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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

บริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตช้ินส่วนโลหะควำมเท่ียงตรงสูงมำตั้งแต่ปี 
2538 โดยมีลูกคำ้หลกัอยูใ่นอุตสำหกรรมยำนยนต ์(Auto) ไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปสู่ธุรกิจใหบ้ริกำรทำง
วศิวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC) ในปี 2559 เน่ืองจำกศกัยภำพในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมและโอกำสทำงธุรกิจ 
สดัส่วนรำยไดจ้ำกกิจกำร EPC ไดเ้ติบโตอยำ่งกำ้วกระโดด รำยไดจ้ำกกิจกำร EPC ในปี 2559  และ 2563  คิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 5.99 และ 68.92  ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั ทั้งน้ี ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ปล่ียน APCS จำกกลุ่ม
สินคำ้อุตสำหกรรมหมวดยำนยนต ์(AUTO) มำเป็นกลุ่มอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำง หมวดธุรกิจบริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง (CONS) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรฎำคม 2563 โดยบริษทัมุ่งเนน้ขยำยธุรกิจ EPC ใน 4 ดำ้นดว้ยกนัคือ Solar Energy, 
Waste Energy, Power Distribution และ Water Distribution โดยไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกทั้งบริษทัเอกชน รัฐวสิำหกิจ 
และหน่วยงำนรัฐ  และในปี 2563 บริษทัไดข้ยำยกิจกำรไปสู่ประเทศเวยีดนำมโดยตั้งบริษทัยอ่ยช่ือวำ่ “บริษทั เอทู 
เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั” และไดรั้บงำนทั้งดำ้นท่ีปรึกษำโครงกำรและงำนรับเหมำก่อสร้ำง รวมมูลค่ำสญัญำกวำ่หน่ึง
พนัลำ้นบำท  ถือเป็นสญัญำณอนัดีของกำรลงทุนในต่ำงประเทศท่ีจะเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและมัน่คง ส ำหรับธุรกิจผลิต
ช้ินส่วนบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรปรับปรุงพฒันำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดตน้ทุนและแสวงหำโอกำสธุรกิจใหม่ใน
อุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทยเ์พื่อสนบัสนุนเสถียรภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำนั้น กลุ่มบริษทัยงัคงประกอบกิจกำรดว้ยธรรมำภิบำลอย่ำงแข็งขนั มุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทน
สงัคมไทย โดยท ำกิจกรรมเพ่ือสงัคมในโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรเอเซียอำสำซ่ึงเป็นกำรร่วมมือกบัมูลนิธินวตักรรม
ทำงสงัคมภำยใตโ้ครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรทัว่ประเทศดว้ยกำรสนบัสนุนให้เขำ้ถึงโอกำสงำนและอำชีพเพื่อ
กำรพึ่งพำตนเอง และโครงกำรพฒันำบำ้นเกิดของพนกังำน เป็นตน้ 

ผมในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ ท่ีให้กำรสนบัสนุนบริษทั
และกลุ่มบริษทั ทุกดำ้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหำร พนกังำนทุกท่ำนท่ีมุ่งมัน่และทุ่มเทในกำรปฏิบติังำน
ดว้ยดีเสมอ เพื่อช่วยกนัพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยนืใหก้บักลุ่มบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง ผมขอใหค้  ำมัน่วำ่จะ ยดึหลกัคุณธรรม 
ควำมซ่ือสตัย ์และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตลอดไป 

 
                                                                                    
 

           (ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม) 
                   ประธำนกรรมกำรบริษทั 
                             25 กมุภำพนัธ์ 2564 
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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2538 โดยริเร่ิมจากการประกอบ

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ในปี 2559  บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาคของพลงังาน
ทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงไดข้ยายขอบเขตการด าเนินกิจการไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง- Engineering 
Procurement Construction (“EPC”) ภายใตบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และลงทุนในธุรกิจจ าหน่าย 
น ้าดิบใน บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ซีเค”)  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีเป้าหมายพฒันาให้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
เติบโตข้ึนเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั 

 รายไดจ้ากธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนปัจจุบนั ในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้
เท่ากบัร้อยละ 69.02 ของรายไดร้วม  อีกทั้งธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้างยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึง
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจดัโครงสร้างกิจการในกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการบริหารจดัการและควบคุมดูแลแต่ละ
ธุรกิจเพ่ือการเติบโตในอนาคต  โดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้น
การลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  ปัจจุบนับริษทัมีธุรกิจ 3 ดา้น คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม
และก่อสร้าง ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง และธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป ปัจจุบันบริษทัมีทุนจดทะเบียน จ านวน 659,999,962 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ จ านวน 
659,999,862 บาท   

 
ผลกระทบจากสถานะการณ์โควดิทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ปี 2563 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยมีแนวโนม้หดตวัตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ์โดยเฉพาะช้ินส่วน
เพื่อประกอบยานยนต ์(OEM) ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนตส์ะดุด
ลงในช่วงคร่ึงแรกปี 2563 ท่ามกลางก าลงัซ้ือทัว่โลกรวมถึงไทยท่ีหดตวัรุนแรง  

  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ ส่วนของ AUTO ไดรั้บผลกระทบจากเหตุกาณ์ดงักล่าวนั้นเช่นเดียวกนั ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 
บริษทัไดช้ลอการผลิตจากสถานการณ์ดงักล่าว   ท าใหก้ระบวนการต่างๆหยดุชะงกั เป้าหมายการผลิตและการจ าหน่ายไม่เป็น
ตามแผนท่ีวางไว ้ จึงมีการพิจารณาลดจ านวนพนกังานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค าสัง่ซ้ือ โดยเปิดโอกาสใหส้มคัรใจลาออก ภายใต้
ช่ือโครงการ “พร้อมใจไปเร่ิมใหม่” และจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมาย  ผลกระทบดงักล่าวไม่ไดส่้งผลต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ 
แต่อยา่งใด บริษทัยงัคงมีความสามารถช าระหน้ีการคา้เป็นปกติ  และปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกูต้่างๆโดยไม่ผิดนดัช าระใดๆ และ 
บริษทัยงัสามารถจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้   

และในกลุ่ม EPC หากแบ่งออกเป็นดา้นๆ เป็นดงัน้ี  
1. การด าเนินงาน (Operation) 
ในส่วนขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทางบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ไวอ้ยา่งรัดกมุ 

โดยไดท้ าการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ ใหค้วามรู้และแนวทางการปฏิบติัเพ่ือระวงัและป้องกนัตวัจากโรคดงักล่าวแก่พนกังาน 
รวมถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง และมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมโดยตลอด   
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ทั้งน้ีมีบางมาตรการท่ีส่งผลใหท้ างานไม่สะดวกหรือล่าชา้บา้ง  เช่น  มาตรการในการงดรับนดัหมายประชุมและ
พบปะโดยตรงกบับุคคลภายนอก ในพ้ืนท่ีส านกังาน หรือ พ้ืนท่ีเส่ียงตามท่ีก าหนดในทุกกรณี และใหใ้ชช่้องทางอ่ืนแทน เช่น 
Teleconference, VDO Call  หรือ มาตรการใหห้ยดุพกัสงัเกตอาการ (Self-quarantine) 14 วนั โดยถือเป็น Work from home 
เป็นตน้     

2.การเงิน (Finance) 
 บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนและบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือ หรือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีจะส่งผลต่อบริษทัฯ ,พนกังาน,ลูกคา้,ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.ฐานะทางการเงินและผลกระทบการด าเนินงาน (balance sheet and performance) 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหลู้กคา้บางรายท่ีอยูร่ะหวา่งรอลงนาม หรืออยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ 

ชะลอการตดัสินใจ เป็นสดัส่วนท่ีไม่มากนกั   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การปรับเป้าหมายของรายได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
และสะทอ้นความเป็นจริง  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบในเร่ืองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ เน่ืองจากลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นการ
ด าเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง ซ่ึงบริษทัฯ สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.ภาระผกูพนัตามสญัญา (Contractual Obligation) 
 ในสถานการณ์ COVID-19 ไดมี้การก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงในระดบัต่างๆ  ซ่ึงบางโครงการของบริษทัฯ อยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงท่ี
ก าหนดนั้น  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดมี้การวางแผน และบริหารงานโครงการอยา่งรอบครอบ ส่งผล ท าใหส้ามารถด าเนินการตาม
สญัญาไดทุ้กโครงการ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง 

5.ความเส่ียงต่อความอยูร่อดของบริษทั (threats to viability)  
 บริษทัฯ ไม่มีผลกระทบในเร่ืองน้ี 

6.อ่ืนฯ  
 ไม่มี 

 การประกอบธุรกจิของบริษัท 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ปี 2563 สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                             หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 มูลค่า %
รายได้ 634     854     1,472  1,871  27       64       -         -         2,133      2,788      (655)        (23.5%)    
ก าไรจากการด าเนินงาน 35       104     70       182     (3)       42       (19)     (14)     83           315         (232)        (73.7%)    
    ตน้ทนุทางการเงิน 18           8             10           125.0%   
    คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27           55           (28)          (50.9%)    
    คา่ใชจ่้ายการจดัโครงสร้างกิจการ 29           -              29           100.0%   
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9             252         (243)        (96.4%)   
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5             (14)          19           135.7%   
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 14           238         (224)        (94.1%)   

* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง /  WATER : กลุ่มจ าหน่ายน ้าดิบ

ส าหรับปี AUTO EPC WATER ADJ. งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง
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ผลการด าเนินงาน  
  ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมส้ินสุดวนัเดียวกนัของปีก่อน รายไดล้ดลงจ านวน 655 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 

1. รายไดก้ลุ่ม AUTO ลดลงจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ซ่ึงท าใหกิ้จกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนตส์ะดุดลง 

2. รายไดก้ลุ่ม EPC ลดลงจากการชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019  ท าใหลู้กคา้บางรายท่ีอยูร่ะหวา่งรอลงนาม หรืออยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการชะลอการด าเนินการ 
แต่ก็เป็นสัดส่วนท่ีไม่มากนัก ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปรับเป้าการรับรู้รายได้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ
สะทอ้นความเป็นจริง 

3. รายไดก้ลุ่ม WATER ลดลงจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภยัแลง้ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การจดัเตรียมน ้ าเพ่ือให้
สามารถขายน ้ าใหค้รบถว้นตามสญัญาท าใหต้น้ทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือม
ราคา 

                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

  ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อย ตามงบการเงินรวม   รายได ้ Q1’63 –Q4’63  มีรายได ้           
422 , 278 , 669  และ 764 ลา้นบาทตามล าดบั   สืบเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โค
โรนา 2019 ผลการด าเนินงานใน Q1’63 และ Q2’63  เกิดผลขาดทุนจากรายไดท่ี้ลดลง อยา่งไรก็ตามใน Q3’63 และ Q4’63  
รายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงานไดเ้ร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน เขา้สู่สภาวะใกลเ้คียงปกติ   
 
 
 
 
 
 

Q1'63 Q2'63 Q3'63 Q4'63 รวม
รายได้ 422         278         669         764         2,133      
ก าไรจากการด าเนินงาน (24)          (24)          58           73           83           
    ตน้ทนุทางการเงิน 4             4             4             6             18           
    คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8             (7)            6             20           27           
    คา่ใชจ่้ายการจดัโครงสร้างกิจการ 29           -              -              -              29           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (65)          (21)          48           47           9             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2             3             -              -              5             
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (63)          (18)          48           47           14           

* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง /  WATER : กลุ่มจ าหน่ายน ้าดิบ

ส าหรับปี งบการเงินรวม
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1. ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากัด (มหาชน)  ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ในนาม 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั (“เอทู”) และบริษทัในเครือ (บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั กิจการร่วมคา้ 
เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั (“เอทูที”) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จ ากดั (“เอทูวี”)) (กลุ่ม EPC) ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกแบบและให้ค  าปรึกษาดา้นวิศวกรรม การให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแลและ
บ ารุงรักษา รวมถึงจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่  
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน หลงัคา แบบลอยน ้ า 
1.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานขยะ เช่น จากขยะชุมขน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึง

โรงคดัแยกขยะ เป็นตน้  
1.3 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจ าหน่ายน ้ าแบบครบวงจร 

2. ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง  
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั (กลุ่ม AUTO) ประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)   ท่ีท าจากโลหะ เช่น 
เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและคุณสมบติัของช้ินงานจะ
เป็นไปตามการออกแบบของลูกคา้ โดยช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงของบริษทัสามารถน าไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรม
หลายประเภท ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งให้บริษทัประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier 
Supplier) โดยในปัจจุบันบริษทัมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทย ์

บริษทัมีนโยบายในการกระจายฐานลูกคา้สู่หลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและเพ่ิม
เสถียรภาพทางธุรกิจให้กบับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหนา้ยกระดบัมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการ
ขยายกระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการ
ด าเนินงานท่ียดืหยุน่ของบริษทั  

3. ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 
 

ในปี 2559 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ไดข้ยายมาลงทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  ในนามบริษทั ชลกิจ
สากล จ ากดั (“ซีเค”) (กลุ่ม WATER) ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านเอทู ทางซีเค ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ โดยทางซีเค มี
บ่อน ้ าเพ่ือรองรับน ้ าดิบ จ านวน 5 บ่อ ซ่ึงรองรับน ้ าไดท้ั้ งหมดจ านวน 18 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงทั้ง 5 บ่อ อยู่ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชลบุรี  
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บริษทัย่อย 

 

บริษทั ช่ือย่อ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วนัที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ เรียกช าระ จ านวน สัดส่วน 

จ าหน่ายแล้ว หุ้นละ หุ้นละ หุ้นที่ ถือ การถือหุ้น

(บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) (หุ้น) (%)

1. บจ. เอทู เทคโนโลยี A2

ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solutionและให้บริการงาน

ก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและ บ ารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภทพลงังาน

ทดแทนทุกชนิด

ก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2553      600,000,000.00             60,000,000                   10.00                   10.00          59,999,997
 ถือหุ้นโดย

APCS 100.00

2. บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลยี APT

จดัจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจน ้ารวมถึงโรงงานผลิตไอน ้า น ้าบริสุทธ์ิ

