18.80      9.74%    17.32      8.42%    16.94      9.82%    22.12      2.30%    20.06      2.59%    
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 0.34        0.29%    2.78        1.44%    1.58        0.77%    0.82        0.48%    3.57        0.37%    2.92        0.38%    
อ่ืน 0.83        0.71%    0.81        0.42%    -          -          0.82        0.47%    0.82        0.08%    -          -          

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 116.58 100% 193.08 100% 205.62 100% 172.44 100% 962.68 100% 775.69 100%

2562
งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 2560 25612560 2561 2562
งบการเงินเฉพาะบริษัท

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน ปี 2562 และ 2561 จ ำนวน 46.85 ลำ้นบำท และ 70.18 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 23.33  ลำ้นบำท   งบกำรเงินรวม เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน ปี 2562 และ 2561 จ ำนวน 526.44 
ลำ้นบำท และ 767.08  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2561  จ ำนวน 240.64 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกิจกำรมีควำมสำมำรถในกำร
ในกำรเรียกเกบ็หน้ีจำกลูกหน้ีไดม้ำกข้ึน จึงท ำใหกิ้จกำรสำมำรถช ำระหน้ี  

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เจำ้หน้ีกำรคำ้ ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีค่ำวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม  และค่ำชุบช้ินงำน เป็นตน้ 
ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) ประมำณ 30-90 วนั  
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2562 และ 2561 มีระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ียเท่ำกบั  40 วนั และ 30 วนั  ตำมล ำดบั และตำม
งบกำรเงินรวม ปี 2562 และ  2561  มีระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ียเท่ำกบั 114 วนั และ 95 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลำกำรให้
สินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 

73.99 ลำ้นบำท และ 71.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งจ ำนวนเป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืระยะสั้นกบัผูถื้อ
หุน้ของบริษทัยอ่ย และมีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนัในอตัรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม โดย
มีวตัถุประสงคก์ำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รำยกำรระหวำ่ง
กนั หวัขอ้ 12.2 ลกัษณะรำยกำรระหวำ่งกนั ขอ้ 6 และ 7) 
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2560 2561 2562 2560 2561 2562

เงินกูย้มืระยะยาว ตน้ปี -  -          -          88.17      87.13      80.81      

บวก กูเ้พ่ิม -  -          -          -          -          

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนของบริษทัยอ่ย1) -  -          -          -          -          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน1) -  -          -          -          -          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมระหวา่งงวด -  -          -          1.87        1.78        

หัก จ่ายช าระหน้ี -  -          -          (2.91)      (8.10)      (9.20)      

รวม -  -          -          87.13      80.81      71.61      

หัก ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาว -  -          -          (8.10)      (8.10)      (8.10)      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  -          -          (0.37)      (1.12)      (1.15)      

รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี -  -          -          (8.47)      (9.22)      (9.25)      

เงินกูย้มืระยะยาว ปลายปี -  -          -          78.66      71.59      62.36      

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษทั

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  รำยกำรเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ในปี 2562 บริษทัไม่มีเงินกูย้มืระยะยำว 
งบกำรเงินรวม ในปี 2562  เงินกูย้มืระยะยำวท่ีลดลง เน่ืองจำกเอทูเขำ้ไปลงทุนในซีเคซ่ึงด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 

ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ท ำให้ซีเคมีฐำนะกลำยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยซีเคกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง  มี
วตัถุประสงคก์ำรกูย้มืเพ่ือลงทุนในกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน ้ำของบ่อเกบ็น ้ำ และสร้ำงอำคำรโรงสูบน ้ำ   ในระหวำ่งปี  2559 
ซีเคไดข้อปรับโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยซีเคจะจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเป็นระยะเวลำ 8 
ปี  ท ำให้เงินกูย้ืมระยะยำว ปี 2559 ถูกจดัประเภทไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   ต่อใน
ระหวำ่งปี 2560 สถำบนักำรเงินไดอ้นุมติัแผนปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมท่ีซีเคไดแ้จง้ไวต่้อธนำคำร โดยซีเคจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ี
เงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธนัวำคม 2567 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR และใหเ้อทู ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่
คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รำยกำรระหว่ำงกนั หัวขอ้ 12.2 ลกัษณะรำยกำร
ระหวำ่งกนั ขอ้ 2) ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจึงลดลง  

โดยภำยใตส้ัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว ซีเคจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือด ำเนินงำนแทน หรือร่วมกบั

นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประกำรใดๆ กต็ำม เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน 
2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่วำ่เฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยใหผ้ลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อ

หุ้นไม่ว่ำรำยใดรำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอม
ล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน  
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 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2562 และ 2561  เท่ำกบั 0.22 เท่ำ และ 0.15 
เท่ำ  ตำมล ำดบั โดยเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561  และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561  และ 2562 เท่ำกบั 0.74 เท่ำ และ 0.70 เท่ำ เพ่ิมข้ึน
เพียงเลก็นอ้ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
ปี 2562 และ ปี 2561 งบกำรเงินรวม  เท่ำกบั 35.87 ลำ้นบำท และ 37.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่มำ

จำกกำรส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัท่ีลงทุนในซีเค (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2562 และ ปี 2561 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกบั 5.44 ลำ้นบำท และ 13.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงิน

รวม เท่ำกบั 24.06 ลำ้นบำท และ 15.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 1,433.59 ลำ้นบำทและ 1,415.72 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 17.87 ลำ้นบำท  โดยเพ่ิมข้ึนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีปรับตวัดีข้ึน  

งบกำรเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี  2562 และ 2561 เท่ำกบั 1,875.50 ลำ้นบำท และ 1,691.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 183.66 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกผลประกอบกำรรวมของกลุ่มบริษทัท่ีดีข้ึน  

ส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปีจนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผลในปี 2560– 2562  สรุปดงันี ้

 ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 บริษทังดจ่ำยเงินปันผลเน่ืองจำกยงัมีควำมตอ้งกำรใชเ้งินทุนหมุนเวยีน ในปี 2562 
บริษทัประกำศจ่ำยปันผลระหวำ่งกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 เม่ือ 6 ธ.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 48.3  

 

 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

อนุมติัโดย 
จ ำนวนหุน้ 
(ลำ้นหุน้) 

มูลค่ำหุน้ 
(บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่ำย
(ลำ้นบำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่ำย 
เงินปันผล 

2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 21 เม.ย. 2561 

660 1 - - - 

2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั คร้ังท่ี 4/2562 
เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. 2562 

660 1 66 0.10 6 ธ.ค.2562 
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2560 2561 2562 2560 2561 2562

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 102.48    149.15    101.83    152.09    257.54    306.96    

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) 114.97    190.12    119.03    109.38    (62.91)    (230.48)  

รายการอ่ืนๆ จากการด าเนินงาน (0.79)      (4.10)      (30.80)    (26.71)    (25.36)    (71.94)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 216.66    335.17    190.05    234.76    169.27    4.55        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (202.22)  (188.30)  (297.45)  (51.02)    (22.70)    (32.81)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 7.18        (15.00)    34.00      (5.54)      (29.39)    197.44    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 21.62      131.87    (73.39)    178.20    117.17    169.18    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 121.22    142.83    274.71    141.73    319.93    437.10    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ -         -         -         -         -         -         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 142.83    274.71    201.32    319.93    437.10    606.29    

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงนิเเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 190.05 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถรักษำยอดค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง บริหำรจดักำรลูกหน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  ไม่มีค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  กำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ีกำรคำ้ สำมำรถขอเครดิตเทอมไดอ้ยำ่งเหมำะสม ประกอบกบัในปี 2562 
บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ำยลดนอ้ยลงจึงท ำใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนหมุนเวยีนอยำ่งเพียงพอ 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 297.45 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจด
ทะเบียน โดย เอพีเอที ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จำก 150 ลำ้นบำทเป็น 300 ลำ้นบำท  และส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือ
ทรัพยสิ์นส ำหรับใชท้ดแทนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีเส่ือมสภำพตำมกำรใชง้ำน และปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ใหมี้ประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน  จ ำนวน 34 ลำ้นบำท  เน่ืองมำจำกในระหวำ่งปี 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืน
สัญญำเงินกูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน  
 ดงันั้นเม่ือพิจำรณำเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 2562 
เป็นบวกเท่ำกบั 201.32 ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

งบกำรเงินรวม กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 4.55 ลำ้นบำท  ลดลงจำกปี 2561  
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัย่อยอยู่ในช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงมีกำรเติบโตสูง  จึงจ ำเป็นตอ้งใช้เงินทุน
หมุนเวียนเป็นจ ำนวนมำก  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีเงินหมุนเวยีนคงเหลือเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 32.81 ลำ้นบำท  เงินสดส่วนใหญ่ใชล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์น  และปรับปรุง
ทรัพยสิ์น เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำน  โดยบริษทัใชซ้ื้อเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ดแทนทรัพยสิ์นเดิมท่ีเส่ือมสภำพตำม
กำรใชง้ำน  และปรับปรุงเคร่ืองจกัรอตัโนมติัใหมี้ศกัยภำพและประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน  นอกจำกนั้นบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจท่ี
บริกำรทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง ไดล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกำรขยำยธุรกิจ  และ
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  มีกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ่อเก็บน ้ ำและท่อส่งน ้ ำดิบเพ่ือรองรับกำรส่งน ้ ำดิบให้
ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
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สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท 37.00   4.94     32.06   7.00     4.90     2.10     

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 220.00 1.36     218.64 30.00   -       30.00   

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 -       120.00 30.00   -       30.00   

วงเงินกูย้ืมระยะยาว ลา้นบาท 450.00 -       450.00 

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท 147.08 70.13   76.95   13.38   7.93     5.45     

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24     -       1.24     0.63     -       0.63     

วงเงิน

คงเหลือ

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2561
งบการเงินรวม

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน  จ ำนวน 197.44 ลำ้นบำท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมสถำบนั
กำรเงิน และเงินกูย้มืกรรมกำร และจ่ำยช ำระหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน   
 ดงันั้นเม่ือพิจำรณำเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2562 กลุ่ม
บริษทัมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนปกติ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
งบกำรเงินเฉพำะบริษทัในปี 2562 และ 2561 มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 3.02 เท่ำ และ 2.60 เท่ำ ตำมล ำดบั  

และ งบกำรเงินรวมในปี 2562 และ 2561  มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 1.87 เท่ำ และ 1.72 เท่ำ ตำมล ำดบั  จะเห็นไดว้่ำงบ
กำรเงินเฉพำะบริษทัและงบกำรเงินรวม หำกเปรียบเทียบกบัปี 2561 บริษทัมีสภำพคล่องเพ่ิม   

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 22 วนั และ 41 วนั ตำมล ำดบั 
และตำมงบกำรเงินรวม ในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 15 วนั และ 18 วนั ตำมล ำดบั  โดยภำพรวมแลว้ งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
และงบกำรเงินรวม มีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้ท่ีเร็วข้ึนจำกปี 2561  
 วงจรเงินสด งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั  55 วนั และ 64 วนั ตำมล ำดบั วงจรกำรหำเงิน
สดมำหมุนเวียนมีระยะเวลำเร็วข้ึน  และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2562 และ 2561  เท่ำกบั 7 วนั และ 21 วนั ตำมล ำดบั จะเห็นได้
วำ่งบกำรเงินรวม หำกเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยปี 2562 วงจรกำรหำเงินสดมำหมุนเวยีนนั้นสั้นลง   

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  ปี 2562 และ 2561  เท่ำกับร้อยละ 4.97 และ            
ร้อยละ 8.74  ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2562 และ 2561 เท่ำกบัร้อยละ 8.31 และร้อยละ 9.32 ตำมล ำดบั โดยอตัรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพยล์ดลงจำกปี 2561  เน่ืองจำกในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบกำรลดลง   

หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

1. ภาระผูกพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 
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สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท 32.00   -       32.00         2.00  -       2.00

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 40.00   1.36     38.64       30.00  -     30.00

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 -       120.00     30.00  -     30.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท 6.00     4.41     1.59           4.50       4.41       0.09

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24     -       1.24           0.63  -       0.63

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

บริษทั บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำ
ประกนั จ ำนวน 162.67 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่
มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริษัทแอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จ ำกัด ได้น ำหุ้นสำมัญของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร่วม
ค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดัเพ่ือออกหนงัสือค ้ำ
ประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอจ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยสินเช่ือ
หมุนเวยีน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ำประกนัจ ำนวน 70 ลำ้นบำท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจ ำนวน 180 ลำ้นบำท เพ่ือใช้
ในกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียอตัรำตลำด (MONEY MARKET 
RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส 
เทคโนโลย ีจ ำกดั 

บริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินจำกวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำก จ ำนวน 250 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน470 
ลำ้นบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1.วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ ำนวน 450 ลำ้นบำท 

2.วงเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด (Pre – Settlement Limit) 20 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั สำมำรถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

3.บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำนท่ีจ้ำงตำม
โครงกำรสัญญำหรือตำมค่ำงวดสุทธิหลงัหกัเงินรับล่วงหนำ้ใหแ้ก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด เฉพำะงำนโครงกำร
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ท่ีมูลค่ำสูงกวำ่ 30 ลำ้นบำทหรือระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

4.กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหนำ้ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร บริษทั เอทู 
เทคโนโลยี จ  ำกดั ตอ้งจดัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทำงธุรกิจตำมสัญญำโครงกำร
งำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ค  ้ำประกนัเงินเพ่ือค ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำมสัญญำ
รับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย ส ำหรับวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 100.05 ลำ้นบำท ของ
บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ร่วมค ้ำประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 
22.12) โดยบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 25.50 
ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ให้แก่บริษทั ชล
กิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19.1) 

1)ทั้งน้ีเพ่ือควำมจ ำเป็นของกำรค ้ำประกนัดงักล่ำว เป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงินให้กบั
บริษทัยอ่ย เพ่ือสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงธุรกิจ สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว ้

2. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืนๆโดย
สัญญำมีอำยตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
2561 2562  2561 2562 

จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 3.15 -  25.55 8.35 
จะครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2.64 -  23.73 4.17 
รวม 5.79 -  49.28 12.52 

 ภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ตำมงบกำรเงินเฉพำะ  จ ำนวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญำจำ้งท่ีปรึกษำและ
สัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์  และงบกำรเงินรวม  จ ำนวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์ สัญญำเช่ำพ้ืนท่ี สัญญำเช่ำบำ้นพกั
พนกังำน   ทั้งน้ีเป็นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ 
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(หน่วย : ลา้นบาท)

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562

รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดต้น้ปี 221.05 1,405.55

บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,441.80 1,650.00

หกั  รายไดต้ามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (257.30)                    (793.10)                    

รายไดต้ามสญัญาสะสมส้ินปี 1,405.55 2,262.46

ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนตน้ปี 171.35 1,245.05

บวก  ตน้ทุนตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,277.13 1,478.20

หกั  ตน้ทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (203.44)                    (685.81)                    

ตน้ทุนตามสญัญาสะสมส้ินปี 1,245.05 2,037.43

ก าไรตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นก าไรตน้ปี 49.70 160.51

บวก  ก าไรตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 164.67 171.80

           ขาดทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี - 0.05

หกั  ก าไรตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (53.86)                      (107.33)                    

ก าไรตามสญัญาสะสมส้ินปี 160.51 225.03

มูลคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ตน้ปี 30.57 830.75

รายไดรั้บล่วงหน้าตน้ปี - (13.25)                      

บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,441.65 1,650.00

หกั    รายไดท่ี้เรียกเกบ็จากลูกคา้ระหวา่งปี (654.72)                    (1,973.37)                 

รายไดรั้บล่วงหน้าส้ินปี (หมายเหตุ 17) 13.25 -

มูลคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ส้ินปี (หมายเหตุ 7) 830.75 494.13

งบการเงินรวม

3. ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 จ ำนวนผูรั้บเหมำ 
(รำย) 

งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมสัญญำ จ่ำยช ำระ คงเหลือ 

สัญญำก่อสร้ำง 95 1,347.19 (1,103.01) 244.18 

 
การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  
ข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 มดีงันี ้
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(หน่วย : ลา้นบาท)

2561 2562

รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได้ 1,441.65 1,650.00

ตน้ทนุตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ่้าย (1,276.88)                 (1,478.20)                 

ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 164.77 171.80

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนีจ้ านวนโครงการงานให้บริการก่อสร้างของบริษัทย่อย แบ่งเป็น                                                           (หน่วย : ลำ้นบำท) 

        
ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือโดยตรงจำกผู ้
จดัจ ำหน่ำย หรือจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงินบำท  จึงท ำใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรผนั
ผวนของอตัรำแลกเปล่ียนค่อนขำ้งน้อย ในปี 2562 บริษทัมีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศจ ำนวนเงินประมำณ 
27.71 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 7.36 ของมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้ งหมด โดยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำก
ต่ำงประเทศประกอบดว้ย มูลค่ำประมำณ 0.07 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (24.63  ลำ้นบำท) และมูลค่ำประมำณ 0.01 ลำ้นยโูร 
 (3.08 ลำ้นบำท)  

ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนใหก้บัลูกคำ้ต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.75 ของมูลค่ำรำยไดจ้ำกกำร
ขำยทั้งหมด  บริษทัก ำหนดรำคำขำยสกุลเงินต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.54 ของมูลค่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด 
ท ำใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงในควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของรำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนไปต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน  ปี 2562 
บริษทัไดรั้บช ำระเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ ประกอบไปดว้ย 3.54   ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (109.49 ลำ้นบำท) และมูลค่ำประมำณ 
0.43 ลำ้นยโูร (14.64 ลำ้นบำท) และบริษทัใชเ้งินตรำต่ำงประเทศท่ีไดรั้บจำกกำรขำยเพ่ือจ่ำยช ำระค่ำซ้ือวตัถุดิบ และอุปกรณ์
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกลุเดียวกนั  

ในปี 2562 อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 30.1540 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ มีควำมแข็งค่ำข้ึนจำกปี 2561 ซ่ึง
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 32.4498 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ท ำให้กำรขำยช้ินส่วนใหก้บัลูกคำ้ต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุล

 รำยละเอียด โครงกำร มูลค่ำ
โครงกำร 

รับรู้รำยไดปี้ 
61 

รับรู้รำยไดปี้ 
62 

คงเหลือภำระ 

1 งำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแลว้ในปี 
2562 

25 1,654.81 1,450.40 204.41 - 

2 งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน 15 1,606.69 -   1,445.41 161.28 

3 งำนท่ีลงนำมในสัญญำแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ก่อสร้ำง 

1      83.00 - 0.19   82.81 

รวม  3,344.50 1,450.40 1,650.01 244.09 
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เงินต่ำงประเทศเกิดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนได ้อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดพิ้จำรณำใชน้โยบำยเนน้ควำมสมดุลของ
รำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงใช้บญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนผนัผวน 

2.  ความเส่ียงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว 
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสำหกรรมน้ีจะไม่มีกำรสัญญำระยะ

ยำวในกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ แต่จะเป็นกำรท ำสัญญำระยะสั้ นอำยุประมำณ 1 ปี หรืออำจจะไม่มีกำรท ำสัญญำในกำร
ใหบ้ริกำรกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่ำนั้นข้ึนอยูก่บันโยบำยในกำรท ำสัญญำของลูกคำ้แต่ละรำย 

เม่ือครบอำยสุัญญำหรือถึงก ำหนดเวลำท่ีลูกคำ้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคำ้กจ็ะจดัใหมี้กำรคดัเลือกผูผ้ลิตและ
ผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์รำยใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคำ้หำกบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิต
และผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป 

อยำ่งไรกต็ำม โดยปกติผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบกำรเน่ืองจำกกำรสรรหำ
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมท่ีผูป้ระกอบกำรก ำหนดโดยสำมำรถจัดส่งไดต้ำม
ก ำหนดเวลำและมีควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในช่วงท่ีมีควำมตอ้งกำรเพ่ิมสูงกวำ่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและ
ใชเ้วลำนำน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนกำรผลิตของลูกคำ้และมีควำมเส่ียงดำ้นคุณภำพ กล่ำวคือ โดยปกติผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ มกัจะสรรหำและคดัเลือก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบัผูป้ระกอบกำรจ ำนวนจ ำกดัเพียง 1-3 รำยต่อกำรผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอน
และกระบวนกำรเพ่ือให้ไดรั้บกำรคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบกำรนั้นมีช่วงระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือน
จนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลำดงักล่ำวอำจมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไปตำมรูปแบบและควำมซับซ้อนของกำรผลิตช้ินส่วนในแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หำกบริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำยใด ๆ แลว้ ควำมเส่ียงจำกกำรยกเลิก
สัญญำในกำรผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรมกัจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรำยใดจนกวำ่จะหมด
รุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 5 – 7 ปี หรือมำกกวำ่นั้นตำมแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละ
อุตสำหกรรม 

ดงันั้นจำกกำรท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนท่ีมีมำตรฐำน จึงส่งผลใหลู้กคำ้มีควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินงำน
และช้ินงำนของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะใหบ้ริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป รวมทั้งเสนอช้ินงำนใหม่
ใหบ้ริษทัเสนอรำคำอยำ่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
  บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจรับเหมำตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และ
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงหมำยถึงวิศวกรในระดับผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร ผูจ้ ัดกำรโครงกำร (Project 
Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงำน (Project Engineer หรือ Foreman) หำกเอทูสูญเสียบุคลำกรเหล่ำน้ีไปยอ่ม ส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรรับงำน ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคตได ้อยำ่งไรก็ตำม เอทูไดต้ระหนกัถึงควำม
เส่ียงดำ้นน้ีดี ท่ีผำ่นมำบริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี  โดยมีกำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง  ส่งบุคลำกร
เขำ้ ร่วมกำรสัมมนำทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถแข่งขนักบัตลำดได ้ เพ่ือ
รักษำ บุคลำกรใหท้ ำงำนกบับริษทั 
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4. ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 
  บริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ โดยเฉพำะเร่ืองกำรช ำระเงินตำมควำมส ำเร็จ
ของงำน ซ่ึง อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัได ้อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมีนโยบำยในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง ดงักล่ำว โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ก่อนกำรรับงำน กำรหำขอ้มูลของลูกคำ้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมี
กำรเรียกเกบ็ เงินล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมด ำเนินงำนรวมถึงกำรเรียกเกบ็เงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ 

5. ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำดิบมีควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพ

ภูมิอำกำศโลก (Climate Change) ท ำให้ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล อีกทั้งยงัมีปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่ ท่ีท ำใหป้ริมำณฝนท่ีตกนอ้ย
กว่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบนัปริมำตรเก็บกกัจะมีควำมจุคิดเป็น 2 เท่ำของปริมำณน ้ ำขำยต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะ
เพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมำณน ้ำขำยท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60 ของควำมจุบ่อ ซ่ึงจะพิจำรณำหำ
หำแหล่งส ำรองน ้ำดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จำกบ่อขำ้งเคียง 

6. ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมีปนเป้ือนมากบัน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้ า    ซ่ึงมีผลท ำให้น ้ ำผิว

ดินดอ้ยคุณภำพ อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำกิจกำรในพ้ืนท่ีเหนือน ้ำ เช่น กำรปล่อยน ้ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรม, ฟำร์มปศุสัตว ์
และ กำรใชส้ำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร เป็นตน้  บริษทัยอ่ยมีมำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภำพ
น ้ ำในล ำรำงเพ่ือเช็คคุณภำพ ณ เวลำนั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และกำรเฝ้ำระวงัชุมชนและแหล่งกิจกำรตน้น ้ ำท่ีอำจ
ปล่อยน ้ ำเสียลงล ำรำง โดยกำรเขำ้ไปท ำควำมเขำ้ใจและมีกำรประสำนกนัในกรณีท่ีอำจจะมีเหตุใหน้ ้ ำเสียเขำ้มำเจือปนในล ำ
น ้ำได ้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมี  นายณรงค ์ 
วรงคเ์กรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  และ  นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ไดรั้บการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2562  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  ครบวาระในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565    
 ในรอบปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั รวม 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย  และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง และไดร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีจากการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในจากผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้อบบญัชี รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกไตรมาส 
ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าว มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัและเช่ือถือได้
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในท่ีไดต้รวจสอบตามแผนงาน
ประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

3. พิจารณาสอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลทางการด าเนินงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตกลงเขา้ท ารายการของบริษทัมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ 
ผลการปฏิบติังาน และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั                
เพื่ออนุมติัเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎบตัร และภายใตข้อบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษทั  โดยได้
ปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีขอ้จ ากดั และเง่ือนไขในการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้
บริษทัมีระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ชดัเจน เช่ือถือได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั มี
การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้ง และมีการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้และไม่พบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการ
กระท าผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษทั รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง                                     

                                                                     
       นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        28 กมุภาพนัธ์ 2563 



 
 

                                                        รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั ดงักล่าว 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
(ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม)  ( นายอภิชาติ การุณกรสกลุ ) 

ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้  านวยการ 
 
   
 
 

 



 

 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) 
 

ช่ือ – สกุล 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 

42 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภายในรุ่นท่ี 3 (CPAIT) 
สมาคมตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Report Writing  
สมาคมตรวจสอบภายใน 

- หลกัสูตร Audit Working Paper 
And Audit Evidence 

   สมาคมตรวจสอบภายใน 
 
 

- - 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 













หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 606,286,449.77        437,101,755.14        201,317,982.47        274,706,255.10        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.1, 7 1,441,903,055.86     1,286,862,708.74     221,380,314.68        167,864,490.42        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 5.1 -                                -                                150,000,000.00        -                                
สินคา้คงเหลือ 8 79,560,077.83          98,414,924.60          4,658,626.61            82,851,700.33          
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 9 -                                -                                344,858,581.99        -                                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,127,749,583.46     1,822,379,388.48     922,215,505.75        525,422,445.85        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                                -                                799,999,940.00        649,999,940.00        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 791,288,629.48        876,317,395.63        5,598,042.91            454,469,515.36        
สิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ 12 142,576,459.17        148,241,748.95        -                                -                                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 1,219,321.85            441,457.35               1.00                           16,112.46                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 71,899,528.34          29,788,125.67          16,839,768.02          945,169.50               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,006,983,938.84     1,054,788,727.60     822,437,751.93        1,105,430,737.32     
รวมสินทรัพย์ 3,134,733,522.30     2,877,168,116.08     1,744,653,257.68     1,630,853,183.17     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 278,015,191.41        4,940,739.11            -                                -                                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.1, 17 775,694,820.86        962,680,761.27        205,617,611.34        193,081,585.76        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 9,253,315.37            9,223,051.75            -                                -                                
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.1, 18 73,985,115.88          71,318,602.26          100,007,328.77        -                                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14 -                                12,732,552.84          -                                8,836,041.49            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,136,948,443.52     1,060,895,707.23     305,624,940.11        201,917,627.25        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 19 62,353,567.27          71,590,678.34          -                                -                                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 35,867,922.60          37,048,389.99          -                                -                                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 24,062,247.92          15,784,371.07          5,441,105.67            13,206,185.01          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,000.00                   10,000.00                 -                                5,000.00                   

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 122,288,737.79        124,433,439.40        5,441,105.67            13,211,185.01          
รวมหน้ีสิน 1,259,237,181.31     1,185,329,146.63     311,066,045.78        215,128,812.26        

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 659,999,962 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,962.00        659,999,962.00        659,999,962.00        659,999,962.00        

หุน้ท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้

หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00        659,999,862.00        659,999,862.00        659,999,862.00        
ส่วนเกินทุนมูลคา่หุน้
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 369,183,857.00        369,183,857.00        369,183,857.00        369,183,857.00        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทุนส ารองตามกฎหมาย 66,000,000.00          54,300,000.00          66,000,000.00          54,300,000.00          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 613,752,270.84        455,264,014.15        338,403,492.90        332,240,651.91        

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,708,935,989.84     1,538,747,733.15     1,433,587,211.90     1,415,724,370.91     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 166,560,351.15        153,091,236.30        -                                -                                
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,875,496,340.99     1,691,838,969.45     1,433,587,211.90     1,415,724,370.91     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,134,733,522.30     2,877,168,116.08     1,744,653,257.68     1,630,853,183.17     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5.2 1,138,150,034.28    1,035,167,757.75  918,517,508.59    990,714,392.34     
รายไดค้า่ก่อสร้าง 29 1,650,001,492.89    1,441,651,866.27  -                            -                             
ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ 5.2 (837,390,003.78)      (770,163,563.22)    (728,678,899.44)  (760,824,590.95)    
ตน้ทุนการก่อสร้าง 29 (1,478,197,159.83)   (1,276,882,844.54) -                            -                             
ก ำไรขั้นต้น 472,564,363.56       429,773,216.26     189,838,609.15    229,889,801.39     
รายไดอ่ื้น 22,519,870.01         3,671,383.72         10,043,040.21      2,701,654.11         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,326,033.57)          (5,334,046.58)        (5,326,033.57)       (5,334,046.58)        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (173,365,722.74)      (161,901,898.44)    (83,704,799.04)    (78,062,092.90)      
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (1,249,509.19)          (120,826.72)           (9,014,133.82)       -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (8,180,571.31)          (8,546,880.17)        (7,328.77)              (44,521.70)             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 306,962,396.76       257,540,948.07     101,829,354.16    149,150,794.32     
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (54,649,107.03)        (32,966,207.23)      (17,968,526.97)    (12,384,152.73)      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 252,313,289.73       224,574,740.84     83,860,827.19      136,766,641.59     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ 
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 19 (2,657,931.99)          (3,351,519.72)        -                            (3,343,639.01)        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,657,931.99)          (3,351,519.72)        -                            (3,343,639.01)        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 249,655,357.74       221,223,221.12     83,860,827.19      133,423,002.58     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 238,743,093.26       221,421,591.14     83,860,827.19      136,766,641.59     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13,570,196.47         3,153,149.70         -                            -                             

252,313,289.73       224,574,740.84     83,860,827.19      136,766,641.59     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 236,186,242.89       218,049,268.27     83,860,827.19      133,423,002.58     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13,469,114.85         3,173,952.85         -                            -                             

249,655,357.74       221,223,221.12     83,860,827.19      133,423,002.58     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 23 0.36                         0.34                        0.13                      0.21                        

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนท่ีออก จดัสรรเป็น การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจ
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 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    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                            -                           6,900,000.00       (6,900,000.00)       -                                      -                        -                               -                            -                                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                           -                           221,421,591.14    (3,372,322.87)                (3,372,322.87)   218,049,268.27       3,173,952.85        221,223,221.12       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                           -                           (3,372,322.87)       3,372,322.87                 3,372,322.87    -                               -                            -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 659,999,862.00    369,183,857.00   54,300,000.00     455,264,014.15    -                                      -                        1,538,747,733.15    153,091,236.30    1,691,838,969.45    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2562 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                            -                           11,700,000.00     (11,700,000.00)     -                                      -                        -                               -                        -                                
เงินปันผลจ่าย 22 -                            -                           -                           (65,997,986.20)     -                                      -                        (65,997,986.20)       -                        (65,997,986.20)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                           -                           238,743,093.26    (2,556,850.37)                (2,556,850.37)   236,186,242.89       13,469,114.85      249,655,357.74       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                           -                           (2,556,850.37)       2,556,850.37                 2,556,850.37    -                               -                        -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 659,999,862.00    369,183,857.00   66,000,000.00     613,752,270.84    -                                      -                        1,708,935,989.84    166,560,351.15    1,875,496,340.99    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 659,999,862.00        369,183,857.00        47,400,000.00          205,717,649.33        -                                       -                                1,282,301,368.33    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                -                                6,900,000.00            (6,900,000.00)           -                                       -                                -                               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                136,766,641.59        (3,343,639.01)                  (3,343,639.01)           133,423,002.58       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                (3,343,639.01)           3,343,639.01                    3,343,639.01            -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 659,999,862.00        369,183,857.00        54,300,000.00          332,240,651.91        -                                       -                                1,415,724,370.91    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2562 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                -                                11,700,000.00          (11,700,000.00)         -                                       -                                -                               
เงินปันผลจ่าย 22 -                                -                                -                                (65,997,986.20)         -                                       -                                (65,997,986.20)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                83,860,827.19          -                                       -                                83,860,827.19         
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                -                                -                                       -                                -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 659,999,862.00        369,183,857.00        66,000,000.00          338,403,492.90        -                                       -                                1,433,587,211.90    

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 306,962,396.76    257,540,948.07    101,829,354.16     149,150,794.32    
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 
การปรับปรุงตน้ทนุทางการเงิน 8,180,571.31        8,546,880.17        7,328.77               44,521.70             
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (1,348,719.42)       (1,499,601.70)       (8,752,885.04)       (404,417.53)         
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (155,660,440.68)   (977,628,639.37)   (53,993,841.33)     5,237,418.06        
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 22,111,663.79      16,398,873.37      81,395,363.19       21,921,689.60      
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22,433,466.16)     (1,525,749.37)       51,948.00              114,717.38           
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (159,745,836.16)   789,852,518.81    12,529,918.04       76,118,882.74      
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 100,614,537.22    116,385,724.85    84,373,983.33       102,444,434.79    
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (26,767,087.18)     395,891.95           479,124.62            395,891.95           
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ 53,684.63             -                           -                            -                           
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (3,256,817.02)       (16,803,731.79)     (3,202,289.47)       (16,871,752.68)     
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,524,944.86        2,843,643.33        4,984,019.83         1,743,358.97        
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,249,509.15        120,826.72           1,153,549.88         (620,002.98)         
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) (230,477,455.66)   (62,913,363.03)     119,026,219.82     190,124,742.00    

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 76,484,941.10      194,627,585.04    220,855,573.98     339,275,536.32    
ดอกเบ้ียจ่าย (5,086,083.99)       (5,405,027.16)       -                            (47,644.99)           
ดอกเบ้ียรับ 1,437,111.28        1,498,881.08        8,752,885.04         404,417.53           
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (67,381,659.87)     (20,364,200.62)     (26,804,568.46)     (3,548,111.24)       
เงินสดจ่ายเพ่ือโอนโครงการผลประโยชน์พนกังานให้บริษทัยอ่ย -                           -                           (12,059,099.18)     -                           
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน (905,000.00)         (1,085,000.00)       (690,000.00)          (910,000.00)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 4,549,308.52        169,272,238.34    190,054,791.38     335,174,197.62    

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (206,357.95)         418,851.50           -                            10,000,000.00      
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           (150,000,000.00)   (180,000,000.00)   
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,061,842.36        2,054,632.29        3,961,842.36         1,461,575.29        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,812,454.39)     (24,840,635.04)     (1,406,920.17)       (19,748,006.00)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (1,103,478.32)       (337,357.42)         -                            (16,435.93)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน (2,745,810.54)       -                           -                            -                           
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           100,000,000.00     10,000,000.00      
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (250,000,000.00)   (10,000,000.00)     
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (32,806,258.84)     (22,704,508.67)     (297,445,077.81)   (188,302,866.64)   

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน :
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 226,750,407.30    (31,860.37)           -                            -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 98,196,805.59      -                           -                            -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185,400.00           10,500,000.00      200,000,000.00     238,750,000.00    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมบริษทัอ่ืน -                           3,000,100.00        -                            -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (59,972,760.66)     (23,100,000.12)     -                            (15,000,000.00)     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (500,000.00)         (15,000,000.00)     (100,000,000.00)   (238,750,000.00)   
เงินสดจ่ายเงินปันผล (65,997,986.20)     -                           (65,997,986.20)     -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมบริษทัอ่ืน -                           (3,000,100.00)       -                            -                           
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (1,220,221.08)       (1,762,734.84)       -                            -                           
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 197,441,644.95    (29,394,595.33)     34,002,013.80       (15,000,000.00)     

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 169,184,694.63    117,173,134.34    (73,388,272.63)     131,871,330.98    
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 6 437,101,755.14    319,928,620.80    274,706,255.10     142,834,924.12    
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 6 606,286,449.77    437,101,755.14    201,317,982.47     274,706,255.10    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ:
รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 11,700,000.00      6,900,000.00        11,700,000.00       6,900,000.00        
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ -                           3,990,514.32        -                            448,000.00           

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           -                           344,067,403.76     -                           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                           -                           11,956.73              -                           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                           -                           779,221.50            -                           

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,725,768.02      -                           16,725,768.02       -                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ย ครอบครัวกำรุณกรสกุล ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 17.53 และบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็
สตูดิโอ จ ำกดั ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ครอบครัว กำรุณกรสกุล 
ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 18.29 และบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็สตูดิโอ จ ำกดั ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั)  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตช้ินส่วนโลหะ ควำมเท่ียงตรงสูง
ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 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 และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และให้บริกำรออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงิน 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

2.1.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง 
การบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได ้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มาตรฐานการรายงานทางการเ งิน ฉบับท่ี  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน                         
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร 

   โฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา 
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ 
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 
มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.1.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการ 
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐาน 
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร

ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ  

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ

สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบั

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ

มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 19.37 ลำ้นบำท และ

หน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 19.37 ลำ้นบำท  

3. หลกัเกณฑ์การท างบการเงินรวม 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (รวมกนั
เรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยทำงตรง       
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  100.00  100.00  ให้บริกำรในดำ้น Engineering Service 

และ Automation Solution และใหบ้ริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภท
พลงังำนทดแทนทุกชนิด 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั) 