 และผสมสารเคมี เพ่ือจ าหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใช้เพ่ือ

จ าหน่ายแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อม และให้บริการ ออกแบบ ให้

ค  าปรึกษาด้านวิศวกรรมการให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแล

บ ารุงรักษา

ก่อสร้าง 28 มิถุนายน 2560        10,000,000.00                    10,000              1,000.00              1,000.00                   9,997
 ถือหุ้นโดย

A2  99.97

3. บจ. กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ A2T งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบน ้า ก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2561        75,000,000.00
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ

3,675,000
                  10.00                     2.50

 หุ้นบุริมสิทธ์ิ

3,674,997

 ถือหุ้นโดย

A2  49.00

 หุ้นสามญั

3,825,000
                  10.00                     2.50

4. บจ. เอทู เทคโนโลย ี เวียดนาม A2V

ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และให้บริการงาน

ก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภทพลงังาน

ทดแทนทุกชนิด

ก่อสร้าง 23 มีนาคม 2563          1,000,000.00                  100,000                   10.00                   10.00               100,000
 ถือหุ้นโดย

A2 100.00

5. บจ. ชลกิจสากล CK จ าหน่ายน ้าดิบ บริหารจดัการน ้า 14 กรกฎาคม 2549      120,000,000.00               1,200,000                 100.00                 100.00            1,177,497
 ถือหุ้นโดย

A2  98.12

6. บจ. เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. APAT ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ 22 ตุลาคม 2553      550,000,000.00             55,000,000                   10.00                   10.00          54,999,997
 ถือหุ้นโดย

APCS 100.00

7. บจ. เอเซียพรีซิชัน่เทค AST ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ 30 สิงหาคม 2561          1,000,000.00                  200,000                     5.00                     5.00               199,997
 ถือหุ้นโดย

APAT 100.00

หมายเหตุ
1) บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั ถือหุ้นในบริษทั  กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั เป็นหุ้นบุริมสิทธ์ิจ  านวน 3,674,997 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงส าหรับหุ้นบุริมสิทธ์ิ 1 หุ้น เท่ากบั 10,000 เสียง และหุ้นสามญั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง

    และผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิได้รับเงินปันผล และได้รับช าระค่าหุ้นเม่ือเลิกกิจการหรือช าระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 203 ของทุนช าระแล้วของหุ้นบุริมสิทธ์ินั้ น
2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้เปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั
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1.1  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช านาญการระดับโลก " บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการจดัการ
ทั้งองคก์ร เพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และบุคลากร  
โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้  บริษทัยงัไดเ้นน้การพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
ทกัษะความรู้ เพื่อใหก้ารท างานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด 

1.2  เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 
 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ (โครงการบริหารจดัการมูล
ฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลงังาน ขนาด 800 ตนัต่อวนั ท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช กทม.) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั
ไดรั้บสญัญาสืบเน่ืองการบริหารการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลา 20 ปี และไดข้ยายต่อยอดธุรกิจไปยงั
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ เช่น  โรงไฟฟ้าระบบชีวมวล และระบบชีวภาพ เพื่อรองรับโครงการ
ส าคญัตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงขณะน้ี บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะมูล
ฝอยชุมชน จงัหวดัหนองคายซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2564 

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

วิสยัทศัน ์

ผูช้ านาญการ 

ระดับโลก 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งคน 

"วนัิย สามัคคี 

เสียสละ 

คณุธรรม กตัญญู" 

ปณิธำนองคก์ร 

"มุง่สร้างคนด ี  

แทนคณุแผ่นดนิ" 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งงำน 

"คณุภาพคือ

ศักดิ์ศรี สามัคคี

เพิ่ มผลผลิต เป็น

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม" 
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ในกลุ่มของเจา้ของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง และตอ้งการประหยดัค่าไฟ โดย
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 
หน่วยงานท่ีมีประกาศแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบกรมบญัชีกลางอย่าง
ชดัเจน 

- บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจพลงังานต่างประเทศ โดยจะเขา้ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากประเทศ
เวยีดนาม เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให ้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน 

รัฐบาลประเทศเวียดนาม มีนโยบายสนับสนุนพลงังานทางเลือกไวอ้ย่างชัดเจนในแผนแม่บทด้าน
พลงังานระหวา่งปี 2554-2563 และวสิยัทศัน์ถึงปี 2573 เพ่ือวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเติบโตสูงข้ึน บริษัทจึงมีนโยบายขยายธุรกิจเข้าไปจัดตั้ งบริษทัในประเทศ
เวยีดนาม ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยปัจจุบนั บริษทัฯ ให้การบริการดา้นการ
บริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย ์และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานลม 

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 าสมัปทานกบั
ภาครัฐ หรือเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองดว้ยปัจจุบนั ภาครัฐตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลงทุน จึงเป็นช่องทาง
ท่ีการลงทุนโดยภาคเอกชน ในลกัษณะสัมปทานจะมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC ท าให้
ช่องทางในการลงทุน ท่ีประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เมียรมาร์ ลาว และกมัพชูา มีโอกาสมากข้ึน 
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- บริษทัจะขยายแหล่งเก็บน ้ าดิบตน้ทุนต ่า เพ่ือรองรับปัญหาความไม่แน่นอนของน ้ าดิบท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 
ควบคู่กบัการรองรับการขยายรายไดจ้ากการเติบโตของลูกคา้  

1.3  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

วนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บาท 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างตามวตัถุประสงค์ของผู ้ว่าจ้าง โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวน 75,000,000 บาท (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหัวข้อ                
การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย) 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561  ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย  บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)  โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที.จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 
300,000,000 บาท 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ได้จัดตั้ งบริษทัย่อย บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างตามวตัถุประสงคข์องผูว้า่จา้ง ในประเทศเวยีดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวน 1,000,000 บาท  

วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดซ้ื้อหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 
53.33 เปล่ียนเป็นร้อยละ  98.12   

วนัท่ี 2 กนัยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600,000,000 บาท 
วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที.จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 

550,000,000 บาท 
1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

                            
 
1.5  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี -  
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 2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

โครงสร้างรายได้ 
  โครงสร้างรายได ้จ าแนกตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ผลติภัณฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม1 

2561 2562 2563 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

2.1 กลุ่มธุรกิจบริการทาง
วิศวกรรมและก่อสร้าง 
(EPC) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ี จ  ากดั 
บริษทั เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวียดนาม จ ากดั 

100.00% 
49.00% 
100.00% 
100.00% 

1,450.40 58.56 1,870.79 67.10 1,472.02 69.02 

2.2 กลุ่มอุตสาหกรรม           
ยานยนต ์

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

 
100.00% 
100.00% 

990.71 40.00 853.64 30.62 633.70 29.71 

2.3 กลุ่มธุรกิจบริหารจดัการ
น ้า 

บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั 98.12% 35.71 1.44 63.72 2.28 27.08 1.27 

   
2,476.82 100.00 2,788.15 100.00 2,132.80 100.00 

 
หมายเหตุ  :  1. รายไดร้ะหวา่งกนัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั )  

       2. เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั 

กลุ่มธุรกจิของบริษัท ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2564 

  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 7 บริษทั ดงัน้ี  
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 ตั้งแต่ ปี 2563  เป็นตน้ไป  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการผลิตและจ าหน่าย

ช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ให้แก่บริษทั  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ

บริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทั   ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนของเอพีเอที  โดยการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าว  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารจดัการและควบคุมดูแล

แต่ละธุรกิจ พร้อมรับกบัการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบดว้ย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั เอพีซี
เอส เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ประกอบดว้ย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั   และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั  
3. กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั  

โดยมีธุรกิจ EPC และธุรกิจ ผลิตช้ินส่วนโลหะ เป็นธุรกิจหลกั    

 ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการ

ลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บโอน

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

และท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวมาจากบริษทั และบริษทัจะถือหุน้ใน 

เอพีเอที ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที การโอนกิจการใหแ้ก่ เอพีเอที ดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้าง

การด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 
 

 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกจิ ดงันี ้
1.    ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) การให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการจดัการระบบน ้ า รวมถึงจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท 

2.    ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)  ท่ีท าจากโลหะ 
เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยคุณสมบัติ ลกัษณะและรูปทรง ของช้ินงานจะเป็นไปตามการ
ออกแบบของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  

3.    ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 
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 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 2.1.  กลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
 ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ด าเนินงานภายใตก้ารบริหารจดัการของเอทู  ไดด้ าเนินงานใหบ้ริการ
งานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ประเภทพลงังานทุกชนิด การรับเหมาโครงการต่างๆ 
ตามวตัถุประสงคข์องผูว้า่จา้ง  รวมถึงการขายวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง ปัจจุบนับริษทัไดด้ าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนของการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ และส่วนของการท าธุรกิจขายวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นโครงการ
ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.1 ด าเนินธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
 การด าเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)เป็นการด าเนินงานท่ีเกิดจากการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร ในรูปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็นโครงการท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นสูงใหบ้ริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ จดัหาอุปกรณ์และท าการก่อสร้างงานโยธา การ
ติดตั้งทดสอบระบบจนกระทัง่ส่งมอบให้ลูกคา้ รวมถึงการบริการให้ค  าปรึกษาและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาและเดิน
ระบบหลงัการส่งมอบดว้ย ปัจจุบนับริษทัด าเนินธุรกิจ ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัเอทู และ บริษทัเอทูตีรวฒัน์ 
  (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 ในช่วงปี 2562 มาจนปัจจุบนั  เอทูไดด้ าเนินการธุรกิจและขยายบริการดา้นงานบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง 
จนปัจจุบันมีผลงานการให้บริการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิดได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์โรงผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะชนิดต่างๆ  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างโรงงานผลิตน ้ าและระบบ
จ าหน่ายน ้ า โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีส าคญัคือผูป้ระกอบการเอกชนรายใหญ่ และหน่วยงานรัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 
 

 

 

 
 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะจากแสงอาทิตย ์ประเภทติดตั้งบนหลงัคา ประเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และประเภทลอยน ้ า (ตามล าดบัจากซา้ยไปขวา) 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ 
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โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
 

 

 

 
 
 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจ าหน่ายน ้ าแบบครบวงจร 

การผลติและขั้นตอนการผลติ 
1. ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการก่อสร้าง 

 ฝ่ายพฒันาธุรกิจและผูบ้ริหารไดท้ าการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในขั้นแรกโดยจะรับขอ้มูลความตอ้งการของ
ลูกคา้และท าการพิจารณาและตดัสินใจในเบ้ืองตน้วา่จะเสนอ Proposal หรือไม่ หากตอ้งการท่ีจะเสนอ Proposal ฝ่ายบริหาร
จะท าการมอบหมายใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจด าเนินการส ารวจหนา้งานพร้อมจดัท าตน้ทุนเพ่ือเสนอ และตดัสินใจพร้อมเสนอราคา 
หากโครงการไดรั้บคดัเลือก  ฝ่ายบริหารร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจจะพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ หากตกลงเง่ือนไขกบัลูกคา้
ไดก็้จะน าเขา้สู่กระบวนการท าสญัญาและเร่ิมด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
 ฝ่ายบริหาร จะท าการแต่งตั้ ง  Project Manager  เพื่อรับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง  Project Manager            
จะมอบหมายให้กบัวิศวกรเพ่ือส ารวจสภาพพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพื่อรับทราบถึงขอ้มูลโครงการและท าการประเมินความเส่ียงท่ีมี     
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ในการด าเนินโครงการและจดัเตรียมแผนและมาตรการรองรับในกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงและ/หรือผลกระทบจากความเส่ียงสูง 
(High risk scale) 

2. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 
 เม่ือได้รับมอบโครงการจากฝ่ายบริหาร Project Manager จะเป็นผูก้  าหนดผงัองค์กรของโครงการ(Project 
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการด าเนินงานในโครงการProject Manager ร่วมกบั 
Engineering Manager และ Site Manager จะตอ้งท าการทบทวนความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งความ
ตอ้งการอ่ืน ๆ ท่ีระบุในสัญญา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีการส่ือสารให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ออกแบบและก่อสร้างต่อไป 
 Project Manager ท าการประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานจริง เพื่อประกอบการน าเสนอ Budget เสนอต่อฝ่าย
บริหาร 
 เม่ือสรุปขอ้มูลทุกอยา่งเสร็จส้ินแลว้ Engineering Manager และ Site Manager จะท าการสัง่ซ้ือ วสัดุ เคร่ืองจกัร และ
จา้งผูรั้บเหมาช่วงต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงการ ส าหรับงาน Engineering เม่ือได ้Conceptual Design มาแลว้ Site Manager และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะท าการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและงานจดัซ้ือจดัจา้งใน
ส่วนของผูรั้บเหมา Site Manager และ Project Engineer มีหนา้ท่ีควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบหรือ
มาตรฐานส าหรับงานหรืออุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมท่ีดี การตรวจสอบ (Inspection) งานก่อสร้างและ
งานติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดสอบ (Test and Commissioning) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ  
ตอ้งเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือโครงการด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ิน โครงการจะตอ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จครบถว้นตามสัญญา
โดยโครงการจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและทดสอบครบถว้นตามกระบวนการ QC  Test and Commissioning Procedure และ
ผา่นการตรวจสอบในขั้นสุดทา้ยร่วมกบัลูกคา้ก่อนท าการส่งมอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 -2580 (AEDP-2018) ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกในรูปแบบพลงังานไฟฟ้าจากความร้อน และพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวภาพ ต่อการใชพ้ลงังานขั้น
สุดทา้ยท่ีร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ซ่ึงมีผลคาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย ณ พ.ศ. ปี 2580 อยูท่ี่ระดบั 126,867 
พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ (ktoe) 

เป้าหมายก าลงัการผลติใหม่ของโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิฐานรากตาม PDP-2018 Rev.1 
ก าลงัการผลติ (เมกะวตัต์) 2563 2564 2565 2566 2567 

รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม 
ชีวมวล  200 200 100 300 100 400 100 500 100 600 
ก๊าซชีวภาพ (น ้าเสีย/ของเสีย)  100 100 50 150 33 183 - 183 - 183 
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน)  200 200 100 300 100 400 100 500 100 600 
พลงังานแสงอาทิตย ์(Hybrid)  200 200 100 300 90 390 80 470 80 550 