 100.00  100.00  ผลิต ช้ินส่วนโลหะท่ีไ ม่ซับซ้อนและ
สำมำรถลดต้นทุนได้มำกเ ม่ือผลิตใน
ปริมำณสูง 
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  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั) 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  100.00  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 ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ 
เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ 
ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุก
ประเภท ธุรกิจน ้ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ำ 
น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำย
ในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือ
ใช้เพื่อจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร 
ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำร
ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และ
ใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั *  49.00  49.00  งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรสูบน ้ำ 

* บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทั 
มีอ  ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั  
เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั (กำรค ำนวณสัดส่วนเงินลงทุน 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10.3) 

3.2 บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทั้ งทำงตรง 
หรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรม
ของบริษทัยอ่ย 

3.3 บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย 
จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
3.5 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
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3.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมคือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี 
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิรำคำทุน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภำพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหักค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.3 สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่น
สถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง รวมถึงกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และ 
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุน
ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

ส ำรองค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเกบ็ไวน้ำน 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีรำคำทุน และปรับลดด้วย 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) โดยมูลค่ำท่ีลดลงดงักล่ำวแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม บนัทึกตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
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4.5 กลุ่มสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทีจ่ะจ าหน่ายที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ในระดบัสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยสินทรัพย์
(หน้ีสิน) ดงักล่ำวตอ้งมีไวพ้ร้อมขำยในสภำพปัจจุบนั และกำรขำยตอ้งมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขำย แสดงดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้น
อยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนกำรกูย้มื 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต 
จำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไร 
หรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพย์ 
หรือ ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณ 
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  25-30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  5-10 
ระบบสำธำรณูปโภค  5-10 
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  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  4-5 
ยำนพำหนะ  4-5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
โดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำ
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5   ปี 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.8 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ 
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ 
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยก 
เป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสัญญำ เพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยและ 
เช่ำกลบัคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์เกิดจำก
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

สัญญำเช่ำสินทรัพย์โดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่ำจะจัดเป็น 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ  
จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 
กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยทรัพย์สิน 
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์
แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ 
ในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินได ้
ในตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
ท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

4.10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุน 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน ตำมจ ำนวนปีท่ีก ำหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำว 
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้
พิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนั
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เพ่ือรวมเป็นภำระผูกพันงวดสุดท้ำย ต้นทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรำยกำร 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน และรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชีก ำไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบัน ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิ 
จำกหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ 
ซ่ึงรวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที 

4.12 การประมาณการหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนัยส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

4.13 การรับรู้รายได้ 

รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ  ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คำดว่ำ
จะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิ 
จำกส่วนลดกำรคำ้ และส่วนลดตำมปริมำณ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ  ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้กบั
ลูกคำ้ ส ำหรับสัญญำท่ีให้สิทธิลูกคำ้ในกำรคืนสินคำ้ รำยไดจ้ะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ 
ในระดบัสูงมำกวำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมำณกำรรับคืนสินคำ้ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต 
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ข) รำยไดค้่ำก่อสร้ำง 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงประกอบด้วยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำอันเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจหำกมี 
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้ค่ำก่อสร้ำง 
จะถูกรับรู้ตลอดช่วงเวลำดว้ยวิธีปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึงค ำนวณจำกสัดส่วนของตน้ทุนของสัญญำท่ีเกิดข้ึนในกำรท ำงำน
จนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดท่ีคำดกำรณ์ไว ้ 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้ งส้ินจะสูงกว่ำรำยได้ค่ำก่อสร้ำงทั้ งส้ิน บริษัทจะรับรู้ 
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงินและเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

บริษทัมีสิทธิในกำรเรียกเกบ็เงินลูกคำ้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอน
หน่ึง ลูกคำ้จะไดรั้บใบแจ้งรับรองงำนท่ีท ำส ำเร็จซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูป้ระเมินอิสระและใบแจ้งหน้ีส ำหรับ
ขั้นตอนท่ีท ำส ำเร็จ บริษทับนัทึกมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดงรำยกำรเป็นส่วนหน่ึง
ของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจ ำนวนดงักล่ำวจะถูกจดัเป็นลูกหน้ีกำรคำ้
เม่ือมีกำรส่งใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคำ้ หำกจ ำนวนท่ีเรียกเกบ็เงินมีจ ำนวนเกินกวำ่รำยไดท่ี้ไดรั้บรู้ไวต้ำมวิธีปัจจยัน ำเขำ้ 
บริษัทจะบันทึกส่วนต่ำงเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและแสดงรำยกำรเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีตอ้งท ำในอนำคตรับรู้เป็นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ค) รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบงำน 

ง) ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.15 การบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ หรือ รำยกำร
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้ง 
เสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อนๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่ 
กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษีและผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดย 
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระบริษทัเช่ือว่ำ 
ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจยั 
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและ 
ขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆอำจจะท ำให ้บริษทัเปล่ียน
กำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบ
ต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับ
หน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือ 
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ี
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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4.16 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน / ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ี 
ออกในระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของ 
หุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญั 

4.17 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำท
ตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

4.18 รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ  ำนำจ 
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว 
ซ่ึงมีอ  ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

4.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบกำรเงิน ประกอบดว้ย 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้ืม นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

4.20 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 
โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ ก ำไร
หรือขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ
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4.21 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำด 
ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี 
สภำพคล่องได้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับ 
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้น
ใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น 
ของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 

4.22 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร และ
ตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ประมำณกำร
และสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บัประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร
ไดพิ้จำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
โดยประมำณกำรทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

4.22.1 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 
ในกำรระบุภำระท่ีต้องปฏิบัติในกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้                    
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำร 
แต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ีแยกจำกกนัหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำร 
แยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุไดว้ำ่แยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสัญญำ และ
ลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น 
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การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือ
เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี กิจกำรจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้
หน่ึงต่อไปน้ี 

-   ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  
-   กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 
-   กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจกำร
มีสิทธิในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กิจกำรจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
ในกำรประเมินวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
ในกำรค ำนวณรำยไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้
ของงำนเพ่ือให้สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกิจกำรตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึงค ำนวณโดย
อำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั และกำรรับรองควำมส ำเร็จของงำนโดยลูกคำ้ 

4.22.2 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงบริษทัประมำณกำร
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำ
วสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำง 
จนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำง
จำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัพิจำรณำผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
แต่ละโครงกำร โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกบัมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำร 

4.22.3 สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

4.22.4 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  

บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ ผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึน 
จำกกำรเกบ็เงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะกำรเงินของลูกหน้ี และผลของกำรฟ้องร้องด ำเนินใน
คดีกบัลูกหน้ีแต่ละรำย 
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4.22.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงตน้ทุนกำรร้ือถอน เม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำย ุ
กำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ                         
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  
ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต                           
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.22.6 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำก
สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งกำรเลือกอัตรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

4.22.7 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน 
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ 
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี 
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

4.22.8 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน  
ของพนกังำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำร 
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงใน
จ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี ซ่ึงรำยกำรเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมมูลฐำนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ใหบ้ริกำรในดำ้น Engineering Service และ 
Automation Solution และให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลงังำน
ทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 
(เดิมช่ือบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั) 

ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซับซ้อนและสำมำรถ
ลดตน้ทุนไดม้ำกเม่ือผลิตในปริมำณสูง 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

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
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพื่อใช้เพื่ อ
จ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร ออกแบบ ให้
ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ ำงโครงกำร  และให้บ ริกำร ดูแล
บ ำรุงรักษำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
สูบน ้ำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั กำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ / ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จ ำกดั กิจกรรมของบริษทัโฆษณำ ผู ้ถือหุ้นท่ำนหน่ึงในบริษัท ชลกิจ
สำกล จ ำกดั เป็นกรรมกำร 
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5.1 ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

        (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั        
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  69,644,286.09  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  14,320.00  10,090.00 
 -  -  69,658,606.09  10,090.00 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  2      
  เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  250,000,000.00  10,000,000.00 
รับช ำระระหวำ่งปี -  -  (100,000,000.00)  (10,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  150,000,000.00  - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  8,408,424.66  - 
รับช ำระระหวำ่งปี -  -  (8,408,424.66)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
       รวมทั้งหมด -  -  150,000,000.00  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินให้กูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำม
อตัรำดอกเบ้ียท่ีธนำคำรพำณิชยเ์รียกเกบ็จำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดี (MLR) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม และไม่คิดดอกเบ้ีย
ระหวำ่งกนั 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั        
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  -  24,102,233.76  14,296,006.68 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน* -  -  100,000,000.00  - 
 -  -  124,102,233.76  14,296,006.68 
        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั        
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน** -  -  -  80,000,000.00 
 -  -  -  80,000,000.00 
        รวมทั้งส้ิน -  -  124,102,233.76  94,296,006.68 

* เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2562 บริษทั ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำรวม 187,344,000 บำท โดย
ไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวน 100,000,000 บำท ต่อมำในวนัท่ี 3 มกรำคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ ส ำนักงำนท่ีดิน พร้อมทั้ งรับช ำระรำคำส่วนท่ีเหลือแล้ว (ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น 
หมำยเหตุ 9) 

**  บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ไดใ้หห้ลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท 
เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 บริษทัไดคื้นเงิน
หลกัประกนัดงักล่ำวแลว้ เพ่ือใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั(1)         
  เงินตน้        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  200,000,000.00  40,000,000.00 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  (100,000,000.00)  (40,000,000.00) 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  100,000,000.00  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  7,328.77  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  7,328.77  - 
 -  -  100,007,328.77  - 
        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั(1)        
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 

    เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  -  198,750,000.00 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  (198,750,000.00) 

     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
        

เงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย(2)        

เงินตน้        
    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 21,631,256.99  18,860,119.74  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 2,771,137.25  2,771,137.25  - - - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -     -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 24,402,394.24  21,631,256.99  - - - 
 69,335,470.99  66,564,333.74  -  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้มืจำกกรรมกำรของบริษทัยอ่ย        
เงินตน้        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 500,000.00  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  500,000.00  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (500,000.00)  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  500,000.00  - - - 
        

เงินกูย้มืบริษทั แอทพีค จ ำกดั(2)        

เงินตน้        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 3,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -     -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -     (5,000,000.00)  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 
        
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 1,154,268.52  780,429.47  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 209,250.01  373,839.05  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -     -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 1,363,518.53  1,154,268.52  -  - 
 4,463,518.53  4,254,268.52  -  - 
        

เงินกูย้มืบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั        
เงินตน้        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 185,400.00  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 185,400.00  -  -  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 726.36  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 726.36  -  -  - 
 186,126.36  -  -  - 

รวมทั้งส้ิน 73,985,115.88  71,318,602.26  100,007,328.77  - 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง
ตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม ไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 (2)ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืระยะสั้น ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี 

5.2 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 

  (หน่วย : พนับำท) 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2562 2561 2562 2561 

รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 4 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 20 - 

  - - 92 52 

      
      



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

30 
 

  (หน่วย : พนับำท) 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2562 2561 2562 2561 

รายได้จากการขายสินค้า      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 65,088 - 

ดอกเบีย้รับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 8,408 - 
      

ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั รำคำและเ ง่ือนไขทำงกำรค้ำ

เดียวกันกับบุคคลภำยนอก ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป 

- - 79,926 84,278 

      
ดอกเบีย้จ่าย      
ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 2,771 2,771 - - 
บริษทั แอท พีค จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 209 374 - - 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 7 - 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - - 
  2,980 3,145 7 - 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,095,292.00  26,835,537.00  13,474,292.00  13,053,637.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,876,184.94  600,982.65  1,196,203.94  230,788.65 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 1,905.84  4,075.30  1,905.84  4,075.30 