รวม 700 700 350 1,050 323 1,373 280 1,653 280 1,933  
แหล่งท่ีมา : 
           กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. (2563). แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018). 
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 ภาพรวมแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (PDP2018 Rev.1) 
ไดก้ าหนดเป้าหมายก าลงัการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกท่ีรวมโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากแลว้ จ านวนทั้งส้ิน 18,696 เมกะวตัต ์จากเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทางเลือก ก าลงัผลติตาม
สัญญา 

(เมกะวตัต์) 
พลงังานแสงอาทิตย ์ 9,290 
พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยน ้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  2,725 
ชีวมวล  3,380 
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้    120 
พลงังานลม  1,485 
ก๊าซชีวภาพ (น ้ าเสีย/ของเสีย/พืชพลงังาน)  1,183 
ขยะชุมชน     400 
ขยะอุตสาหกรรม      44 
พลงัน ้ าขนาดเลก็      69 

รวม                      18,696 
     แหล่งทีม่า กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน. (2563). แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018) 
 

 จากนโยบายท่ีส าคญัดงักล่าวน้ี ท าใหเ้กิดการลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน นบัวา่เป็นการสนบัสนุนให้เอกชนหันมา
ลงทุนธุรกิจพลงังานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มนกัลงทุนดงักล่าวเป็นเป้าหมายหลกัท่ีเอทูจะไดมี้โอกาสเขา้ไปเสนอการ
ให้บริการในงานก่อสร้างโครงการให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตขายไฟฟ้า โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และโรงผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะชนิดต่างๆ  ซ่ึงถือไดว้า่จะเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษทัไดใ้นอนาคต  
 นอกเหนือจากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ท่ีทางภาครัฐไดว้างกรอบนโยบายไวน้ั้น ทางภาครัฐยงัมี
การส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการณ์ขนาดกลาง และผูป้ระกอบการณ์รายยอ่ย ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมาก
ข้ึน ผา่นกระบวนการใหสิ้ทธ์ิทางภาษี ซ่ึงคาดการณ์วา่จะส่งผลใหมี้การลงทุนมากข้ึนในอนาคต 

    (ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
   กลยุทธ์การแข่งขัน   

   ดา้นบุคลากร  ผูบ้ริหารหลกัของเอทู เป็นวศิวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจวศิวกรรมและ
ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน และธุรกิจดา้นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง จึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงการก่อสร้าง 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส าคญัในการติดต่อกบัลูกคา้  ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัมีทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด าเนินการก่อสร้าง มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต 
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้เป็นอย่างดี  ท าให้บริษทัสามารถท าบริหารโครงการและท าการ
ก่อสร้างได้แลว้เสร็จตามสัญญา นอกจากนั้น บริษทัยงัมีผลงานในโครงการท่ีส าคญั ท่ีสามารถน ามาเป็นผลงานท่ีเป็น
คุณสมบัติเบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมการประมูลในโครงการขนาดใหญ่ได้ จึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีท าให้บริษทัมีความ
ไดเ้ปรียบและมีโอกาสในการแข่งขนัสูงเหนือคู่แข่ง   
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 ลกัษณะ ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
   กลุ่มลูกคา้หลกั คือ ผูป้ระกอบการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูประโภคทั้งท่ีเป็นเอกชนรายใหญ่ท่ีมี
ความมัน่คง รวมถึงหน่วยงานภาคราชการต่าง เช่นหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมีศกัยภาพในการ
ลงทุนและมีแผนการพฒันาธุรกิจในอนาคตอยา่งชดัเจน   

  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
    โดยการเขา้ร่วมการประมูลในภาครัฐในงานรับเหมาโครงการต่างๆโดยเนน้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
สาธารณูปโภคตามแผนนโยบายของรัฐบาล ส าหรับลูกคา้ภาคเอกชนทางบริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมกบันกัลงทุนดา้นพลงังานใน
ประเทศเพ่ือช่วยพฒันาโครงการและเสนอราคาให้กบัลูกคา้เช่น โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนต่างๆ งานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านน ้ าแบบครบวงจรเป็นตน้ โดยรายไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2563 งานบริการ
รับเหมาจะเป็นลูกคา้ภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้น บริษทัมีแผนขยายฐานธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง 
(EPC) ใหก้บันกัลงทุนท่ีตอ้งการไปลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ 

  นโยบายการก าหนดราคา 
   ใชว้ธีิสญัญาตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus Contract) คือ ใชร้าคาตน้ทุนตามขอ้ก าหนดและปริมาณงาน
ตามท่ีตกลงและการแข่งขนัของธุรกิจพลงังานทดแทนมาพิจารณาประกอบ 

   ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
 บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพ่ือให้เป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของลูกคา้ โดยบริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

รายละเอยีด 

1. ISO 9001: 2015 
 

 

28 พ.ย. 2562 
ถึง  

28 พ.ย. 2565 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 
2015 UKAS Quality Management 
UKAS = United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงาน
รับรองระบบ ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ท่ีได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ บริษทัท่ีไดรั้บการรับรอง แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการ
บริหารจัดการ ท่ีได้มาตรฐานสากลท่ีมีคุณภาพ โดยการได้
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานน้ีจะเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีเป็น
เคร่ืองมือยืนยนัในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือ
สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีมาตรฐาน 

  (ง)   การจดัหาผลติภัณฑ์ 
  เอทูจะจัดหาผลิตภัณฑ์ส าหรับงานรับเหมา ก่อสร้างตามแบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา                           
(Bill of Quantity หรือ BOQ) ซ่ึงเป็นบญัชีแสดงราคาวสัดุและค่าแรง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะจดัท าเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุ
ปริมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชม้าให้พร้อม เพื่อให้บริษทักรอกขอ้มูลมูลค่าตามรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชน้ั้น ใน
กรณีท่ีลูกคา้ไม่ระบุปริมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มาให ้บริษทัจะตอ้งด าเนินการถอดแบบเพื่อระบุปริมาณเอง   

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 16 

จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
    งานโครงการท่ีเอทูท าทุกโครงการมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม( ESA ) ตามประกาศประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice: CoP) ซ่ึงก าหนดโดย 
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ)  เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 

  (ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เอทูมีจ านวนโครงการงานใหบ้ริการก่อสร้างกบัลูกคา้ แบ่งเป็น  

     หน่วย : ล้านบาท 

No. รายละเอยีด โครงการ มูลค่าโครงการ รับรู้รายได้ 
ปี 62 

รับรู้รายได้ 
ปี 63 

คงเหลือภาระ 

1 งานท่ีด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ในปี 2563 20 2,476.02 2,250.35 225.68 - 

2 งานท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  15 1,604.88 11.92 954.86 638.10 

3 งานท่ีลงนามในสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้าง 1 0.33 - - 0.33 

รวม 
 

4,081.23 2,262.27 1,180.54 638.43 

 

2.1.2  ธุรกจิจัดหาและจ าหน่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 
  ธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการ  เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างพลงังานทดแทน ระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสาธารณูปโภค เป็นการด าเนิน
ธุรกิจภายใตช่ื้อบริษทัเอพีที 
   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 จดัหาและจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ เช่น แผงโซล่าร์
เซล อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าร์ อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สายไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูง และระบบมอนิเตอร์  
อุปกรณ์ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบผลิตจ าหน่ายน ้ าเช่นเคร่ืองผลิตน ้ าดิบและท่อส่งน ้ าเป็นตน้  

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรม 

   พิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ พบวา่การขยายตวัของความตอ้งการพลงังาน
ไฟฟ้าทดแทนเพ่ิมมากข้ึนท าใหก้ารขายอุปกรณ์พลงังานทดแทนมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง   

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
    มุ่งเนน้การจ าหน่ายอุปกรณ์พลงังานทดแทนท่ีมีคุณภาพสูง ทั้งน้ีปริมาณความตอ้งการอุปกรณ์พลงังานทดแทน
จะข้ึนอยูก่บัการขยายตวัของความตอ้งการพลงังานทดแทน 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 
 กลยุทธ์การแข่งขัน   

           ธุรกิจพลงังานทดแทนนั้นถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูงและการแข่งขนัท่ีดี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้
บริษทัประสบความส าเร็จ กลยทุธ์ส าคญัท่ีช่วยใหก้ารตลาดของบริษทัประสบความส าเร็จสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้
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 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
 จ าหน่ายให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  โครงการก่อสร้าง

ระบบสาธารณูปโภค  โดยจ าหน่ายใหก้ลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการก่อสร้าง  
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 เอพีที มีช่องทางการจัดจ าหน่าย และจัดหาวสัดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างโครงการ ให้กับเจ้าของ
โครงการ  บริษทัผูรั้บเหมาภายนอก หรือบริษทัผูอ้อกแบบโครงการก่อสร้างโดยตรง  

 นโยบายการก าหนดราคา 
 เอพีที จะก าหนดราคาผลิตภณัฑจ์ากตน้ทุนและส่วนบวกเพ่ิม (Cost plus Margin) โดยน าปริมาณการสัง่ซ้ือ  

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
  - ไม่มี 

 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 
     - ไม่มี 

(ง)  การจดัหาผลติภัณฑ์ 
 เอพีที มีนโยบายการจดัหาผลิตภณัฑเ์ม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เจา้ของโครงการงานก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น 

ไม่มีนโยบายสตอ็ควสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพ่ือลดภาระตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ ทั้งน้ีการจดัหาผลิตภณัฑ ์จะมาจากการ
ซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ  และต่างประเทศ  

 (ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
 - ไม่มี  

 (จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- ไม่มี 

2.2 กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ 

รายได้ผลติภัณฑ์/ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

งบการเงนิรวม1 

2561 2562 2563 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.  รถยนต ์ 568.07 57.34 469.27 54.97 356.62 56.28 

2.  รถจกัรยานยนต ์ 122.15 12.33 117.20 13.73 83.46 13.17 

3.  อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 167.56 16.91 130.76 15.32 135.34 21.36 

4.  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 84.32 8.51 79.72 9.34 38.36 6.05 

5.  ช้ินส่วนอ่ืนๆ 48.61 4.91 56.69 6.64 19.92 3.14 

 

990.71 100.00 853.64 100.00 633.70 100.00 

หมายเหตุ  :  1. รายไดร้ะหวา่งกนัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั )  
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  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ท่ีท าจาก
โลหะ เช่น เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและคุณสมบติัของ
ช้ินงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกคา้  

  ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
จะน าไปใช้งาน ซ่ึงลักษณะของช้ินส่วนท่ีบริษัทผลิตมีลักษณะต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาดมิติ ลักษณะของวตัถุดิบ 
คุณสมบติัเฉพาะของวตัถุดิบ ความเรียบผิว เป็นตน้ 

ทั้งน้ีแมว้่าช้ินส่วนของบริษทัสามารถน าไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้านและการออกแบบช้ินงานของลูกคา้ แต่ปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้ง
ถ่ายภาพดิจิตอล โดยผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีน าไปใช้เป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกคา้ในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

2.2.1   ช้ินส่วนยานยนต์ 

(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์

และรถจกัรยานยนต ์(Product Maker) ผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 
จะน าผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ได้แก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบควบคุมการ
ขบัเคล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัดน ้ าฝน และสตาร์ตเตอร์ เป็นตน้ ส่วนผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1ของรถจกัรยานยนต์
จะน าช้ินส่วนของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัท ์เป็นตน้ โดยลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่  บริษทั อีซูซุเอน็ยิน่
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ,  บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์  , บริษทั ไทยซมัมิท มิทซูบะ อีเล็คทริคแมนูแฟ็ค
เจอร่ิง จ ากดั , บริษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั , บริษทั สยามคูโบตา้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั , บริษทั ไทรอมัพ ์
มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั , บริษทั ที.ราด ประเทศไทย จ ากดั และ บริษทั เออห์ลินส์ เอเซีย จ ากดั  เป็นตน้ 

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษทัเป็นส่วนประกอบ 
 

 

 

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

 

 

SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q 
Bar (HR, CD) 
Round : 6-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll, 
Serration, Heat Treatment 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.005 mm 
Roughness : 0.2 Ra 
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FC250, FCD450 
Iron Cast 
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

SCM415, SCM420, SCM440,  
S45C, SUJ2, 
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot 
Forge, Cold Form 
Round, Profile : 10-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat 
Tolerance : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.8 Ra 

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์   
          ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

           ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.43  ลา้นคนั ปริมาณการขาย
รถยนตใ์นประเทศ มีจ านวน 0.79  ลา้นคนั  ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต ์มีจ านวน 0.74 ลา้นคนั โดยแบ่งเป็น 

   ปริมาณการผลิตรถยนตข์องปี 2563 ลดลงจากปี 2562  จ านวน 0.59  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 29.12  และ 
ปี 2563 ลดลงจากปี  2561 จ านวน 0.74 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ  34.16 

   ปริมาณการขายรถยนตใ์นประเทศปี 2563  ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.22 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 21.38 และ 
ปี 2563 ลดลงจากปี  2561  จ านวน 0.25 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 23.96    

    ปริมาณยอดการส่งออกรถยนตข์องปี 2563 ลดลงจากปี 2562  จ านวน 0.32  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 30.19 และปี 
2563 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.40 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 35.49 

    ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2563 ปริมาณการผลิตชะลอตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็น
การลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ
ทัว่โลก ส่วนปัจจยัในประเทศมีการหยดุการผลิตชัว่คราว (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) ตามมาตรการลดการแพร่ระบาด ปัญหา
ภยัแลง้ และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั 

ปี 
  

 การผลติรถยนต์  ยอดขายรถยนต์ในประเทศ  ยอดส่งออก 

 ปริมาณ 
 (คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

2559  1,944,417  1.64  768,788  (3.86)  1,188,515  (1.36) 
2560  1,988,823  2.28  871,650  13.38  1,139,696  (4.11) 
2561  2,167,694  8.99  1,041,739  19.51  1,140,640  0.08 
2562  2,013,710  (7.10)  1,007,552  (3.28)  1,054,103  (7.59) 
2563  1,427,275  (29.12)  792,146  (21.38)  735,842  (30.19) 

 

ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
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(ลา้นคนั) 

 
ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์ 
ตามขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดค้าดการณ์วา่ ประมาณการการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,800,000 คนั เพ่ิมข้ึน
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 28.57 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิต
เพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ 
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.62 ล้านคัน 

ปริมาณการขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ มีจ านวน 1.52 ลา้นคนั ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนต ์มีจ านวน 0.73 ลา้น
คนั โดยแบ่งเป็น 

ปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ของปี 2563  ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.33 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 17.10  
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561  จ านวน 0.45 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 21.70 

ปริมาณการขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2563  ลดลงจากปี 2562  จ านวน 0.20 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ  11.78  
และ ปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.27 ลา้นคนั   คิดเป็นร้อยละ 15.22 

ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนตปี์ 2563  ลดลงจากปี 2562  จ านวน 23.36  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 0.22
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 17.95 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 0.16 

ภาพรวมในปี 2563 การผลิตรถจกัรยานยนต์ชะลอตวั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ใน
หลายประเทศทัว่โลก 
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ปี 
  

 
การผลติรถจักรยานยนต์ 

 ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
ในประเทศ 

 
ยอดส่งออก 

 ปริมาณ 
 (คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

2559  1,820,358 0.72  1,738,231 6.05  924,917 (1.60) 

2560  2,055,193  12.90  1,087,168  (37.46)  849,081  (8.20) 

2561  2,063,076  0.38  1,788,323  64.49  886,275  4.38 

2562  1,948,480  (5.55)  1,718,587  (3.90)  948,839  7.06 

2563  1,615,319  (17.10)  1,516,096  (11.78)  727,152  (23.36) 

ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจกัรยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งประเทศไทย  คาดการณ์การผลิตรถจกัรยานยนตใ์นปี พ.ศ. 2564 จะทรงตวั

ประมาณการปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต ์2,000,000 คนั ทั้งน้ี จากปริมาณการผลิตท่ีคาดการณ์ไวข้า้งตน้จะเป็นการผลิต
เพ่ือจ าหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการส่งออก ร้อยละ 10-15 

ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตจ์ดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุน เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 
และมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนท่ีก่อให้เกิดการจา้งงานเป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองต่างๆ 

ในภาคอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ลกัษณะการแข่งขนัจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็นอุตสาหกรรม
ท่ีมีการกระจายตวัมาก โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละบริษทัจะมีความช านาญเฉพาะดา้น และตามปกติแลว้ลูกคา้จะมีขนาดใหญ่กวา่
ผูป้ระกอบการมาก ท าให้ลูกคา้เลือกใช้ผูป้ระกอบการหลายรายส าหรับช้ินส่วนแต่ละอย่าง และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการและลูกคา้โดยปกติจะเป็นไปในรูปของการพยายามพฒันา Supplier เพ่ือให้สามารถส่งช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ราย
นั้นๆ ไดใ้นระยะยาวเน่ืองจากการพฒันา Supplier แต่ละรายให้มีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย 
และหากช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงมีปัญหาเกิดข้ึน จะมีผลกระทบต่อลูกคา้รายนั้นท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามระยะเวลา
ท่ีก าหนด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์เม่ือมีการพฒันา Supplier ข้ึนมาแลว้จะมีการดูแล Supplier 
ให้เติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้รายนั้นๆ ในส่วนของบริษทันั้น มีลกัษณะเด่นเพ่ิมเติม คือไม่ไดมุ่้งเน้นเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หากแต่ผลิตช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงโดยเฉพาะ ท าให้บริษทัมีลูกคา้อยู่ใน
หลากหลายอุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายท่ีเด่นชดั 

ปี 2563  อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ มีทิศทางการปรับตวัลดลง โดยมีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต ์
จ านวน 177,935 ลา้นบาท แบ่งเป็นการส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จ านวน 23,817 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 13.39 ช้ินส่วน
อะไหล่ จ านวน 19,275ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.83  ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 133,806 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.20 
และช้ินส่วนอ่ืน จ านวน 1,037 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 โดยขอ้มูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์รายงาน ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลาดส่งออกท่ีส าคญั คือ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย และช้ินส่วนรถจกัรยานยนตมี์ตลาดส่งออกท่ีส าคญั คือ กมัพชูา ญ่ีปุ่น และบราซิล 
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มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

ท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันช้ินส่วนยานยนต์ 
ปี 2564 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในส่วนท่ีผลิตให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ น่าจะมี

แนวโนม้ทรงตวัหรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตวัจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของธุรกิจเป็นไปตามทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม เขต
การคา้เสรีอาเซียนจะช่วยหนุนการส่งออกในภูมิภาค ตลอดจนการจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในภูมิภาคอาเซียน
เก่ียวกบัผลตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของยานยนตแ์ละช้ินส่วนจะช่วยลดขั้นตอนการถูกตรวจสอบซ ้ า 
 

2.2.2  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 

   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
       บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนใหแ้ก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความ

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

ตวัอย่าง ผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็น
ส่วนประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCM415, S10C, S15C, S20C, 
S45C,  316L 
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge 
Round, Profile : 10-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,  
Heat Treat, Copper Plate 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Drill Hole   : 0.6 x 7.0 mm 
Roundness : 0.020 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563 
เคร่ืองยนต ์ 43,717 39,728 37,226 31,998 23,817 
ช้ินส่วนอะไหล่ 29,316 36,127 26,941 24,120 19,275 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 184,481 198,242 215,680 181,254 133,806 
ช้ินส่วนอ่ืน 802 480 633 823 1,037 
รวม 258,316 274,577 280,480 238,195 177,935 
อตัราการขยายตวั (%) 5 6 2 (15) (25) 
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์  

  ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1.49 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 14.77 

และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.18 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 0.02 

  ปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.80 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 15.98 

และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.28 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

        2559 2560 2561 2562 2563 
ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลา้นเคร่ือง)  10.41   9.49   8.76   10.07   8.58  

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) (5.82) (8.83) (7.68) 14.93 (14.77) 

ปริมาณจ าหน่ายภายในประเทศ (ลา้นเคร่ือง)  5.68   5.12   4.49   5.01   4.21  

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) (2.65) (9.84) (12.36) 11.71 (15.98) 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
 

ในปี 2563 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมาณการจ าหน่ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตวั
ลดลง เน่ืองจากการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น และอาเซียนลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 และมาตรการปิดเมือง/ปิดการคมนาคม (Lockdown) ในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงโรงงานต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศบางส่วนตอ้งหยดุการผลิต ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศชะลอตวั 

 

  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  ในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมาณการจ าหน่ายการผลิตคอมเพรสเซอร์จะปรับตวั
เพ่ิมข้ึน จากปัจจยับวกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น วคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 รวมถึงการผลิตสินคา้ใน
สหรัฐอเมริกาและยโุรปหยดุชะงกั ส่งผลใหมี้ปริมาณค าสัง่ซ้ือในประเทศเพ่ิมข้ึน  

2.2.3  กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล 
 (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

          บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ช้ินส่วนท่ีบริษทัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในชุดซูมของกลอ้งถ่ายภาพ โดยลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่  บจ.เอนท ์(ประเทศไทย) 
 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิติอลทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 

 

 

 

 

 

A5056 
Extrude, Cold Forge, Cast 
Round : 50-100 mm 
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.010 mm max 
Roughness : 0.15 Ra 
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(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิติอลในประเทศไทย 
ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลมีอตัราการเติบโตท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน

ได้เพ่ิมเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนให้ถ่ายรูปไดค้มชัดข้ึน และมีการพฒันาการถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบันสมาร์ทโฟนบางรุ่นสามารถถ่ายรูปได้มีคุณภาพเดียวกันกบักลอ้งคอมแพค ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคหันไปใช้
สมาร์ทโฟน มากข้ึน จนส่งผลกระทบต่อตลาดกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  

โดยกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 
  กลอ้งคอมแพค หมายถึงกลอ้งขนาดเลก็เหมาะส าหรับพกพาและใชง้านง่าย กลอ้งประเภทน้ีเป็นผลิตภณัฑ์

หลกัของกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
  กลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกลอ้งคุณภาพสูง ขนาดค่อนขา้งใหญ่ ราคาสูง สามารถถอด

เปล่ียนเลนส์ เหมาะส าหรับผูใ้ชก้ลอ้งมืออาชีพและเน่ืองจากกลอ้งชนิดน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง จึงท าให้ฐานลูกคา้เล็กกวา่กลอ้ง
แบบคอมแพค 

  กลอ้ง Mirror less หมายถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภาพใกลเ้คียงกบักลอ้ง DSLR  

ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 

 
              ท่ีมา: Camera & Imaging Products Association 
 

           แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ปี 2564 บริษทัคาดวา่ อุตสาหกรรมกลอ้งดิจิตอลในอนาคตมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ทัว่ไปสามารถใชส้มาร์ทโฟนแทนการใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ายรูป แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ท่ีนิยมใชก้ลอ้งถ่ายภาพ
อยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้งถ่ายภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีราคาแพง 

ในส่วนต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของธุรกิจซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เก่ียวกบันโยบาย
และลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั การจดัหาผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรง
สูง และงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัต่อไปน้ี 
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ปริมาณการผลิตกลอ้งถ่ายรูป (ลา้นหน่วย) 
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(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคญั 

  กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) 

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพของช้ินงานและคุณภาพของการใหบ้ริการ  โดยบริษทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจใน
การผลิตตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต,  การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความ
เรียบร้อยของช้ินส่วน และการส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้รงเวลา เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตตรงตามความตอ้งการและ
การออกแบบของลูกคา้  

ทั้งน้ีผูผ้ลิตท่ีน าช้ินส่วนของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผูผ้ลิตสินคา้ (Product Maker) และผูผ้ลิตและ
จดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นการแข่งขนั เป็นดงัน้ี 

(1) คุณภาพของช้ินส่วน   บริษทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้
ช้ินส่วนดงักล่าวมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้ โดยบริษทัจะจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัตรง
ตามท่ีลูกคา้ก าหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์, การก ากบัดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
การตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 
ระดบั คือ (1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ (2) การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนส่งมอบให้แก่
ลูกคา้   ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีลูกคา้ก าหนดและออกแบบ 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บริษทัให้ความส าคญัในการควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหก้ระบวนการผลิตของลูกคา้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการท างานของบริษทั 

(3) ความมัน่คงในการผลิต บริษทัสามารถผลิตและจดัหาช้ินส่วนไดต้รงตามรูปแบบความตอ้งการของ
ลูกคา้ และในปริมาณท่ีก าหนดอนัส่งผลให้ลูกคา้สามารถบริหารกระบวนการผลิตเพ่ือขจดัความสูญเปล่าของปัจจยัการผลิต
ต่างๆ ใหถู้กน ามาใชแ้บบทนัเวลาพอดี (Just-in-time)  

(4) ความสามารถในการเพ่ิมหรือขยายก าลงัการผลิต บริษทัสามารถเพ่ิมหรือขยายก าลงัการผลิตช้ินส่วน
เพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลูกคา้โดยสามารถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีความตอ้งการ
จากลูกคา้ 

(5) การขยายขอบเขตในการด าเนินงาน   บริษทัไดเ้พ่ิมสายการผลิตท่ีมีความต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากสายการผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์เช่น การชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้านคร้ังแรกใน ไตร
มาสท่ี 2 ปี 2554 เป็นตน้ 

ในอดีตบริษทัตอ้งวา่จา้งบุคคลภายนอกในการท ากระบวนการดงักล่าว ซ่ึงท าให้มีค่าใชจ่้ายในการขนส่ง
และประสานงาน ค่าใชจ่้ายการว่าจา้งบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใชจ่้ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากน้ีการว่าจา้ง
บุคคลภายนอกยงัท าให้บริษทัใชเ้วลาในการผลิตช้ินงานยาวนานข้ึน เน่ืองจากมีระยะเวลาในการขนส่งช้ินงานไป-กลบั และ
ระยะเวลาในการด าเนินการของบุคคลภายนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

การท่ีบริษทัขยายขอบเขตในการด าเนินงานให้ครอบคลุมกระบวนการดังกล่าวจะท าให้สามารถ
บริหารตน้ทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมน าระบบ TOYOTA Production 
System (TPS) มาประยกุตใ์ชใ้นปี 2551 รวมถึงการน ากระบวนการข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) และกระบวนการชุบโลหะ 
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(Anodizing) มาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
แรงงาน (labor productivity) โดยการน าระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั(automation process) มาประยกุตใ์ชใ้นสายการผลิตเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพสูงข้ึน รวมทั้งเป็นโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาความสามารถ
เพ่ือท างานท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ความรับผิดชอบและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 
   ความสามารถในการปรับเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในบางกรณี

ลูกคา้อาจมีความตอ้งการช้ินส่วนของบริษัทเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงอย่างกะทันหัน บริษทัก็มีความสามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น เพ่ือให้การ
ผลิตและการท างานของลูกคา้สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

   การรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใน
ระยะยาว โดยการจดัเตรียมและรักษาก าลงัการผลิตสนบัสนุนงานของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะหมดรุ่น รวมถึงขยายก าลงั
การผลิตและเพ่ิมกระบวนการใหม่ๆ เพื่อใหบ้ริการครบวงจร 

   การรักษาความลบัของลูกคา้  บริษทัให้ความส าคญักบัการรักษาความลบัของลูกคา้ โดยบริษทัจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการน าขอ้มูลทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคา้ว่าจ้างบริษทัผลิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ความลบัการคา้ของลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของบริษทั น ามา
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือน าขอ้มูลดงักล่าวไปหาประโยชน์เพ่ือการส่วนตวั 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลายประเภทโดยสามารถ

น าไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้านของลูกคา้ โดย
ปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท า
ความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

ตวัอยา่งกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 

 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 
1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต์ ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์ ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์

ระบบควบคุมการขบัเคล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัด
น ้ าฝน และสตาร์ตเตอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และระบบคลชัท์ใน
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท า
ความเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
4. อุตสาหกรรมอ่ืน ผูผ้ลิตเคร่ืองพิมพ์ และผูผ้ลิตแกนเคร่ืองพิมพ ์ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทาง

การแพทย ์เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 
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 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  บริษทัจ าหน่ายช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคา้ (Product 
Maker) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริษทัจ าหน่ายช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 
73.42 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด และจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.58 ของรายไดจ้าก
การขายทั้งหมด รายละเอียดดงัน้ี 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

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

ขายในประเทศ 747.56 75.46 691.39 75.27 4.36 48.93 747.56 75.46 626.51 73.39 465.29 73.42 
ขายต่างประเทศ 243.15 25.54 227.13 24.73 4.56 51.07 243.15 25.54 227.13 26.61 168.41 26.58 
รายไดจ้ากการขาย 990.71 100.00 918.52 100.00 8.92 100.00 990.71 100.00 853.64 100.00 633.70 100.00 

 

 บริษทัไดข้ายสินคา้ไปยงัประเทศต่างๆ มีทั้ง จีน  บราซิล  เบลเยี่ยม  โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา  อาร์เจนตินา  อิตาลี  
ไอร์แลนด ์ฝร่ังเศส  อินเดีย  เป็นตน้  

 นโยบายการก าหนดราคา 
  บริษทัมีนโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายช้ินส่วนจากราคาตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัราก าไร (Cost plus 

pricing) โดยบริษทัและลูกคา้จะเจรจาก าหนดราคาจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะร่วมกนัก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต 
  เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของช้ินส่วนของบริษทัมาจากราคาวตัถุดิบ เช่น เหลก็ สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นตน้ 

ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น commodity goods ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทานของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวน
ของราคาวตัถุดิบดงักล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมาก บริษทัจะ
ด าเนินการเจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจ าหน่ายช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทั
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้กล่าวคือ หากราคาตลาดของวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 10 จากราคาท่ีระบุไวใ้น
สัญญา บริษทัจะมีการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้เพ่ือท าการปรับเปล่ียนราคาขายให้สอดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง 
ในทางตรงขา้มหากราคาวตัถุดิบปรับตวัลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจ าหน่ายช้ินส่วนเช่นกนั ทั้งน้ี 
สดัส่วนราคาท่ีปรับข้ึนหรือลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการก าหนดตายตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติจะ
มีการรับภาระตน้ทุนร่วมกนั โดยลูกคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามในการเจรจาดงักล่าวจะมีความล่าชา้ (lag time) 
เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
วตัถุดิบอยูใ่นทางตรงกนัขา้มหากวตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจ าหน่ายเช่นเดียวกนั 
จึงอาจท าใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

  ทั้ งน้ีบริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาขายให้แก่ลูกค้าท่ีมีพ้ืนฐานการท าธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกัน     
(Arm’s Length) และอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึงความสมัพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจากความสมัพนัธ์ทางการคา้ปกติ  แมว้า่
สินคา้ท่ีลูกคา้   แต่ละรายสั่งผลิตจะมีขนาด  รูปร่าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกนั  แต่บริษทัมี
นโยบายในการก าหนดราคาบนพ้ืนฐานเดียวกนัคือจะก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัราก าไร   
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(Cost Plus Pricing)   ซ่ึงบริษทัใชห้ลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขการคา้ปกติ  ทั้งน้ี
อตัราก าไรและเง่ือนไขทางการคา้ของลูกคา้แต่ละราย อาจแตกต่างกนัไดข้ึ้นอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม
และปริมาณการสัง่ซ้ือ (ทั้งน้ีอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2563 ของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตเ์ฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
50.21 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 30.17 และกลุ่มอุตสาหกรรม
กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 10.40 กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 9.22 โดยบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
  บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัการเพ่ือใหเ้ป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับของลูกคา้ โดยบริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ

รับรอง 
รายละเอยีด 

1. ISO 9001 : 2015 

 
 

2 มิ.ย. 2563 
ถึง  

12 เม.ย. 2566 

มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานท่ีองค์กร
ระหว่ า งประ เทศว่ า ด้ ว ยม าตรฐ าน  ( International 
Standardization and Organization) ก าหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการและการบริหารงานดา้น
คุณภาพองคก์รอยา่งเป็นระบบ โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐาน
ดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : The Manufacture of precision 
machined parts. 
Permitted Exclusions : Product Design 

2. IATF 16949 : 2016 

 

13 เม.ย. 2563 
ถึง  

12 เม.ย. 2566 

มาตรฐาน IATF 16949:2016 จดัท าข้ึนโดยใชพ้ื้นฐานของ
ขอ้ก าหนดของ ISO 9001:2015 โดยไดเ้พ่ิมเติมขอ้ก าหนด
เฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐาน  IATF 
16949 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขอ้ก าหนดเฉพาะทางเทคนิค 
(Technical Specification: TS) ท่ีเป็นแนวทางขอ้ก าหนด
ระบบการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่ว
โลก โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacturing of precision parts 

3. ISO 14001: 2015 

 
 

 
 

19 ต.ค. 2562  
ถึง  

2 มิ.ย. 2564 
 
 
 

 

มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานท่ีองค์กร
ระหว่ า งประ เทศว่ า ด้ ว ยม าตรฐ าน  ( International 
Standardization and Organization) ก าหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการและการปฏิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacture of precision parts for 
automotive, office automation, electronic, electrical 
appliance and industrial machine 
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 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

รายละเอยีด 

4. AS9100 Rev. D / ISO 9001 : 
2015 

 

15 ส.ค. 2561 
ถึง 

14 ส.ค. 2564 
 

The manufacture of machined components for aircraft 
 

 
 

(ง)  การจดัหาผลติภณัฑ์ 
 การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 

     ปัจจุบนับริษทัมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ 
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีก าลงัการผลิตสูงสุด  ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,952,838 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี        
2561 –2563 บริษทัมีการใชอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิตดงัน้ี 

 

                                     

    

 

 

 

 

     1/ก าลงัการผลิตสูงสุด ค  านวณมาจากจ านวนวนัท่ีใชใ้นการผลิต 300 วนัต่อปี * ผลิตวนัละ 21 ชัว่โมง * จ  านวนเคร่ืองจกัร   

 วตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคา้จะเป็นผู ้

ก าหนดลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งการ จากนั้นบริษทัจะจดัหาวตัถุดิบโดยค านึงถึงราคาและเง่ือนไขทางการ
คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ เน่ืองจาก เหล็ก 
อลูมิเนียม และสแตนเลส ท่ีผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ของบริษทัก าหนด   โดยบริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจากผูจ้ดัจ าหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผูจ้ ัดจ าหน่าย
หลายๆ ราย เพ่ือความยดืหยุน่ในการเลือกวตัถุดิบ โดยบริษทัมีผูจ้ดัจ าหน่ายประเภทเหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมาณ 
49 ราย 

 ปี 2563 บริษทัน าเขา้วตัถุดิบในสดัส่วนประมาณร้อยละ 11 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด โดยบริษทั
น าเขา้วตัถุดิบส่วนใหญ่จากประเทศไตห้วนั  เกาหลีใต ้สาธารณรัฐประชาชนจีน องักฤษ สหรัฐอเมริกา และ วตัถุดิบส่วนท่ี
เหลืออีกประมาณร้อยละ 89 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจากผูจ้  าหน่ายในประเทศ และตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศโดยในปี 2563 บริษทัมีสดัส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบ
ทั้งหมดโดยบริษทัสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด
ในปี 2563 

 ทั้งน้ีในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบบนพ้ืนฐานการท าธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  
บริษทัมีนโยบายในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึงความสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ปกติ  โดยค านึงถึงราคา คุณภาพ และเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่

 หน่วย 2561 2562 2563 
เคร่ืองจกัร ณ ส้ินปี                                          (เคร่ือง) 483 467 467 
ก าลงัการผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 3,045,958 3,007,698 2,952,838 
ปริมาณการผลิตจริง (ชัว่โมง) 1,922,002 1,810,544 1,280,009 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (ร้อยละ) 63.1 60.2 43.3 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 30 

บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบายท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายหลายๆราย
เพ่ือความยดืหยุน่ในการเลือกวตัถุดิบ ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของการป้องกนัไม่ให้มีการซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขทาง
การคา้ปกติก็คือ การเปรียบเทียบราคาของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้  าหน่ายหลายแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจาก         
ผูจ้  าหน่ายท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมากท่ีสุด 

 (จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 
 บริษทัประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

ซ่ึงกระบวนการด าเนินงานของบริษทั ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางบริษทัไดมี้มาตรการลดมลภาวะในกิจกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีการควบคุมป้องกนัค่ามลภาวะต่างๆ ไม่ใหเ้กินมาตรฐานและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- อากาศ   ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ ละอองน ้ ามนัจากเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการผลิต ในบริเวณโรงงาน ซ่ึงบริษทัไดมี้การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัละอองน ้ ามนัและฝุ่ นในสายการผลิต
เพ่ือเป็นการป้องกนั นอกจากน้ี ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย บริษทัตอ้ง
มีปริมาณการปล่อยของเสียต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงท่ีผา่นมาผลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าของบริษทัอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยสรุปผลการตรวจวดัเม่ือวนัท่ี 5-6 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทั เอ็ม อี ที จ ากดั 
เป็นผูใ้ห้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรม
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) 0.014 0.5(1) mg/m3 

Sulfuric Acid <0.1 25(1) ppm 
Sulfur Dioxide <0.1 500(1) ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 - ppm 
Total Suspended Particulate 4 400(1) mg/m3 
Sodium Tetraborate as Sodium 35.2 - mg/m3 
Nitric Acid 0.03 - ppm 
        หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

  (1)  : Standards CHWI 
 -   : ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
     : ผลการตรวจวดั ค  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) 

    คุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท างาน 
พารามิเตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.001-0.365 5[1] mg/m3 

Sulfuric Acid <0.001-0.406 1[1] mg/m3 

Nitric Acid[3] 0.01-0.03 2[1] ppm 

Potassium Hydroxide <0.001 2[2] mg/m3 
Iron Fume <0.003 10 mg/m3 
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พารามิเตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Methanol <0.06 200 ppm 
Iron Chloride as FeCl3 <0.003 10 mg/m3 

Sodium Nitrate as Na 0.025 - mg/m3 

Isopropyl Alcohol <0.03-0.06 400 ppm 
Carbon Monoxide <1-1 50[1] ppm 
Total Dust 0.508-0.741 15 mg/m3 

Respirable Dust 0.299-0.436 5 mg/m3 

n-Hexane <0.02 500[1] ppm 
Oil Mist <0.001-0.352 5 mg/m3 

Aluminum Dust 0.002-0.006 15 mg/m3 
2-Methyl-2,4-Pentanediol[2] 0.08 125 mg/m3 
2-Butoxy Ethanol <0.02 50[1] ppm 
Sodium Tetraborate as Na 0.153-0.519 - mg/m3 
Naphtha <0.11 2,000[1] mg/m3 
Xylene <0.03 100[1] ppm 
Ethyl Acetate 4.93 400[1] ppm 
Methyl isobutyl ketone <0.07 100[1] ppm 
2-Propanal <0.06 400[1] ppm 
2-Propanone <0.06 1,000[1] ppm 
2-Butanone <0.03 200[1] ppm 
1-Propanol <0.06 200[1] ppm 
Toluene <0.03 200[1] ppm 
Ethylene Glycol Monobutyl Ether <0.03 50[1] ppm 
1-Metoxy-2-Propanol as Propylene Glycol 
Monomethyl Ether 

<0.02 100[1] ppm 

Propane <0.06 1,000 ppm 
Butane <0.09 800[1] ppm 
Ethyl Alcohol <0.06 1,000[1] ppm 
Heptane <0.05 500[1] ppm 
Methylcyclohexane 0.28 500[1] ppm 

 หมายเหตุ :   มาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
  [1]    :  มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
  [2]    :  มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
           (ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายสูงสุดไม่วา่เวลาใดๆในระหวา่งท างาน) 
  [3]    :  วิเคราะห์ผลโดย บริษทั เอม็แมก็ซ์ แอสโซซิเอชัน่ จ  ากดั 
  -     :  ไม่มีมาตรฐาน  
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 บริษทัมีการใชน้ ้ าเป็นปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต เช่น ใชน้ ้ าเพื่อลา้งช้ินงานโลหะในระหวา่งกระบวนการ
ผลิต,ใชน้ ้ าเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสารหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ ้ าในกระบวนการชุบช้ินงาน และน ้ าท่ีใช้
ท าความสะอาดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงในส่วนของน ้ าเสียท่ีเป็นประเภท Coolant และน ้ า
เสียท่ีปนเป้ือนน ้ ามนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือเตรียมให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตในการ
ขนส่ง และก าจดั/บ าบดั จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจดั/บ าบดั 

 น ้าเสีย ส่วนท่ีบริษทัสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการชุบช้ินงาน โดย
บริษทัสามารถบ าบดัน ้ าเสียได ้6 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีความสามารถเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตได ้ และ  2.น ้ าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคในโรงงาน   
 ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการควบคุมและตรวจติดตามระบบบ าบดัน ้ าเสียและพารามิเตอร์น ้ าเสียให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงน ้ าเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อน ้ าเสียรวมของการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี ชลบุรี มีการสุ่มตรวจจากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงผลการตรวจ
พารามิเตอร์น ้ าเสียของบริษทัอยูใ่นเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวา่ค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
 โดยสรุปผลการตรวจวดัล่าสุดเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทั เทสท์ เทค จ ากดั (สาขาอมตะนคร)  
ซ่ึงให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าและน ้ าเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็น
หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 29.4 ≤45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 22 ≤500 mg/1 
Chemical Oxygen Demand 71 ≤750 mg/1 
Total Suspended Solid 27 ≤200 mg/1 
pH 7.53 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 586 ≤3,000 mg/1 
Grease & Oil 2.3 ≤10 mg/1 

 

   เศษวตัถุดิบ  เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจากการกลึงและ/หรือเจาะ 
โดยบริษทัมีการควบคุมจ านวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงานโดยการเก็บรวบรวมและวา่จา้งบริษทัภายนอกให้เขา้มา
รับซ้ือกากของเสียดงักล่าว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจดัการของเสียดว้ย และ
จะมีตาชัง่เพ่ือชัง่น ้ าหนักรถของผูซ้ื้อท่ีเขา้มาขนเศษข้ีกลึงในโรงงานทั้งก่อนและหลงัการขน ซ่ึงจะควบคุมโดย
พนักงานของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัจัดให้มีการบีบอดัเศษวตัถุดิบดังกล่าวเพ่ือให้ใช้พ้ืนท่ีน้อยลงในการ
จดัเก็บระหวา่งท่ีรอบริษทัภายนอกมารับกากของเสียดงักล่าว ซ่ึงการบีบอดัดงักล่าวก่อให้เกิดผลพลอยไดเ้ป็น
น ้ ามนัท่ีมากบัเศษวตัถุดิบในกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ 

เน่ืองจากโรงงานของบริษทัตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จึงถูกก ากบัดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ดงันั้นการปล่อยของเสียออกจากโรงงานทั้งในดา้นของปริมาณและคุณภาพจึงถูกก าหนดและควบคุมโดย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550-2563 การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ก าหนดไวม้าโดยตลอด 
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ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในวนัท่ี 19 ตุลาคม  2562 และไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2563  ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบั
การจดัการและการปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของ
บริษทัท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 

 

2.3  กลุ่มธุรกจิจ าหน่ายน า้ดบิ 
การด าเนินงานในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  
(ก) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั “ซีเค”  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ซ่ึงเป็นน ้ าดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าผิว

ดินประเภทท่ี 3 โดยบริษทัมีแหล่งกกัเก็บน ้ าดิบเป็นบ่อเก็บน ้ าจ านวน 5 บ่อ มีความจุรวม 18 ลา้นลูกบาศกเ์มตร บริเวณต าบล
หนองต าลึง และต าบลหนองหงส์ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
         ภาวะอุตสาหกรรม 

    รายได้หลักของซีเค ได้แก่ การจ าหน่ายน ้ าดิบให้กับลูกค้า โดยลูกค้าน าน ้ าดิบไปจ าหน่ายต่อให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และการประปาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการน ้ าดิบไดแ้ก่การ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซ่ึงในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตคงท่ี การใชน้ ้ ามีการ
ชะลอตวั เน่ืองจากการระบาดของ Covid-19 

       แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
    แนวโนม้ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2564 คาดวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมจะชะลอการขยายตวั จากช่วงเดียวกนั

ของปี 2563 อนัเน่ืองจากปัญหาการระบาดของ Covid-19 ท่ีกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียว 
การส่งออก - น าเข้า และอุตสาหกรรมชะลอตวั จากปีท่ีผ่านมาค่าดัชนีผูบ้ริโภคปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ทุกภาค แม้มี
นโยบายของภาครัฐในการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกยงัท่ีไดรั้บการส่งเสริม แต่หากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน จึงคาดการไดว้า่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตวัใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่าน
มา 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
  น ้ าดิบของซีเค เป็นน ้ าดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ         

โดยซีเคไดมี้การติดตั้งระบบตรวจวดัปริมาณและคุณภาพน ้ า เพ่ือให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพของน ้ าดิบท่ีซีเค ไดส่้งมอบให ้
นอกจากน้ีซีเค ยงัไดศึ้กษาถึงแหล่งน ้ าอ่ืนๆ ส าหรับการขยายโครงการในอนาคต 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   ลกัษณะลูกคา้ของซีเค  คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการจดัหา และจ าหน่ายน ้ าดิบ หรือจดัหาน ้ าเพ่ือน าน ้ า

ดิบไปผา่นกระบวนการผลิต เป็นน ้ าท่ีใชเ้พ่ือการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรม เป็นตน้  
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 ช่องทางจดัจ าหน่าย 
       ซีเคมี ช่องทางการจัดจ าหน่ายน ้ าดิบให้กับกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นภาคอุตสาหกรรม  หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั
จดัการน ้ าท่ีจ าหน่ายน ้ าใหก้บัผูบ้ริโภคในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม   

 การเกบ็กกัและส่งจ่ายน า้ดบิ 
       เน่ืองจากในปัจจุบนั อยูใ่นสภาวะภยัแลง้ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การจดัเตรียมน ้ าเพ่ือให้สามารถขายน ้ า
ใหค้รบถว้นตามสญัญา ท าใหต้น้ทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 

 วตัถุดบิ 
        น ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 โดยซีเคไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของน ้ าดิบทั้งปัจจุบนัและในอนาคตท่ีจะน ามา

จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ 
 นโยบายการก าหนดราคา 
     การก าหนดราคาการขายน ้ าดิบนั้นเป็นราคาตามตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

                     -ไม่มี- 

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากซีเค จะรับน ้ าลงบ่อเก็บน ้ าทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น (สิงหาคม – พฤศจิกายน) ดงันั้นจึงไม่

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยบรรเทาปัญหาน ้ าท่วมขงัในพ้ืนท่ีทา้ยน ้ าไดอี้กดว้ย 

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

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

3.1  ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 
3.1.1 ความเส่ียงกลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
  3.1.1.1 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

ก าไรขั้นตน้ของแต่ละโครงการจะข้ึนอยู่กบัการประมาณการตน้ทุนโครงการท่ีแม่นย  าและการควบคุม
ตน้ทุนใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนดไว ้วสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการตน้ทุน ซ่ึงหาก
ราคาวสัดุก่อสร้างมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจและความตอ้งการของตลาด จะส่งผลกระทบต่อ
ก าไรของบริษทั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดา้นน้ีเป็นอยา่งดี ท่ีผ่านมาบริษทัไดต้่อรอง
ใหผู้ข้ายยนืราคาใหน้านมากยิง่ข้ึน มีการวางแผนความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และมีการติดตาม
ราคาตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใชส้ าหรับการต่อรองราคากบัผูข้ายเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีดีท่ีสุด 

     3.1.1.2 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 
หากผลการด าเนินการก่อสร้างล่าชา้ จะท าให้มีการส่งมอบโครงการให้กบัผูว้า่จา้งล่าชา้ไปดว้ย จะส่งผล

ใหบ้ริษทัยอ่ยถูกเรียกเก็บค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการส่งมอบงานไม่ตรงตามวนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ ส่งผลให้มี
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนตามมาดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการส่งมอบโครงการ
ใหก้บัผูว้า่จา้งตรงตามก าหนดในสญัญา โดยบริษทัไดมี้การก าหนดแผนงานตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ีส้ินสุด
โครงการ มีการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงานอยา่งใกลชิ้ด มีการรายงานความคืบหนา้ให้กบัผูว้า่จา้ง
รับทราบตามรอบการประชุมท่ีผูว้า่จา้งก าหนดหรือมากกวา่นั้นตามแต่สัญญาจะระบุไว ้หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดและส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในการท างานอาจท าให้ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้กบัผูว้า่จา้งไดต้าม
ก าหนด บริษทัยอ่ยจะรายงานใหผู้ว้า่จา้งทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าวทนัทีและท าหนงัสือขอขยายระยะเวลาการส่ง
มอบให้กบัทางผูว้า่จา้ง เพ่ือร่วมกนัจดัท าบนัทึกแนบทา้ยสัญญาส าหรับการขยายระยะเวลการส่งมอบโครงการ
ออกไป ป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัยอ่ยถูกเรียกเก็บค่าปรับจากทางผูว้า่จา้ง ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัยอ่ยยงัไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ส่งมอบโครงการล่าชา้จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัผูว้า่จา้งแต่อยา่งใด 

     3.1.1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตวัทางธุรกิจเร็วจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบั
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ 
Foreman) หากบริษทัยอ่ยสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไป ยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจน
ผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจจึง
ก าหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
บุคลากรให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีนโยบายการบริหารพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent Management) เพ่ือรองรับการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ย ัง่ยนื โดยสร้างผูน้ า ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพทั้งดา้นความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถในการปฎิบติังาน (Potential) และ ผลการ
ปฏิบติังาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ส าหรับเตรียม
แผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานท่ีส าคญัในองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มี
ผูรั้บผิดชอบ สืบทอดหนา้ท่ีในการดูแลธุรกิจและองคก์รอยา่งเป็นระบบ   

รวมถึงการก าหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทัว่ถึง ให้
ผลตอบแทนในการท างานและจดัสวสัดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคลอ้งกบัภาวะการแข่งขนัและตลาดแรงงาน 
ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาคภายใตก้รอบระเบียบขอ้บงัคบัการท างานบริษทั กฎหมายแรงงาน 
และประเพณีท่ีดีงามในสังคม ดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัท่ีดี มีสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 
สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีและส่งเสริมการท างานเป็นทีม  
3.1.1.4 ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 

บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตาม
ความส าเร็จของงาน ซ่ึง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได้ อย่างไรก็ตามบริษทัมี
นโยบายในการป้องกนัความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหา
ขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการเรียกเก็บ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ี
ท าเสร็จ พร้อมกบัเร่ิมท าการคดัเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลถือหุน้ หรือเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีน่าเช่ือถือ 
     3.1.1.5 ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่ง 

ปัจจุบนัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน รวมถึงมีผูรั้บเหมารายใหม่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ส่งผล
ให้มีผูเ้ขา้แข่งขนัเพ่ือประมูลงานมากข้ึน ท าให้ผูรั้บเหมาบางรายลดราคาในการยื่นประมูลลงเพ่ือให้ชนะการ
ประมูล ซ่ึงราคาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีจะตอ้งลดลงดว้ย อยา่งไรก็ตาม
บริษทัย่อยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยการเลือกประมูลงานท่ีบริษทัย่อยมีความช านาญ และสามารถควบคุม
ตน้ทุนได ้รวมถึงไดมี้การพฒันาความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ท าให้บริษทั
ยอ่ยไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ท าให้บริษทัย่อยไดรั้บโอกาสให้เขา้ร่วม
ประมูลงานในโครงการใหม่อยูเ่สมอ  

      3.1.1.6 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
   บริษทัย่อยมีการน าเขา้วสัดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล ์และ อินเวอร์เตอร์ เป็นตน้ ซ่ึง
วสัดุก่อสร้างท่ีสั่งซ้ือนั้นมีมูลค่าค่อนขา้งสูง ประกอบกบัความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและ
เงินตราต่างประเทศมีความผนัผวน ท าให้บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี จึงไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงโดย
การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในจงัหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าว  
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3.1.1.7 ความเส่ียงจากภัยพบิัตธิรรมชาต ิ
   ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติต่างๆสามารถเกิดข้ึนไดไ้ม่วา่จะเป็น อุทกภยั อคัคีภยั แผ่นดินไหว รวมถึงภยั
ธรรมชาติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโครงการ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้แนวทางป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าวโดยการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีครอบคลุมถึงภยัพิบติัธรรมชาติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างส าหรับ
โครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงมีการฝึกซอ้มระบบความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การศึกษา
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตั้งโครงการก่อสร้างตั้งแต่ตน้ เพ่ือป้องกนัโอกาสการเกิดภยัพิบติัธรรมชาติและสร้าง
ความเสียหายใหแ้ก่ทรัพยสิ์นโครงการ 
   หากภยัธรรมชาติท าใหเ้กิดความเสียหายกบัขอ้มูล บริษทัยอ่ยไดมี้มาตราการรักษาขอ้มูล โดยการเก็บรักษา
ขอ้มูลไว ้2 ท่ี โดยท่ีแรก บริษทัจะมีการเก็บขอ้มูล โดยใชอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลภายนอก (External Hard disk) ซ่ึงจะ
ถูกเก็บรักษาในท่ีปลอดภยัและสุดทา้ยบริษทัจะเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะบบ Cloud Storage ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้
พ้ืนท่ีแบบออนไลน์ เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดขอ้มูลสูญหายจากภยัพิบติัธรรมชาติได ้ โดยบริษทัย่อยได้มีการ
ทดสอบระบบการส ารองขอ้มูล อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ระบบมีการส ารองขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

  3.1.2 ความเส่ียงอุตสาหกรรมยานยนต์ 
       3.1.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2563 ลูกคา้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง แยกตาม
สดัส่วน ดงัน้ี 

ประเภท 
ร้อยละ ของรายได ้
ธุรกิจผลิตช้ินส่วน

โลหะ 

ร้อยละ ของรายได ้
งบการเงินรวม 

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ 69.45 20.63 
2. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 21.36 6.35 
3. กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 6.05 1.80 
4. ช้ินส่วนอ่ืนๆ 3.14 0.93 
               รวม 100.00 29.71 

โดยในปี 2563 บริษทัมีการพ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 20.63 
ของรายไดต้ามงบการเงินรวม นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้รายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในสัดส่วนท่ีสูง ประมาณร้อยละ 65 ของรายไดก้ลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
โลหะซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อการผนัผวนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรม
ยานยนตก็์จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ม่ให้พ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้รายใดราย
หน่ึงหรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายตั้งแต่ระดบัพนัลา้นบาทจนถึงระดบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่าช้ินส่วนท่ีลูกคา้ดงักล่าวสั่งซ้ือ
จากบริษทันับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้ งหมดของลูกคา้ดงักล่าว แต่
นบัเป็นสดัส่วนมูลค่าการสัง่ซ้ือท่ีสูงส าหรับบริษทัทั้งน้ีในปี 2563 บริษทัไม่มีลูกคา้รายใดท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้ให้
เกินกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดร้วม 
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นอกจากน้ี บริษทัยงัมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับผลิตภณัฑ์หน่ึงไปยงัอีก
ผลิตภณัฑห์น่ึง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรมหน่ึง
ไปยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้บริษทัสามารถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภาวะอุตสาหกรรมหน่ึงเกิด
ภาวะถดถอย 
     3.1.2.2  ความเส่ียงด้านราคาและการจดัหาวตัถุดบิ 

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

ดงันั้นหากราคาของวตัถุดิบดงักล่าวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดรั้บ
ผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ท าให้ก าไรของบริษทัลดลงตามไปดว้ยเพราะตอ้งช่วยแบ่งเบา
ภาระร่วมกบัลูกคา้ 