รวม 30,973,382.78  27,440,594.95  14,672,401.78  13,288,500.95 
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5.3 การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืนๆ 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ค  ้ำประกนัเงินเพ่ือค ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหน้ำ 
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 162.67 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับ
งำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั 
เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ  ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ำกดัเพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ 
สตูดิโอจ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ำประกนัจ ำนวน 70 ลำ้นบำท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจ ำนวน 
180 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อัตรำดอกเบ้ียเท่ำกับอัตรำดอกเบ้ีย 
อตัรำตลำด (MONEY MARKET RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั แอด็วำนซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัเอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินจำกวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำก จ ำนวน 
250 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 470 ลำ้นบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ ำนวน 450 ลำ้นบำท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด (Pre – Settlement Limit) 
20 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั สำมำรถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำน 
ท่ีจำ้งตำมโครงกำรสัญญำหรือตำมค่ำงวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำร
ก ำหนด เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกวำ่ 30 ลำ้นบำทหรือระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหนำ้ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัใหไ้วก้บัธนำคำร 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกัด ตอ้งจัดท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกัน 
ทำงธุรกิจตำมสัญญำโครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
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บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย ส ำหรับวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 100.05 ลำ้นบำท 
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ร่วมค ้ำประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทั
อตัรำร้อยละ 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  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใหแ้ก่
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19.1) 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินสดในมือ 294,977.06  320,248.62  27,335.62  227,335.62 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 386,169,124.08  317,019,063.83  194,105,253.98  274,245,146.97 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 219,822,348.63  18,940,475.82  7,185,392.87  233,772.51 
เงินฝำกธนำคำรประจ ำไม่เกิน 3 เดือน -  100,821,966.87  -  - 

รวม 606,286,449.77  437,101,755.14  201,317,982.47  274,706,255.10 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.8 ต่อปี 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 809,739,011.97  272,353,391.90  147,152,562.64  165,978,664.37 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5.1) -  -  69,644,286.09  - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 809,739,011.97  272,353,391.90  216,796,848.73  165,978,664.37 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเกบ็ (หมำยเหตุ 29) 494,128,504.93  830,749,471.88  -  - 
        
        
        



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

33 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- ลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5.1) -  -  14,320.00  10,090.00 
- ลูกหน้ีอ่ืน 15,391.36  107,578.19  -  - 
- รำยไดค้ำ้งรับ 5,893,498.20  88,391.86  -  - 
- ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,592,150.58  10,917,480.28  801,903.66  1,133,116.04 
- เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูรั้บเหมำ 55,191,586.75  146,054,332.99  -  - 
- เงินทดรองจ่ำย 1,595,532.66  1,955,096.92  50,000.00  - 
- ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 22,989,944.40  4,523,123.81  3,400,761.51  - 
- ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 32,767,077.45  11,885,270.75  -  - 
- ภำษีซ้ือรอน ำส่ง 13,793,620.37  3,953,523.47  276,061.88  243,856.05 
- อ่ืนๆ 196,737.19  4,275,046.69  40,418.90  498,763.96 

 632,164,043.89  1,014,509,316.84  4,583,465.95  1,885,826.05 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,441,903,055.86  1,286,862,708.74  221,380,314.68  167,864,490.42 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 215,869,247.74  160,555,414.86  170,850,004.91  124,457,468.16 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 – 30 วนั 104,946,486.08  41,299,774.37  29,007,582.63  36,142,374.37 
31 – 90 วนั 75,627,672.27  6,006,031.91  12,046,642.27  4,954,414.51 
91 – 180 วนั 163,622,373.98  424,407.33  4,451,244.98  424,407.33 
181 – 365 วนั 27,130,257.84  -  441,373.94  - 
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 587,196,037.91  208,285,628.47  216,796,848.73  165,978,664.37 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ* 222,542,974.06  64,067,763.43  -  - 

รวม 809,739,011.97  272,353,391.90  216,796,848.73  165,978,664.37 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -     -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 809,739,011.97  272,353,391.90  216,796,848.73  165,978,664.37 

  *ระยะเวลำรับประกนัตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี 
  โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30  – 90 วนั 
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8. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 42,941,098.61  35,610,139.16  -  30,187,374.47 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 816,995.57  2,374,988.74  -  2,374,988.74 
งำนระหวำ่งท ำ -  39,560,315.49  -  35,327,492.83 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 36,863,561.07  25,187,875.65  4,818,053.93  18,323,561.08 

รวม 80,621,655.25  102,733,319.04  4,818,053.93  86,213,417.12 
หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง (1,061,577.42)  (4,318,394.44)  (159,427.32)  (3,361,716.79) 
 79,560,077.83  98,414,924.60  4,658,626.61  82,851,700.33 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,318,394.44   21,122,126.23  3,361,716.79  20,233,469.47 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 3,135,653.07  809,033.31  2,935,931.73   486,236.49 
โอนกลบั / จ ำหน่ำยระหวำ่งปี (6,392,470.09)  (17,612,765.10)  (6,138,221.20)  (17,357,989.17) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,061,577.42  4,318,394.44  159,427.32  3,361,716.79 

ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 

9. กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายทีจ่ัดประเภทสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ำมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีสัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 33 ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทสินทรัพยเ์ก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำยในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร และวดัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบัมูลค่ำยุติธรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำท่ีต  ่ำกวำ่คือมูลค่ำตำมบญัชี 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 344,067,403.76 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,956.73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 779,221.50 

รวม 344,858,581.99 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซ่ึงแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช ำระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
ของกำรลงทุน 

 
รำคำทุน 

 
เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2561 

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทัฯ           
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 500,000 500,000 500,000 500,000 100 100 499,999 499,999 - - 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 300,000 150,000 300,000 150,000 100 100 299,999 149,999 - - 
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย 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 75,000 18,750 18,750 49 49 - - - - 
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั           
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 - - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       799,998 649,998 - - 

10.1 เงนิลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั (เดมิช่ือบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั) 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั 
ให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั โดยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักบั
กระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2562 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติ
อนุมติัให้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100) เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ
วนัท่ี 20 เมษำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 30,000 10.00 300,000 10.00 300,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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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 

10.2.1 กำรลงทุนท่ีส ำคญัของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  

10.2.1.1 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (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 
คู่สัญญำ และสัดส่วนกำรด ำเนินงำน : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร้อยละ 49 
  บริษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั ร้อยละ 51 
  โดยแต่ละฝ่ำยแต่งตั้ งตัวแทนของตน ฝ่ำยละ 1 คน เพ่ือร่วมลงนำม 

ในขอ้ตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำจำกแม่น ้ ำบำงประกง 
งำนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ สถำนีสูบน ้ำฉะเชิงเทรำ และสถำนีสูบน ้ำบำงปะ
กงของ บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวันออก จ ำกัด 
(มหำชน)โดยมีมูลค่ำโครงกำร จ ำนวน 106.50 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีเม่ือกำรด ำเนินงำนแลว้เสร็จตำมวตัถุประสงค ์ สัญญำกิจกำรคำ้ร่วมจะส้ินสุดลง 
2. อนุมติักรอบวงเงินกำรค ้ำประกนัวงเงินกบัสถำบนักำรเงินใหก้บักิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั 
และ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ  ำกัด ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำโครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้
กรรมกำรบริหำรของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูพิ้จำรณำเป็นครำวๆไป และตอ้ง 
น ำกลบัมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ทุก 3 เดือน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั ไดท้  ำสัญญำก่อสร้ำงกบับริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึง
ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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10.2.1.2  ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ลงนำมในสัญญำกิจกำรคำ้ร่วม ระหวำ่ง บริษทั โซล่ำ 
อีพีซีเอฟ จ ำกดั กบับริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั เพ่ือเขำ้ร่วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำจ ำนวน 5โครงกำร มูลค่ำรวม 694.26 ลำ้นบำท 
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำรวม 352.75 ลำ้นบำท 

10.2.1.3  ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี  
12 พฤศจิกำยน 2562 ไดมี้มติอนุมติัลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจ 

ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดัตั้งบริษทัตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งใหม่ : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั  
(A2 Technologies Vietnam Company Limited) 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศเวียดนำม 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง  และรับก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำงๆ 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,  
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

ทุนจดทะเบียน  
 

: 1,000,000 บำท แบ่งเป็น 
หุน้สำมญั จ ำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท (มีสิทธิออกเสียง 1 หุน้
ต่อ 1 เสียง) 

ทุนเรียกช ำระแลว้ : เรียกช ำระงวดแรกในอตัรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ : บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ถือหุ้นรวมจ ำนวน 100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียน 
แหล่งท่ีมำของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

10.3 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 
- หุ้นสำมัญ 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 
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ทุนเรียกช ำระแลว้ : เรียกช ำระงวดแรกในอตัรำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ : บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ถือหุ้นรวมจ ำนวน 7,499,997 หุ้น หรือร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน 

  บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 

2. อนุมติักำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั (ถือหุ้นสำมญัโดยบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั) จ ำนวน 3,825,000 หุ้น มูลค่ำตำมบญัชี 10 บำท ต่อหุ้น (ช ำระแลว้มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
9,562,500 บำท) สัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 51 (สิทธิออกเสียง 0.01%) ใหก้บั บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
ทั้งน้ี บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั จ่ำยช ำระรำคำจ ำนวนเงิน 9,562,500 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561 

สัดส่วนกำรถือหุน้และสิทธิในกำรออกเสียงของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นดงัน้ี 

ประเภท/ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนเงนิ

ลงทุน (ร้อยละ) สิทธิออกเสียง 

หุน้บุริมสิทธิ    
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 3,674,997 49.00 99.99 
ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน              3 - - 
    
หุน้สำมญั    
บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 3,825,000 51.00 0.01 
 7,500,000 100.00 100.00 

โดยผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผล และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้น
สำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุน้บุริมสิทธินั้น ทั้งน้ีในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่หุน้
สำมญัมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 10,000 เสียง 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  บริษทัยอ่ย ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นคืนจำกบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำซ้ือขำยหุ้นต่อหุ้น เท่ำกับมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ และตกลงจะซ้ือขำยหุ้นสำมัญหลงัจำกโครงกำร 
ก่อสร้ำงฯ ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั ไดจ้  ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้  
เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั ไวก้บับริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำตำมสัญญำซ้ือขำยหุน้คืนจ ำนวน 9,562,500 บำท ณ วนัท่ีท ำสัญญำ 
ทั้งน้ี บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 
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10.4 เงนิลงทุนในบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 มีมติ
อนุมติัให้บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอเซีย  
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัท่ี  
30 สิงหำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท) โดยบริษทั 
เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั) ถือหุ้นจ ำนวน 199,997 หุน้ หรือร้อยละ 99.99 ของทุน 
จดทะเบียน 

10.5 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวำ่งปี 

เงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมใน

ระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 46.67 46.67 166.56 153.09 13.47 3.17 - - 
   166.56 153.09     

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมี 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

 2562  2561  
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      

สินทรัพยห์มุนเวียน 19.83  4.33  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 350.79  355.46  
หน้ีสินหมุนเวยีน 95.26  110.29  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 61.94  69.67  
ส่วนของเจำ้ของถือโดยบริษทั 113.82  95.91  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  99.60  83.93  
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

 2562  2561  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
รำยไดร้วม 63.79  35.91  
ค่ำใชจ่้ำยรวม (29.99)  (24.43)  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 33.80  11.48  

     
งบกระแสเงินสดแบบย่อ     
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม   -  

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 27.57  22.84  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (0.32)  (0.86)  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (29.30)  (20.60)  
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.05)  1.38  
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  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 
     ซ้ือเพิ่ม  -  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 
     ซ้ือเพิ่ม  -  1,353,798.00  31,757,272.05  2,043,323.99  1,903,194.40  -  3,479,365.16  40,536,953.60 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  (30,600.00)  -  -  -  (7,724,499.21)  (7,755,099.21) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (1,737,701.34)  (116,690,026.82)  (5,586,868.31)  (33,644.86)  -     -     (124,048,241.33) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวืย่นอ่ืน (หมำยเหตุ 15) 

  
- 

  
- 

  
(64,722,837.53) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(3,956,015.47) 

  
(68,678,853.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  352,774,657.37  141,315,064.89  1,443,147,537.25  14,987,954.66  19,714,713.00  814,380.00  76,063.02  1,972,830,370.19 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  -  (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) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (4,096,345.79)  (87,749,848.42)  (2,459,385.18)  (1,335,691.82)  (162,875.80)  -     (95,804,147.01) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -     -     30,600.00  -     -     -     -     30,600.00 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -     1,734,367.30  111,437,091.58  5,565,476.94  -     -     -     118,736,935.82 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวืย่นอ่ืน (หมำยเหตุ 15) 

  
-    

  
-    

  
51,953,084.98 

  
-    

  
-    

  
-    

  
-    

  
51,953,084.98 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  -     (64,037,839.44)  (1,094,840,796.24)  (8,108,622.52)  (14,183,661.17)  (370,821.34)  -     (1,181,541,740.71) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่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 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  352,774,657.37  77,277,225.45  348,306,741.01  6,879,332.14  5,531,051.83  443,558.66  76,063.02  791,288,629.48 

                 
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี :                 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                111,606,370.03 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562                95,804,147.01 
 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

43 
 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  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 
     ซ้ือเพิ่ม  -  -  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 
     ซ้ือเพิ่ม  -  1,135,968.00  3,222,294.09  195,440.75  1,132,794.40  3,040,234.94  8,726,732.18 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  (30,600.00)  -  -  (7,319,812.01)  (7,350,412.01) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (1,737,701.34)  (114,767,693.31)  (5,582,868.31)  (33,644.86)  -  (122,121,907.82) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย  
(หมำยเหตุ 9) 

 
(35,985,805.56)  (110,576,242.48)  (1,176,660,683.03)  (4,250,081.21)  (8,053,088.70)  -  (1,335,525,900.98) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวืย่นอ่ืน  
(หมำยเหตุ 15) 

 
-  -  (64,722,837.53)  -  -  (3,956,015.47)  (68,678,853.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  4,184,226.81  1,934,765.94  -  709,250.00  6,050,000.00  -  12,878,242.75 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  -  (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) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (2,973,706.13)  (80,563,564.63)  (581,243.80)  (251,360.04)  -  (84,369,874.60) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  30,600.00  -  -  -  30,600.00 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  1,734,367.30  109,707,758.03  5,564,436.21  -  -  117,006,561.54 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 9)  -  59,110,725.75  923,744,451.91  2,764,809.54  5,838,510.06  -  991,458,497.26 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวืย่นอ่ืน (หมำยเหตุ 15)  -  -  51,953,084.98  -  -  -  51,953,084.98 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  -  (520,954.84)  -  (709,246.00)  (6,049,999.00)  -  (7,280,199.84) 
               
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่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 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  4,184,226.81  1,413,811.10  -  4.00  1.00  -  5,598,042.91 

               
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561              102,320,321.07 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562              84,369,874.60 
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กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 274.30 
ลำ้นบำท และ 318.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์ 

รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ของงบกำรเงินรวม
มีจ ำนวน 62.83 ลำ้นบำท และ 561.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 505.19 ลำ้นบำท และ 506.84 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

12. สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 153,907,038.72 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148,241,748.95 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5,665,289.78) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142,576,459.17 

มูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่ำ 
ของโครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ ตำมระยะเวลำ 
ท่ีเหลือของสัญญำขำยน ้ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ำดิบ เร่ิมนบัจำกระยะเวลำท่ีบริษทัฯ มีอ  ำนำจ
ควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561         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 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,103,478.32  - 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย (5,043,895.54)  (5,043,895.54) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 9) -  (61,935.93) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,311,263.49  6,466,672.98 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561       (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) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (325,567.82)  (4,108.73) 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย 5,043,849.54  5,043,849.54 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 9) -  49,979.20 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (7,091,941.64)  (6,466,671.98) 
    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 441,457.35  16,112.46 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,219,321.85  1.00 

    
ค่าตดัจ าหน่ายที่อยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี :    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 294,532.43  124,113.72 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 325,567.82  4,108.73 
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14. ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

                                                                                                          (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (35,867,922.60)  (37,048,389.99)  -  - 
สินทรัพยห์น้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ (35,867,922.60)  (37,048,389.99)  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 2562 และ
2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี - - - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - - 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (37,048,389.99) 1,180,467.39 - - (35,867,922.60) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (37,048,389.99) 1,180,467.39 - - (35,867,922.60) 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2561 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี - - - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - - 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
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) 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 54,649,107.03 32,966,207.23 17,968,526.97 12,384,152.73 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :      
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว - - - - 

 54,649,107.03 32,966,207.23 17,968,526.97 12,384,152.73 
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ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,732,552.84 130,546.23 8,836,041.49 - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 54,649,107.03 32,966,207.23 17,968,526.97 12,384,152.73 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - 

     จ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลำงปี/ จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (16,135,295.91) (5,780,855.22) (12,238,784.56) - 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยใชสิ้ทธิ (51,246,363.96) (14,583,345.40) (14,565,783.90) (3,548,111.24) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - 12,732,552.84 - 8,836,041.49 

 
รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
นิติบุคคล 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  30,209,580.90  306,962,396.76  227,331,367.17 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี -  6,041,916.18  61,392,479.35  45,466,273.43 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม -  81,239.92  1,541,425.06  1,218,616.84 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  -  (2,867,589.94)  (395,235.66) 
ภำษีเงินไดก้ ำไรระหวำ่งกนั -  -  1,042,511.56  1,033,032.01 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  (6,843,282.37)  (14,375,079.54) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 

นิติบุคคล 
 

- 
  

(6,123,156.10) 
 

- 
 

- 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี

เงินไดร้อตดับญัชี 
 

- 
  

- 
 

383,563.37 
 

18,600.15 
รวม -  (6,041,916.18)  (6,743,372.32)  (12,500,066.20) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  54,649,107.03  32,966,207.23 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
นิติบุคคล 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  30,209,580.90  101,829,354.16  118,941,213.42 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี -  6,041,916.18  20,365,870.83  23,788,242.68 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี -  81,239.92  379,246.08  663,402.20 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  -  (2,776,589.94)  (360,235.66) 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  -  (11,707,256.49) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
    นิติบุคคล 

 
- 

  
(6,123,156.10) 

 
- 

 
- 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี 
    เงินไดร้อตดับญัชี 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

รวม -  (6,041,916.18)  (2,397,343.86)  (11,404,089.95) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  17,968,526.97  12,384,152.73 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

ผลขำดทุนสะสม 8,405,131.61 14,851,689.72 -    - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,812,449.58 3,156,874.21 1,088,221.13 2,641,237.00 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 13,217,581.19 18,008,563.93 1,088,221.13    2,641,237.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีของบริษทัยอ่ยบำงแห่งจ ำนวน 13.22 ลำ้นบำท และ 18.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบเฉพำะของบริษทัจ ำนวน  
1.09 ลำ้นบำท และ 2.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัมีควำมไม่แน่นอนวำ่บริษทัจะมี
ก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรดงักล่ำว และหรือวำ่อำจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรำยกำรหกัทำงภำษีในอนำคต 
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ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้ ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 42,025,658.06  74,258,448.60  -  - 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้        
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั        
– ออมทรัพย ์ กำรรับเงินค่ำจำ้ง

ล่วงหนำ้ 14,304,897.43  14,198,919.25  -  - 
– ฝำกประจ ำ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือค ้ำประกนั 526,840.36  522,430.22  -  - 
 สัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบ 2,940,186.40  2,909,937.60  -  - 
 Fleet Card 616,065.94  550,345.11  -  - 

 18,387,990.13  18,181,632.18  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 36,785,770.19  11,606,493.49  114,000.00  945,169.50 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวืย่นอ่ืน (หมำยเหตุ 11) 16,725,768.02  -  16,725,768.02  - 

  71,899,528.34  29,788,125.67  16,839,768.02  945,169.50 
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16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 (หน่วย : บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,904,223.99 4,940,739.11 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.40 - 46,324,045.00 - - - 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต    226,786,922.42 - - - 
รวม   278,015,191.41 4,940,739.11 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่งจ ำนวน 7 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2 ลำ้นบำท และ 32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (ตัว๋สัญญำใชเ้งิน) ค  ้ำประกนั โดยท่ีดินของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 11) 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม 98,196,805.59  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (51,872,760.59)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 46,324,045.00  - 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5.1) -  -  24,102,233.76  14,296,006.68 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน 526,437,367.19  767,082,408.43  46,845,795.27  70,175,914.75 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 127,283,163.25  61,018,908.58  -  - 
เชค็จ่ำยล่วงหนำ้ 5,854,905.89  7,123,580.99  -  - 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์– กิจกำรอ่ืน -     396,240.00  -  396,240.00 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 29) -     13,247,655.83  -  - 
เงินสดรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำง 24,080,256.56  75,468,171.40  -  - 
เงินสดรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำบริกำร 566,666.70  -  -  - 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 14,659,835.72  -  -  - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
–  เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5.1) -  -  -  80,000,000.00 
–  เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมำยเหตุ 5.1) -  - 
 

100,000,000.00  - 
–  เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรอ่ืน 5,242,978.20  4,956,931.58  2,809,917.94  3,235,499.48 
–  เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 48,593,997.86  6,874,455.32  12,961,694.20  2,571,891.35 
–  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,909,431.87  3,570,839.87  1,573,993.61  2,784,650.34 
–  ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 20,063,135.12  22,116,921.35  17,323,976.56  18,799,817.74 
–  อ่ืนๆ 3,082.50  824,647.92  -  821,565.42 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 775,694,820.86  962,680,761.27  205,617,611.34  193,081,585.76 

18. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
เงินกูย้มืจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5.1) 73,985,115.88  71,318,602.26  100,007,328.77  - 
เงินกูย้มืจำกบริษทัอ่ืน -  -  -  - 

 73,985,115.88  71,318,602.26  100,007,328.77  - 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
เงินกูย้มืระยะยำว        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 69,501,768.38  77,601,768.45  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,105,114.26  3,211,961.64  -  - 

             71,606,882.64  80,813,730.09  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี      
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,100,000.00)  (8,100,000.00)  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,153,315.37)  (1,123,051.75)  -  - 

 (9,253,315.37)  (9,223,051.75)  -  - 
 62,353,567.27  71,590,678.34  -  - 

19.1 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2561 
เงินกูย้มืระยะยำว        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 69,501,768.38  77,601,768.45  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (8,100,000.00)  (8,100,000.00)  -  - 

 61,401,768.38  69,501,768.45  -  - 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 77,601,768.45  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (8,100,000.07)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 69,501,768.38  - 
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เงินกูย้ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อตัรำดอกเบ้ียและระยะเวลำช ำระคืนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
  วงเงิน       
  (หน่วย : ลำ้นบำท)       

 
วงเงิน 

 31 ธนัวำคม 
2562 

 31 ธนัวำคม 
2561 

  
ระยะเวลำ 

  
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

  
กำรช ำระหน้ี 

1  210  210  กนัยำยน 2560 – ธนัวำคม 2567  MLR ต่อปี  - ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 2,000,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่เดือนละ 2,000,000 บำท และ
ตอ้งช ำระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดให ้
เสร็จส้ินภำยในเดือนธนัวำคม 2567 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินวงเงิน 210 ลำ้นบำท เป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนักำรกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจ ำนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 11) 
2. เงินฝำกประจ ำของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 15) 
3. กรรมกำรของบริษทัยอ่ยร่วมค ้ำประกนั  
4. มอบอ ำนำจกำรรับเงินจำกบริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

สัญญำเงินกูย้ ืมขำ้งตน้มีขอ้ก ำหนดบำงประกำรที่ตอ้งปฏิบตัิตำมเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
กำรให้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงิน กำรก่อหน้ีสินเพ่ิมและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ช ำระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2567 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ  ำกดั ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 
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ภำยใตส้ัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอื่น หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อด ำเนินงำนแทน หรือร่วมกบันิติบุคคลอื่น
ดว้ยประกำรใดๆ ก็ตำม เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นหนังสือจำกธนำคำรก่อน 

2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ำรำยใด
รำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่วำ่จะจ่ำยทำงใดหรือโดยวธีิใด เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน  

19.2 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

  (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,251,770.62 3,471,991.70 
หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (146,656.36) (260,030.06) 
รวม 2,105,114.26 3,211,961.64 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,153,315.37) (1,123,051.75) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 951,798.89 2,088,909.89 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำ
เป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

                  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1.22 1.22 1.03 2.25 2.25 3.47 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือ / เช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี   (0.07) (0.10) (0.08) (0.16) (0.15) (0.26) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1.15 1.12 0.95 2.09 2.10 3.21 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนและค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

 
เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07  7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,038,288.00 516,939.91 2,555,227.91  1,358,835.13 471,518.02 1,830,353.15 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 615,204.00 77,255.90 692,459.90  282,839.21 55,880.04 338,719.25 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน - -    -  

 
- 

 
674,570.93 

 
674,570.93 

กำรแกไ้ขในโครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำนหลงั
ออกจำกงำน 3,277,257.05 -    3,277,257.05  - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ 2,657,931.99 -    2,657,931.99  

 
 

3,351,519.72 

 
 

- 

 
 

3,351,519.72 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี -    (905,000.00) (905,000.00)  - (1,085,000.00) (1,085,000.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 21,507,010.12 2,555,237.80 24,062,247.92  12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

 
เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 10,864,236.02 2,341,948.99 13,206,185.01  6,780,298.03 2,248,889.00 9,029,187.03 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 1,038,049.00 427,644.91 1,465,693.91  520,544.05 391,059.02 911,603.07 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 502,101.00 63,464.90 565,565.90  219,754.93 45,965.04 265,719.97 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน - - - 