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

 
     3.1.2.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2563 อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 31.2933 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  อ่อนค่าลงจากปี 2562 ซ่ึงมี
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 30.1540 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ท าใหก้ารขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ต่างประเทศเป็น
สกุลเงินต่างประเทศมีความผนัผวนในทางท่ีดีข้ึน   และบริษทัไดพ้ิจารณาใชน้โยบายเนน้ความสมดุลของรายการ
รับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใชบ้ัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนผนัผวนและไดมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งสม ่าเสมอ  
     3.1.2.4  ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทั่วไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการ
สญัญาระยะยาวในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสญัญาระยะสั้นอายปุระมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการท า
สญัญาในการใหบ้ริการก็ไดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสัง่ซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย 
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เม่ือครบอายสุญัญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ก็จะจดัให้มีการคดัเลือก
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

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

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินงานและช้ินงานของบริษทั และมีแนวโน้มท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป 
รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 
     3.1.2.5  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอ่ืน 

 ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกให้บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน    
มีปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

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

ประเทศไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนตอ์นัดบั 1 ของอาเซียน มีศกัยภาพในการผลิตรถยนตท่ี์มีความเฉพาะใน 3 
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รถปิกอพั 1 คนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  

 ดงันั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพ และน า
เทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถ
ผลิตช้ินงานไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะท าให้
บริษทัยงัคงสามารถเติบโตต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนก็ตาม   

(2)  ความเสถียรภาพทางการเมือง  
ผลกระทบเก่ียวกบัปัจจยัทางการเมือง มีผลท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง รวมถึงใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อยา่งไรก็ตามภาครัฐบาลไดพ้ยายามสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน และมุ่งเน้น
นโยบายการส่งเสริมการลงทุน  
     3.1.2.6  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท าให้ต้องถูกชดใช้

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

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

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

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

ดงันั้นแมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าว แต่จาก
เหตุผลขา้งตน้บริษทัจึงมีโอกาสต ่าท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากตอ้งร่วมรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวก็จะไม่สูงมาก เน่ืองจากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัประกนัภยัในประเทศไทยท่ีรับประกนัภยัในลกัษณะดงักล่าว 
และค่าใชจ่้ายในการท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศก็ไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทั
จึงไม่ไดท้ าประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าว  

     3.1.2.7   ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนการผลิตของบริษทั
มีการใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั จึงก่อใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทางอากาศและทางน ้ า โดยมี
ปริมาณของเสียต ่ามาก 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2563  การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ใน



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 41 
 

เกณฑม์าตรฐานท่ี ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

 

     3.1.2.8  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

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

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

 
3.1.3 ความเส่ียงธุรกจิจ าหน่ายน า้ดบิ 

       3.1.3.1 ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่  ท่ีท าให้ปริมาณ
ฝนท่ีตกนอ้ยกวา่ปกติ  

มาตรการรองรับความเส่ียง คือ ปัจจุบนัปริมาตรเก็บกกัจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน ้ าขายต่อปี 
ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณน ้ าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 60
ของความจุบ่อ ซ่ึงจะพิจารณาหาหาแหล่งส ารองน ้ าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 
     3.1.3.2 ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากบัน า้ 

บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้ า    ซ่ึงมีผลท า
ให้น ้ าผิวดินด้อยคุณภาพ อันเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้ า เช่น การปล่อยน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตัว ์และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้   

  มาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ 
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจการตน้น ้ าท่ีอาจปล่อยน ้ าเสียลงล าราง โดยการเขา้ไป
ท าความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุใหน้ ้ าเสียเขา้มาเจือปนในล าน ้ าได ้

     3.1.3.3  ความเส่ียงจากคู่สัญญายกเลกิสัญญาการซ้ือขายน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้ า หรือไม่

ปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญา โดยบริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือก าหนดเง่ือนไขในสัญญาให้มีความ
รัดกุม และก าหนดวิธีการท างานร่วมกนัเพ่ือลดขอ้โตแ้ยง้ และความไม่เขา้ใจในการปฏิบติังาน จดัประชุมร่วมกนั
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เพ่ือสรุปปัญหาดา้นการท างาน เพ่ือจะหาวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกนั นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยจะขยายฐานลูกคา้ เพ่ือเป็น
การกระจายความเส่ียง 

     3.1.3.4  ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่นเป้ือนในบ่อ 
เน่ืองจากน ้ าดิบเป็นน ้ าจากฝนท่ีไหลผ่านล ารางธรรมชาติจึงตอ้งมีการปนเป้ือนจากสารอินทรีย ์เช่น ซาก

พืชซากสตัวเ์ป็นปกติ ซ่ึงสารอินทรียเ์หล่าน้ีจะเป็นสารอาหารให้กบัจุลินทรียจ์  าพวกแบคทีเรีย รวมถึงปลาในบ่อน ้ า 
และจะเกิดผลกระทบคือ สารอินทรียท่ี์ถูกยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียจะส่งผลใหค้่า บีโอดี สูงและ ออกซิเจนละลาย ต ่า 
ส่วนปลาท่ีแพร่ขยายพนัธ์ในบ่อและไม่สามารถออกไปจากบ่อได ้จะท าใหค้่าแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซ่ึงหากสูง
มากจะท าใหคุ้ณภาพน ้ าไม่เป็นไปตามสญัญา 

มาตรการรองรับความเส่ียง คือ ท าการน าปลาออกเป็นประจ า หรือ จ ากดัการเติบโตขยายพนัธ์ปลาในบ่อ 
ท าการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศให้เพียงพอเพ่ือช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียต์่างๆให้รวดเร็ว วางแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือท าการหมุนเวยีนหรือระบายน ้ าท่ีมีคุณภาพต ่าในบ่อ 1 ท้ิง ในช่วงหยดุสูบประจ าปี 

     3.1.3.5  ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าประจ า 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้ประจ า ทั้งน้ีลูกคา้ประจ าของบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเช่ือมัน่วา่จะ

ยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้นโยบายในการลดความเส่ียงจากการ
พ่ึงพาลูกคา้รายใดรายหน่ึงในแต่ละกลุ่มลูกคา้ โดยการขยายฐานลูกคา้ใหม่   

 
 

3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 
ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 

บริษทัตอ้งน าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 7  แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั 
ในปี 2563 บริษทัยอ่ยทั้ง 7 แห่ง มีรายไดจ้ากการด าเนินงานปรับลดลงจากปีท่ีผา่นมา ซ่ึงรายไดข้องบริษทั

ยอ่ยทั้ง 7 แห่ง รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 99.58  ของรายไดใ้นงบการเงินรวม  
และนอกจากน้ี บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุน 
และการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.3   ความเส่ียงด้านการเงนิ 
ความเส่ียงสภาพคล่องทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.95 เท่า               
โดยภาพรวมแลว้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (ปี 2562 เท่ากบั 1.87 เท่า)  เน่ืองจากในปี 2563 บริษทั
และบริษทัยอ่ยยงัไม่มีการลงทุนเพ่ิมท าใหมี้สภาพคล่องเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามอตัราส่วน สภาพคล่อง 1.95 ยงัคงเป็น
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 )  
 
4.1 ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ :  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : APCS 
วนัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 29 กนัยายน 2554 
ชนิดของหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน :  659,999,962.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 659,999,862.00 บาท  
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 659,999,862  หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท 
ประกอบธุรกจิ : ธุรกจิหลกั 

ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) งานก่อสร้างโครงการ
และให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุก
ชนิด รวมถึง จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง
งานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลงังานทุกประเภท 
ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 
และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ 
ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ   จ าหน่ายน ้ าดิบ 

หมวดอุตสาหกรรม :  บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6 ต  าบลดอนหวัฬ่อ  

 อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0107554000011 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสาร :  (660) 38-458-751  
Homepage :  www.apcs.co.th 
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4.2 ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย 
 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  (“เอทู”) 

ทุนจดทะเบียน :  600,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 600,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 60,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ให้บริการในดา้น Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้าง

โครงการและใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทนทุกชนิด 

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

ทีต่ั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ  
แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 

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

 
 

 บริษัท  เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั  (“เอพเีอท”ี) 
ทุนจดทะเบียน :  550,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 550,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 55,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High 

Precision Machining & Cold Forging) ส าหรับใชใ้นอตุสาหกรรม
ยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ือง
ท าความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ 

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

ทีต่ั้งสาขา : 700/102 หมู่ 1 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0205553022761 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสาร :  (660) 38-458-751 
เปลีย่นแปลงช่ือและทีอ่ยู่ :  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จาก 
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ส านักงานใหญ่ของบริษัท  บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั  
ท่ีอยูส่ านงัานใหญ่ จาก 700/102 หมู่ 1 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 เป็น เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
 

 บริษัท  เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ากดั  (“เอเอสที”)  
ทุนจดทะเบียน :  1,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 200,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 5.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  

ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0205561031706 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300 
โทรสาร :  (660) 38-458-751 

 

 บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  (“เอพที”ี) 
ทุนจดทะเบียน :  10,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 10,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1,000.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เ พ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน

โครงสร้างต่างๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท   
ธุรกิจน ้ า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

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

ทีต่ั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ 
แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0205560020808 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สาขา : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 
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 บริษัท เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั  (“เอทูท”ี) 
  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั รวม 
ทุนจดทะเบียน :  36,750,000.00 บาท 38,250,000.00 บาท 75,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 9,187,500.00 บาท 9,562,500.00 บาท 18,750,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 3,675,000 หุน้ 3,825,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 10.00 บาท  
มูลค่าทีเ่รียกช าระแล้ว : 2.50 บาท 2.50 บาท  
สิทธิในการออกเสียง : 1 หุน้ เท่ากบั 

 10,000 เสียง 
1 หุน้ เท่ากบั  

1 เสียง 
 

ประกอบธุรกจิหลกั : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย ์ท่ีพกัอาศัย 
สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงคแ์ละงานก่อสร้างอยา่งอ่ืน
ทุกชนิด รวมทั้งรับท างานโยธาทุกประเภท 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ      
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

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

  

 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั  (“เอทูว”ี) 

ทุนจดทะเบียน :  1,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว  : 100,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ให้บริการในด้าน Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้าง

โครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทนทุกชนิด 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District I, Ho Chi Minh City, Vietnam 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0316214921 
โทรศัพท์ : - 
โทรสาร : - 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 47 

 บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  (“ซีเค”) 

ทุนจดทะเบียน :  120,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว  : 1,200,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 100.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบ 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ      

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0105549083841 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 

 
 

\ 
4.3 ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

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

 ผู้สอบบัญชี  
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (662) 105-4661 โทรสาร: (662) 026-3760  
ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี 
นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7305 
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5.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

5. 1 ผู้ถือหุ้นของบริษทั 
5.1.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแลว้ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 
 

       5.1.2  รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)    
 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1) 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกลุ2)  121,285,157 18.38 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวจิิตร  40,000,000 6.06 
4. นางดาราณี  อตัตะนนัทน์  26,557,131 4.02 
5. นายอรรณพ  ล้ิมประเสริฐ  21,295,300 3.23 
6. 
7. 
8.  
9. 
10.  

นายชาญชยั  กลุถาวรากร 
นางสาวจรรยาภรณ์ วลัยะเสว ี
นายสิโรจน์ แสงเทวาภรณ์ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก 
นางสาวสาธินี  จนัทศาศวตั 

 20,200,000 
12,949,300 
10,960,000 
9,793,100 
9,271,259 

3.06 
1.96 
1.66 
1.48 
1.40 

   418,311,247 63.37 
 
 

หมายเหต ุ :   1)รายละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สดัส่วนการถือหุ้น บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
          2)รายละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สดัส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล 
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5.1.3  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่30 ธันวาคม 2563)    
 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1)      1 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกลุ2)      7 121,285,157 18.38 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวจิิตร       1     40,000,000   6.06 
4. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 1,180 352,714,705 53.28 
  1,189 659,999,862 100.00 

 
โดยแบ่งเป็น ผูถื้อหุน้ไทย มีจ านวน 1,180 ราย (รวมจ านวนหุน้ 656,154,176 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.42) และ 
 ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว มีจ านวน 9 ราย (รวมจ านวนหุน้ 3,845,686 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.58)  
 

หมายเหต ุ :   1) รายละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สดัส่วนการถือหุ้น บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
          2) รายละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สดัส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล 
 

5.1.4   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดโิอ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2563)  ประกอบด้วย  

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จ ากดั3) 1 29,998 99.9933 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 2 ราย) 2          2   0.0067 
  3 30,000       100.0000 

 

หมายเหตุ : 3)รายละเอียดดูขอ้ 7.1.6 สดัส่วนการถือหุ้น บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์

5.1.5   สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกลุ  (วนัที ่30 ธันวาคม 2563)   ประกอบด้วย 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ 91,668,398 13.89 
2. นายพิชญ ์ การุณกรสกลุ 13,676,425 2.07 
3. นางรัตนา การุณกรสกลุ 2,677,414 0.41 
4. นายภทัร์ การุณกรสกลุ 665,913 0.10 
5. นางสาววชิรญาณ์ การุณกรสกลุ 254,959 0.04 
6. นางภาณี การุณกรสกลุ 6,366 - 
7. นายชยัโรจน์* เวทยน์ฤมาณ 12,335,682 1.87 
   121,285,157 18.38 

หมายเหต:ุ * นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นสามีของนางสาวอญัชลี การุณกรสกุล  
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5.1.6   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดบับลวิ เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2563)  ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนราย 

จ านวนหุ้น
รวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม 1 9,998 99.98 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 2 ราย) 2        2   0.02 
  3 10,000 100.00 

5. 2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 
5.2.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 55,000,000 10.00 550,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 55,000,000 10.00 550,000,000.00 

 
 

5.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  54,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย)  3 0.00001 
   55,000,000 100.00000 

 

หมายเหต:ุ * เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 

5. 3 หุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 
5.3.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 
 

5.3.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั 199,997 99.9985  
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย)  3 0.0015 
   200,000 100.0000 

 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 51 

 

5. 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
5.4.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 60,000,000 10.00 600,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 60,000,000 10.00 600,000,000.00 

 
 

5.4.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  59,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย)  3 0.00001 
   60,000,000 100.00000 

 
 

5. 5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  
5.5.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 

5.5.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 9,997   99.97 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน (จ านวน 3 ราย)  3    0.03 
   10,000 100.00 
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5. 6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 
5.6.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 
 

5.6.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามญั 

(หุ้น) 
จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ

(หุ้น) 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้าง จ ากดั 3,825,000 - 51.00000 
2. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั -                 3,674,997 48.99997 
3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย) - 3                0.00003 
  3,825,000 3,675,000            100.00000    