 
- 566,035.93 566,035.93 

กำรแกไ้ขในโครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำนหลงั
ออกจำกงำน 2,952,760.03 - 2,952,760.03 

 

- - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ - - - 

 
3,343,639.01 - 3,343,639.01 

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีโอนยำ้ยให้
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ. ที. จ  ำกดั (9,993,872.69) (2,065,226.49) (12,059,099.18) 

 
- - - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี - (690,000.00) (690,000.00)  - (910,000.00) (910,000.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 5,363,273.36 77,832.31 5,441,105.67  10,864,236.02 2,341,948.99 13,206,185.01 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 1,797,147.98  1,137,688.03 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 214,659.47  35,719.88 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,315,027.63  1,065,177.47 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 1,198,109.78  605,057.95 
รวม 6,524,944.86  2,843,643.33 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

 
2,657,931.99 

  
3,351,519.72 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 1,492,799.54  934,856.06 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 214,659.47  35,719.88 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,078,451.05  537,919.08 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 1,198,109.78  234,863.95 
รวม 4,984,019.84  1,743,358.97 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั 
 

- 
  

3,343,639.01 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้  ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้ง 
เลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั นั้นได้
ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมำยดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนในงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้ 
งบกำรเงินรวม จ ำนวน 3.31 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 2.95 ลำ้นบำท 

ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนกังำนมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.84 - 3.56  2.92 - 3.56 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 8.66  2.05 - 9.81 

อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 

เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 3.15 - 3.38   3.15 - 3.38 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 4.20  2.05 - 4.20 

อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 

เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัรำคิดลด (1,322,407.00)  1,444,372.00  (865,443.00)  938,097.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1,329,459.00  (1,229,135.00)  889,373.00  (826,611.00) 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน (1,485,335.00)  1,612,544.00  (1,001,091.00)  1,075,546.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 
เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดข้ึนแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่นซ่ึงอำจมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2562  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 2,287,470.00  1,876,575.00 
มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 9,788,992.00  7,394,618.00 
เกินกวำ่ 5 ปี 28,433,092.00  15,517,774.00 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. เงนิปันผลจ่าย 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล  
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 65,999,996.20 บำท ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 และบริษทัไดจ่้ำยให้แก่
ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2562 

23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (หน่วย:บำท) 238,743,093.26  221,421,591.14  83,860,827.19  136,766,641.59 
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หน่วย : หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้ ) 0.36  0.34  0.13  0.21 

24. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน
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รำยละเอียดขอ้มูลแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ี

มีควำมเท่ียงตรงสูง 
วศิวกรรมและก่อสร้ำง 

(EPC) 
กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 853.64 990.71 1,870.79 1,450.40 63.72 35.71 2,788.15 2,476.82 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนใหบ้ริกำร (652.88) (748.39) (1,644.25) (1,285.65) (18.46) (13.01) (2,315.59) (2,047.05) 
ก ำไรขั้นตน้ 200.76 242.32 226.54 164.75 45.26 22.70 472.56 429.77 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :         
รำยไดอ่ื้น       22.52 3.67 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย       (5.33) (5.33) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (173.37) (161.90) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (1.24) (0.12) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (8.18) (8.55) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้       306.96 257.54 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (54.65) (32.97) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี       252.31 224.57 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :         
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั       (2.66) (3.35) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ีนส ำหรับปี       (2.66) (3.35) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี       249.65 221.22 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย ์และรำยกำรอ่ืนๆ ท่ีมีสำระส ำคญัของแต่ละส่วนงำนกบัจ ำนวนรวมของ 
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี

ควำมเท่ียงตรงสูง 
วศิวกรรมและก่อสร้ำง 

(EPC) 
กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 383.24 476.26 29.23 15.46 378.82 384.58 791.29 876.32 
สิทธิจำกสญัญำขำยน ้ำดิบ - - - - 142.58 148.24 142.58 148.24 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.10 0.01 1.11 0.42 0.01 0.01 1.22 0.44 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 23.40 2.91 39.98 28.10 8.51 8.34 71.89 39.35 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 406.74 479.18 70.32 43.98 529.92 541.17 1,006.98 1,064.35 
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ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
งำนภูมิศำสตร์เกิดข้ึนจำกยอดขำยหกัดว้ยตน้ทุนขำย ซ่ึงค  ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สินทรัพยอ่ื์นๆ 
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และอ่ืนๆ 
ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 1 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยได ้
จำกผลิตภณัฑส์ ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตจ์ ำนวนเงิน 93.66 ลำ้นบำท 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ 
บริษทัยอ่ย 
ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 2 รำย และ 1 รำย ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศและเป็นรำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและค่ำท่ีปรึกษำ จ ำนวนเงิน 1,374.91 ลำ้นบำท และ 803.27 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ประเทศไทย  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,645.21  2,312.14  142.94  164.68  2,788.15  2,476.82 

25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ 
ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงกำร
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนด 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ส่วนของบริษัทฯ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

1257(2)/2554 25 กมุภำพนัธ์ 2554 ผลิตช้ินส่วนโลหะ 1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2561 

ส่วนของบริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

60-1247-0-001-2 9 พฤศจิกำยน 2560 ผลิตช้ินส่วนโลหะ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้
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ผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งธุรกิจท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -  310,273,456.22  1,023,433,552.23  689,184,197.58  1,023,433,552.23  999,457,653.80 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีปรึกษำ -  -     51,000,000.00  -  51,000,000.00  - 
รำยไดจ้ำกค่ำก่อสร้ำง -  -     1,650,001,492.89  1,441,651,866.27  1,650,001,492.89  1,441,651,866.27 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำดิบ -  -     63,716,482.05  35,710,103.95  63,716,482.05  35,710,103.95 

รำยไดอ่ื้น – เศษซำก** -  5,644,230.44  12,259,008.00  14,085,497.06  12,259,008.00  19,729,727.50 

รำยไดอ่ื้น -  1,236,262.62  22,519,870.01  2,435,121.10  22,519,870.01  3,671,383.72 
รวม -  317,153,949.28  2,822,930,405.18  2,183,066,785.96  2,822,930,405.18  2,500,220,735.24 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -  310,273,456.22  918,517,508.59  680,440,936.12  918,517,508.59  990,714,392.34 

รำยไดอ่ื้น – เศษซำก** -  5,644,230.44  12,259,008.00  14,085,497.06  12,259,008.00  19,729,727.50 

รำยไดอ่ื้น -  1,236,262.62  10,043,040.21  314,238.35  10,043,040.21  1,550,500.97 
รวม -  317,153,949.28  940,819,556.80  694,840,671.53  940,819,556.80  1,011,994,620.81 

**รำยไดอ่ื้น – เศษซำกแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุนโดยสุทธิกบัตน้ทุนขำย 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

65 
 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ 
     ระหวำ่งผลิต  

 
29,442,623.24 

  
160,892.39 

  
51,207,988.72 

  
8,410,741.31 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 308,911,767.48  365,964,837.74  297,404,088.14  350,414,311.25 
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำง 1,478,197,159.83  1,276,882,844.54  -  - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 304,460,951.27  301,357,022.36  218,727,511.71  221,005,077.68 
ค่ำเส่ือมรำคำ 95,804,147.01  111,606,370.03  84,369,874.60  102,320,321.07 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 325,567.82  294,532.43  4,108.73  124,113.72 

27. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที่ 1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2557 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำวและปฎิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้
ในสัญญำ โดยสัญญำมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอำยุ
สัญญำ 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 8 – 12  ลำ้นลูกบำศกเ์มตร 

    สัญญาเช่าที่ดนิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำเช่ำท่ีดินต่ำงตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัตกลงท่ีให้เช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำ สัญญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมตน้
สัญญำ 

  สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที่ 2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้  ำสัญญำขำยน ้ ำดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 5 – 8 
ลำ้นลูกบำศกเ์มตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2590 และบริษทัยอ่ย 
ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 
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28. หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

28.1 ภาระผูกพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 *   วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เป็นวงเงินสินเช่ือร่วมกบับริษทัใหญ่ 

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกัด ค  ้ ำประกันเงินเพ่ือค ้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือ
ค ้ำประกนั จ ำนวน 162.67 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

  งบกำรเงินรวม 

  31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 7.00 4.90 2.10 37.00 4.94 32.06 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต*/ ** ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 220.00 1.36 218.64 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 120.00 - 120.00 
วงเงินกูย้มืระยะยำว ลำ้นบำท 450.00 94.96 355.04 - - - 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั** ลำ้นบำท 13.38 7.93 5.45 147.08 70.13 76.95 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.63 - 0.63 1.24 - 1.24 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 2.00 - 2.00 32.00 - 32.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 40.00 1.36 38.64 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 120.00 - 120.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 4.50 4.41 0.09 6.00 4.41 1.59 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.63 - 0.63 1.24 - 1.24 
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วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

67 
 

บริษทั และบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี 
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 

**   เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ำประกนัจ ำนวน 70 ลำ้นบำท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจ ำนวน 180 
ลำ้นบำท เพ่ือใชใ้นกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียอตัรำตลำด 
(MONEY MARKET RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินจำกวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำก จ ำนวน 250 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน
470 ลำ้นบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ ำนวน 450 ลำ้นบำท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด (Pre – Settlement Limit) 20 
ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั สำมำรถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำนท่ีจำ้ง
ตำมโครงกำรสัญญำหรือตำมค่ำงวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกวำ่ 30 ลำ้นบำทหรือระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั ตอ้งจดัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทำงธุรกิจ
ตำมสัญญำโครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 

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 19.1) 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

68 
 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืนๆ โดยสัญญำ
มีอำยตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 8,352,658.92  25,552,370.32  -  3,148,200.00 
จะครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,167,500.00  23,729,901.92  -  2,639,400.00 
รวม 12,520,158.92  49,282,272.24  -  5,787,600.00 

28.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 จ ำนวน

ผูรั้บเหมำ 
(สัญญำ) 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมสัญญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 

สัญญำก่อสร้ำง 95  1,347,186,068.04  (1,103,005,253.99)  244,180,814.05 

29. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำงำนตำมสัญญำท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำตน้ปี 2,970,104,289.91  2,252,000,000.00 
บวก  รับงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำระหวำ่งปี  339,981,097.60  990,325,789.91 
หกั    สัญญำท่ียกเลิกระหวำ่งปี (10,440,884.78)  (14,921,500.00) 
หกั    สัญญำท่ีปิดงำนระหวำ่งปี (793,095,690.39)  (257,300,000.00) 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำส้ินปี 2,506,548,812.34  2,970,104,289.91 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำท่ีท ำแลว้ (ยงัไม่ปิดงำน) (2,262,457,235.05)  (1,405,551,432.55) 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำคงเหลือ – สุทธิ 244,091,577.29  1,564,552,857.36 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

69 
 

ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยไดต้น้ปี 1,405,551,432.55  221,052,221.50 
บวก  รำยไดต้ำมสัญญำท่ีรับรู้ระหวำ่งปี 1,650,001,492.89  1,441,799,211.05 
หกั  รำยไดต้ำมสัญญำท่ีปิดงำนระหวำ่งปี (793,095,690.39)  (257,300,000.00) 
รำยไดต้ำมสัญญำสะสมส้ินปี 2,262,457,235.05  1,405,551,432.55 
    
ตน้ทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนตน้ปี 1,245,045,083.15  171,353,419.94 
บวก  ตน้ทุนตำมสัญญำท่ีรับรู้ระหวำ่งปี 1,478,197,159.83  1,277,132,844.54 
หกั  ตน้ทุนตำมสัญญำท่ีปิดงำนระหวำ่งปี (685,812,680.71)  (203,441,181.33) 
ตน้ทุนตำมสัญญำสะสมส้ินปี 2,037,429,562.27  1,245,045,083.15     
    
ก ำไรตำมสัญญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นก ำไรตน้ปี 160,506,349.40  49,698,801.56    
บวก  ก ำไรตำมสัญญำท่ีรับรู้ระหวำ่งปี 171,804,333.06  164,666,366.51 
           ขำดทุนตำมสัญญำท่ีปิดงำนระหวำ่งปี 48,504.67  - 
หกั  ก ำไรตำมสัญญำท่ีปิดงำนระหวำ่งปี (107,331,514.35)  (53,858,818.67)    
ก ำไรตำมสัญญำสะสมส้ินปี 225,027,672.78  160,506,349.40 
    
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ตน้ปี 830,749,471.88  30,573,802.77 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตน้ปี (13,247,655.83)  - 
บวก  รำยไดต้ำมสัญญำท่ีรับรู้ระหวำ่งปี 1,650,001,492.89  1,441,651,866.27 
หกั    รำยไดท่ี้เรียกเกบ็จำกลูกคำ้ระหวำ่งปี (1,973,374,804.01)  (654,723,852.99) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ส้ินปี (หมำยเหตุ 17) -     13,247,655.83 
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ส้ินปี (หมำยเหตุ 7) 494,128,504.93  830,749,471.88 

 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562  2561 
รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยได ้ 1,650,001,492.89  1,441,651,866.27 
ตน้ทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (1,478,197,159.83)  (1,276,882,844.54) 

ก ำไรท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี 171,804,333.06  164,769,021.73 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ 
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรกต็ำม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือกำรเกง็ก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนด 
ให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัจึงคำดวำ่จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั 
จำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ีกำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -     386,169,124.08  220,117,325.69  606,286,449.77 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -     -  1,441,903,055.86  1,441,903,055.86 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,083,092.70  -     14,304,897.43  53,511,538.21  71,899,528.34 
     รวม 4,083,092.70  -     400,474,021.51  1,715,531,919.76  2,120,089,033.97 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
46,324,045.00 

  
-    

  
4,904,223.99 

  
226,786,922.42 

  
278,015,191.41 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -     -     -  775,694,820.86  775,694,820.86 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

-    
  

-    
  

9,253,315.37 
  

- 
  

9,253,315.37 
     เงินกูย้มืระยะสั้น 185,400.00  -     48,033,076.75  25,766,639.13  73,985,115.88 
     เงินกูย้มืระยะยำว -  -     62,353,567.27  -  62,353,567.27 
     รวม 46,509,445.00  -     124,544,183.38  1,028,248,382.41  1,199,302,010.79 
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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 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  1,286,862,708.74  1,286,862,708.74 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 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 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  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) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  194,105,253.98  7,212,728.49  201,317,982.47 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  221,067,853.72  221,067,853.72 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  -  150,000,000.00  -  150,000,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  16,839,768.02  16,839,768.02 
     รวม -  -  344,105,253.98  245,120,350.23  589,225,604.21 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  205,617,611.34  205,617,611.34 
     เงินกูย้มืระยะสั้น 100,000,000.00  -  -  7,328.77  100,007,328.77 
     รวม 100,000,000.00  -  -  205,624,940.11  305,624,940.11 
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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 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  167,864,490.42  167,864,490.42 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  -  -  945,169.50  945,169.50 
     รวม -  -  274,245,146.97  169,270,768.05  443,515,915.02 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 
     รวม -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำ 
ใชน้โยบำยเนน้ควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำ
ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงมีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 3.74  2.66  9.40  0.07 
  ยโูร 1.13  0.74  -  0.03 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  -  0.80 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 3.74  2.66  0.03  0.03 
  ยโูร 1.13  0.74  -  0.02 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  -  0.80 

การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
และไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำร 
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม
ถูกก ำหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ำยติุธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกล้เคียงกับรำคำท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ กนัในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังำน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีมีสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหำรจดักำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินรวม 
ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และ 2.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1.62 ลำ้น
บำท และ 1.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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32. การบริหารจัดการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัคือกำรด ำรงฐำนเงินทุนท่ีแขง็แกร่งเพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจำ้หน้ี และ
ตลำดเงินทุน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ซ่ึง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก ำหนดวำ่เป็นผลของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและติดตำมระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.67 : 1 และ 0.70 : 1 
ตำมล ำดบัและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.22 : 1 และ 0.15 : 1 ตำมล ำดบั 

33. การโอนธุรกจิผลติและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะทีม่คีวามเทีย่งตรงสูง ให้แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัใหญ่) คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 20 เมษำยน 
2562 มีมติอนุมติัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) ใหแ้ก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (“เอพีเอที”) นั้น รำยละเอียดเป็น
ดงัน้ี 

1) วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2562 บริษทัใหญ่ ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยกิจกำรกบั เอพีเอที โดย บริษทัใหญ่ ตกลงท่ีจะโอนกิจกำรให ้
เอพีเอที เป็นจ ำนวนรวมทั้ งส้ิน 274.90 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ ใบอนุญำต 
พนกังำน สิทธิในสินทรัพยท์ำงปัญญำ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเคร่ืองหมำยทำงกำรคำ้ สินคำ้คงคลงั เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส ำนกังำน และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำม
เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพยสิ์น สิทธิ และสินทรัพยอ่ื์นใดทั้งหมดของบริษทัใหญ่  
ท่ีเก่ียวกบั หรือใชใ้น หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจกำร รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ท่ีมีหรือท่ีเกิดจำกทรัพยสิ์นตำมรำยกำร
ดงักล่ำวขำ้งตน้โดยปรำศจำกภำระผกูพนัใดๆ โดย เอพีเอที ไดช้ ำระเงินมดัจ ำใหบ้ริษทัใหญ่ จ ำนวน 100 ลำ้นบำท และ
ส่วนท่ีเหลือช ำระภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

  กำรซ้ือขำยกิจกำรแบ่งออกเป็น 

  ส่วนแรก จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

1. สินคำ้คงคลงั จ ำนวน 65.09 ลำ้นบำท 
2. พนักงำนจ ำนวน 633 คน โดยบริษทัใหญ่ ไดโ้อนผลประโยชน์พนักงำน เป็นจ ำนวน 12.06 ลำ้นบำท ให้แก่  

เอพีเอที 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดด้  ำเนินกำรในส่วนแรกเสร็จแลว้ 

  ส่วนท่ีเหลือ จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 187.34 ลำ้นบำท 
2. ยำนพำหนะ มูลค่ำรวม 2.78 ลำ้นบำท 
3. ทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่ำรวม 19.67 ลำ้นบำท 

ในวนัท่ี 3 มกรำคม 2563 ไดด้  ำเนินกำรเสร็จแลว้ 
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อย่ำงไรก็ตำม บริษทัใหญ่ ยงัมีหน้ำท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยน ้ ำ ระบบระบำย
อำกำศ และโครงสร้ำง ให้แลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมตำมจ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

2) เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม 2563 บริษทัใหญ่ไดข้ำยเคร่ืองจกัรรวมส่วนควบของเคร่ืองจกัรจ ำนวน 506 เคร่ือง ใหก้บับริษทั 
แฟคตอร่ิงแห่งหน่ีง ต่อมำ เอพีเอที ไดท้  ำสัญญำเช่ำจำกบริษทัแฟคตอร่ิงดงักล่ำว มูลค่ำรวมทั้ งส้ิน 255 ลำ้นบำท 
ระยะเวลำกำรเช่ำ 2 ปี โดยวำงประกนัจ ำนวน 55 ลำ้นบำท 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

- ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 
2563 มีมติอนุมติัในวำระอนัเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำและอนุมติัจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัในรูปของเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ลำ้นบำท และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 

2. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำและอนุมติั กำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นวงเงิน 1,500 ลำ้นบำท 
โดยมีรำยละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือใชใ้นกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ช ำระคืนเงินกู ้และ/หรือ ใชใ้นกำรลงทุนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือ
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

ชนิด : หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั
หรือผูค้  ้ ำประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบั
ควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้นแต่ละครำวและปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สกลุเงิน : เงินบำท และ/หรือ เงินสกลุต่ำงประเทศในจ ำนวนเทียบเท่ำ 
มูลค่ำรวมของหุน้กู ้ : มูลค่ำเงินตน้รวมของหุ้นกูไ้ม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท (หน่ึงพนัห้ำร้อยลำ้นบำท) หรือเงินใน

สกุลอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ทั้งน้ีบริษทัสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้นครำวเดียวกนั
หรือหลำยครำว และ/หรือเป็นโครงกำร และสำมำรถเสนอขำยหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ี
มีกำรไถ่ถอนในรูปแบบต่ำงๆ กนัไดใ้นวนัเดียวกนั (Revolving Basis) ทั้งน้ีหุน้กูท่ี้บริษทั
ออกและจ ำหน่ำยแลว้ แต่ยงัไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ไม่ว่ำ ณ ขณะในขณะหน่ึงจะตอ้งมี
จ ำนวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ 

อตัรำดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อำย ุ : ข้ึนอยู่กับสภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ทั้ งน้ีอยู่ภำยใต้

ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์
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กำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด
อำย ุ

: ผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทั อำจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก ำหนด ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละครำว 

กำรเสนอขำย : เสนอขำยหุ้นกูท้ ั้ งหมดในครำวเดียว โดยแบ่งหุ้นกูอ้อกเป็นหลำยชุด หรือ ชุดเดียว หรือ 
ทยอยออกหุน้กูเ้ป็นหลำยครำวกไ็ด ้โดยอำจเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ใหแ้ก่
ผูล้งทุนในวงจ ำกดั และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ และ/
หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ไม่วำ่จะเสนอขำยในประเทศ และ/หรือ 
ในต่ำงประเทศ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตำมประกำศ 
กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขำยหุน้กูน้ั้น 

รวมทั้งน้ี ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัมอบอ ำนำจใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั 
และ/หรือ กรรมกำรบริหำรบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยให้มีอ  ำนำจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
ต่อเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพียง) เร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) กำรก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดต่ำงๆ อนัจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู ้ซ่ึง
รวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) เช่น กำรก ำหนดช่ือหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั (ถำ้มี) สกุลเงิน จ ำนวนเงิน อำย ุ 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อตัรำดอกเบ้ีย สิทธิในกำรไถ่ถอน วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออก
และเสนอขำย วิธีกำรช ำระคืน วิธีกำรจดัสรร และขอ้ก ำหนดสิทธิ เป็นตน้ ตำมท่ีสภำวกำรณ์จะเอ้ืออ ำนวยและ
ตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นรูปแบบต่ำงๆ กนัคร้ังเดียวหรือแบ่งเป็นครำวๆ กไ็ด ้

2) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นและสมควร เพ่ือกำรออกหุน้กูด้งักล่ำว และมีอ ำนำจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ 
นำยทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และ/หรือ ผูรั้บประกนักำรจ ำหน่ำย และ/หรือ ท่ีปรึกษำต่ำงๆ และ/
หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้และ/หรือ หน่วยงำนจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ  
ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตลอดจนด ำเนินกำรข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีหรือตลำด
รองอ่ืนๆ 

3) กำรติดต่อ ให้ขอ้มูล เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำม รับรอง และแกไ้ขเอกสำรและสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพียง) ค  ำขออนุญำต หนังสือช้ีชวน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูล รวมถึง
เอกสำรและหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีตอ้งยื่นให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูด้งักล่ำว ตลอดจนติดต่อประสำนงำน และ
กำรยื่นเอกสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์ หรือ 
หน่วยงำนอ่ืน หรือ บุคคลอ่ืนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) กำรด ำเนินกำรอ่ืนใด ท่ีจ ำเป็นและสมควรเพ่ือให้กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทับรรลุผลส ำเร็จและ
เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์

กำรด ำเนินกำรอ่ืนใด ท่ีจ ำเป็นและสมควรเพ่ือให้กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทับรรลุผลส ำเร็จและเป็นไป
ตำมวตัถุประสงค ์



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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- เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั
เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ รายละเอยีด 

วงเงิน 1. วงเงิน PSF (Domesti P/O, Domestic Contract, Domestic Invoice) ร่วมกบั 
L/C, D L/C, T/R 90 วนั และรับซ้ือลดค่ำงำน จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 

2. วงเงินหนังสือค ้ำประกัน ประเภท Bid Bond, Advance Payment Bond, 
Performance Bond, Retention Bond และ Warranty จ ำนวน 130.00 ลำ้นบำท 

3. วงเงิน Forward Contract จ ำนวน 60.00 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
อตัราดอกเบีย้ / ค่าธรรมเนียม วงเงินท่ี 1 

     PSF, T/R, รับซ้ือลดค่ำงำน : Prime Rate – 2.50% ต่อปี 
     Open L/C 1/4 % ต่อ 3 เดือน, Open D L/C 1/8 % ต่อเดือน 
วงเงินท่ี 2 
     Bid Bond 1.25% ต่อปี, หนงัสือค ้ำประกนัประเภทอ่ืน 1.50% ต่อปี 

หลกัประกนั 1. จดทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจบัญชีเงินฝำกท่ีเปิดไวเ้พื่อรองรับกำร 
   โอนสิทธ์ิกำรรับเงินค่ำงำนจำกผูว้ำ่จำ้ง  
2. นิติบุคคลค ้ำประกนั 2 รำย คือ 
    1) บมจ.เอเซีย พรีซิชัน่ 
    2) บจก.แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 

35. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบกำรเงินไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                        
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