 
5.6.3  สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ บริษัท เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 

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

 
 
 
 

5. 7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  
5.7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 
 

5.7.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  1,177,497 98.12475 
2. นางนพวรรณ  จนัทรศิริ  22,500                1.87500 
3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน (จ านวน 3 ราย)  3   0.00025 
   1,200,000            100.00000 
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5. 8 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั   
5.8.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 100,000 10.00 1,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 100,000 10.00 1,000,000.00 

 
 

5.8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  100,000 100.00 
     
   100,000 100.00 

 
 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 54 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

6.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มี
การจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  136.77 83.55 176.08 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น  0.10       0.06       0.06* 

 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563  
โดยจะน าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 เมษายน 2564 เพ่ืออนุมติัต่อไป 
 

6.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยอาจ
ก าหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 

การจ่ายปันผลของ บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  10 10 10 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  50 50 50 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  52.06 134.48 192.07 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท)  - -              2 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  5/2563  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563  มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสมท่ียงัมิได้
จดัสรรส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   และจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี  8 กนัยายน 2563 
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6.3 การจ่ายปันผลของ บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1,000 1,000 1,000 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  0.01 0.01 0.01 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  25.62    (2.05) 18.59 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท)  -            -       1,500  

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2563  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสมท่ียงัมิได้
จดัสรรส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563   และจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563 
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7.  คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

1.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม (ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  / กรรมการอิสระ) 
2.   นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร  (กรรมการ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  / กรรมการอิสระ) 
3.   นายวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง  (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  กรรมการอิสระ) 
4.   นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ     (กรรมการ  / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้  านวยการ)  
5.   นายชยัโรจน ์ เวทยน์ฤมาณ    (กรรมการ  / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร/  กรรมการผูจ้ดัการ) 
6.   นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี        (กรรมการ / กรรมการบริหาร) 
7.   นายสุริยล  อุดชาชน  (กรรมการ )  

8.   นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี  (กรรมการ /  กรรมการบริหาร / เลขานุการกรรมการบริษทั / ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป  
   / รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล) 
9.   นายราจีฟ  วิจายนั  ( กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ)    
หมายเหตุ :     นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 
         เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแตง่ตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยมีอายุการด ารงต าแหน่งเท่ากบักรรมการเดิม 
        ท่ีคงเหลืออยู ่

9 8 7 

6 5 4 

3 2 1
1 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

78 - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 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 
 

70 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล     
    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 ากดั (มหาชน)      
 

หนา้ 58 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง3) 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 แทน 
นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี
มีผลวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2563) 
          

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน  / 
กรรมการอิสระ 

60 -ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ       
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่        
-ปริญญาโท   เศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่        

-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 

4 นายอภิชาติ  การุณกรสกุล กรรมการบริษทั /  
กรรมการบริหารความเส่ียง  / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการผูอ้  านวยการ / 
ผูบ้ริหาร 

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

- พ่ีชายของ  
   น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
  ภรรยา 
  นายชยัโรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ  
 

14.29 2537-ปัจจุบนั 
 
 

2557-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
2535-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้  านวยการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริษทั/ ประธาน
กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ ประธาน
กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2) 
 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
 
บริษทั พาร์ค เทอเรซ จ ากดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั เทพธญัญภา จ ากดั 
บริษทั คลสัเทค จ ากดั 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)      
 

หนา้ 59 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2549-ปัจจุบนั 
2553-2559 

กรรมการบริษทั 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 

5 นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริษทั /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
ผูบ้ริหาร 
 
 

54 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

- 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 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
2553-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ 
/ กรรมการบริหาร /รักษาการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ/ 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ 
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

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

 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 

6 นายสมโภชน์  วลัยะเสวี 3) 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั เม่ือจากการประชุมผุถื้อ
หุ้น เม่ือ 25 เมษายน 2563) 

กรรมการบริษทั / 
กรรมการบริหาร 
 

54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
University of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั และธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

ไม่มี 0.03 เม.ย.2563-ปัจจุบนั 
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 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

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 เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)      
 

หนา้ 60 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

Directors Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นท่ี 87/2011    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 
 

2561-28 ก.พ.2563 
 

มี.ค.2563-ปัจจุบนั 
2561-ก.พ.2563 
2550-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

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

 
   ต.ค.2562-ปัจจุบนั 

 
 

2561-พ.ค.2562 
 
 

2561-พ.ค.2562 
 
 

กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมมาธิการสิทธิ
มนุษยชนและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ
ศึกษาการจดัท าและติดตามการ
บริหารงบประมาณ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการกฏหมาย
กระบวนการยติุธรรม และกิจการ
ต ารวจ  
กรรมาธิการวิสามญั พิจารณาศึกษา
การจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือบริหารการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และขนาดยอ่ม 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั วลัวีร์ จ  ากดั 
บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้จ  ากดั 
บริษทั เวียร์ 564 จ  ากดั 
บริษทั อินโดกูนา(ประเทศไทย)จ ากดั 
บริษทั อกริ แอคทีฟ จ ากดั 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 
สภาผูแ้ทนราษฏร 
 
 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 
 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)      
 

หนา้ 61 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายสุริยล อุดชาชน 
 

กรรมการบริษทั 54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

 

ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบนั 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

2560-ปัจจุบนั 
 

2559-ปัจจุบนั 
 

ก.ค.2563-ปัจจุบนั 
2557-2559 
2557-2559 
2551-2557 

กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 
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 ชลกิจสากล จ ากดั 
บริษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จ ากดั 
บริษทั มาทิเล โซล่าร์ จ  ากดั 
บริษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จ ากดั 

8. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี 
 

กรรมการบริษทั /
กรรมการบริหาร / 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
/รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารบุคคล / 
เลขานุการบริษทั /  
ผูบ้ริหาร 

55 - ปริญญาตรี การบญัชี 
  มหาวิทยาลยัรามค 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 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
ก.ค. 2563-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
บุคคล 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 

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

 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
 
บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั 
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ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตประจ าส านกังาน 

บริษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จ  ากดั /
ตรวจสอบบญัชี 

   
หมายเหตุ : 

1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 
3) นายสมโภชน์  วลัยะเสวี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง    

เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยมีอายกุารด ารงคต์  าแหน่งเท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู่
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2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม ( ณ วนัที ่25  กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

รายช่ือ 
บมจ. 

เอเซีย พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจก. เอเซีย  
พรีซิช่ัน เอ.ที. 

บจก. 
เอเซียพรี
ซิช่ันเทค 

บจก. เอทู 
เทคโนโลยี 

บจก. เอพซีี
เอส 

เทคโนโลยี 

บจก. 
กจิการร่วม
ค้า เอทู
ตีรวัฒน์  

บจก. 
ชลกจิ
สากล 

บจก. เอทู 
เทคโนโลยี 
เวียดนาม 

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

2. นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร ID , PA , C        
3. นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง          ID , A , C , PR        
4. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ D   , PE , R , M PD , PE , M PD , PE , M      
5. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ D   , E , R , M D , E , M D , E , M D , E D, E D, E   
6. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี D   , E   D D D   
7. นายสุริยล อุดชาชน D   D , E , M D , E , M D, E, M D  
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี D , E , M D , E , M D , E , M D D D D  
9. นายราจีฟ  วจิายนั E , M D , E , M       
10. นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม    PD , PE , M PD , PE , M PD ,PE, M PD , M D 
11. นายโยชิคาสึ  คุราชิ  D       

 
หมายเหต ุ:   

ต าแหน่ง 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
ผู้บริหาร 

ประธาน PD PA PE PC PR - 

รองประธาน VPD - - - - - 

กรรมการ D A E C R - 

กรรมการอสิระ ID      

ผู้บริหาร - - - - - M 

 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)         

หนา้ 64 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
ประกอบดว้ยคณะกรรมการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
ประชุม  

จ านวนคร้ังที่ 
เข้าร่วมประชุม 

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 4 4 
2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4 4 
3. นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง กรรมการ / กรรมการอิสระ 3 3 
4. นายอภิชาติ   การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการ 4 4 
5. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 4 4 
6. นายสมโภชน์   วลัยะเสวี 1) กรรมการ  4 4 
7. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ 4 4 
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ 4 4 

เลขานุการบริษทั  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  
1) นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขา้ด ารงค์ต  าแหน่งแทน โดยมีอายุการด ารงค์ต  าแหน่งเท่ากับ
กรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู่ และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดเ้สนอช่ือนายสมโภชน์  วลัยะเสวี เขา้เป็นกรรมการ
บริษทั  

8.1.1  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ  นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมการสองในสามคนน้ีลง

ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
8.1.2  วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา 

ถา้จ านวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก
เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

 
8.1.3   อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

เช่น วสิยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั
ไดด้งัน้ี 
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1. คณะกรรมการมีอ านาจ  หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เ ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั 

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

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมติั  

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมาย       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  

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

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

ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ี
ท าใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกับบริษทั หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข
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การคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

10. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการ
บริษทั 

8.1.4   อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบั ติดตาม ดูแล และสนบัสนุนการบริหารงาน

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

2 ฝ่ายเท่ากนั   
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 

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

นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง 
นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

3/3 
1/1 

-   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศิจกายน  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง   3 ปี  (ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 23 ธนัวาคม  2565)  โดยมี  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ เป็นเลขานุการ 

- นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยอายุการด ารงต าแหน่ง เท่ากบั
กรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่  

 

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน   
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8.2.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ  3   ปี 
 2.  กรรมการตรวจสอบ  3   ปี 
 ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

8.2.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

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

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

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

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

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 
8.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
1. นายอภิชาติ    การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 3/3 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริหาร 3/3 
3.  
4.  
5. 

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี 

นายราจีฟ      วจิายนั 
นายสมโภชน์  วลัยะเว ี

กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

3/3 
3/3 
2/2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  มีวาระการด ารงต าแหน่ง   
3 ปี  (ตั้งแต่ 26 กุมภาพนัธ์  2562 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2565)  โดยมี  นางสาวกาญจนา  ทาจ าปี  เป็นเลขานุการ  
ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วลัยเสวี เป็นคณะกรรมการบริหารโดยมี
ผลตั้งแต่ วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ 
 

8.3.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

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

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

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

2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดต่อไป 
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3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพ่ือการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของ
บริษทั และการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน 
รวมถึงควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
และก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการ เสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั  

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีรับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

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

9. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือ
เสนอคณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 

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

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

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

13. ด าเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลกัษณะ

เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหผู้รั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการ
ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติั
การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึง
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เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

 
8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ 2/2 
2. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมการ 1/1 
3. 
4. 

นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร 
นายวเิชียร  เชิดชูตระกลูทอง 

กรรมการ 
กรรมการ 

2/2 
1/1 

                     คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระตั้งแต่  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2563 ) 
- นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยอายุการด ารงต าแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิม
ท่ีคงเหลืออยู ่   

- เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 )  ประกอบดว้ย 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  
2. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง  
3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร  

โดยมี  นายอนุโรจน ์นิธิพรศรี  เป็นเลขานุการ 

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

ก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้ งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

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

3. เม่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษทั 
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดไวใ้นกฎบัตรน้ี โดย
บุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน 
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8.4.2  ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย  หลกัเกณฑ์  และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูอ้  านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ  /หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

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

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปีของบริษทั (56-2) 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท านโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้  านวยการ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ  /หรือเสนอขออนุมติั
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

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

3. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้  านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
7. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 หน้าทีอ่ื่นๆ  ดงันี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ านาจ

ในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น  
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ใหท่ี้ประชุมทราบได ้

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั  

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และรายงานผล
การประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัทราบปีละคร้ัง 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไข
เปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี  2563 
1. นายวเิชียร   เชิดชูตระกลูทอง ประธานกรรมการ 1/1 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ 1/1 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ 1/1 

4. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี ประธานกรรมการ 0/1 
                     คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระตั้งแต่  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2563 ) 

- นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยอายุการด ารงต าแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิม
ท่ีคงเหลืออยู ่   

- เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 )  ประกอบดว้ย 

1. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง  
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  
3. นายชยัโรจน ์ เวทยน์ฤมาณ  

โดยมี  นายอนุโรจน ์นิธิพรศรี  เป็นเลขานุการ 

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

ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

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

3. เม่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู ้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเ ส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามท่ีไดก้ าหนด
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ไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนเขา้มาแทน 

  8.5.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
พิจารณาและอนุมติั 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อรับทราบ   

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการความ
เส่ียง และแผนปฏิบติัการ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4. ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริษทัมี
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองค์กร ภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

6. ใหค้  าแนะน า และค าปรึกษา กบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความ
เส่ียงของบริษทั และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์

9. ดูแล และสนบัสนุนใหมี้การสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
อย่างนอ้ยทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัสภาพ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

10. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ านาจในการ
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น  

11. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยปีละ    
1 คร้ัง 

12. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้บรรลุตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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8.6 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้  านวยการ  
2. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูจ้ดัการ/ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ 
3. นายราจีฟ  วจิายนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม /  

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป1)  
  รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 

1)   ฝ่ายบริหารทัว่ไปประกอบดว้ยงานบญัชี การเงิน งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดา้น BOI 
   
 

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

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

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

งบประมาณประจ าปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจ
การบริหารงาน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั  

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

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

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

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

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

9. มีอ านาจในการแต่งตั้ง และถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ 
(President) 
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10. มีอ านาจอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน
ลงทุนท่ีส าคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติั
ดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท 
แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูอ้  านวยการ (President) หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ
ผูอ้  านวยการ (President) หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูอ้  านวยการ (President) ไม่มีอ านาจ
อนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

8.7 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1 /2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2224 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ

แต่งตั้ งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้ งน้ี นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นบญัชี   

ตามมาตรา 98/52  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2551 โดยก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
a. ทะเบียนกรรมการ  
b. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
c. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
d. รายงานประจ าปีของบริษทั  
e. รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)          

หนา้ 77 
 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 กรรมการ 
ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

4/4 100,000 120,000 120,000 4/4     20,000  60,000 2/2 20,000 - - - - 440,000 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

4/4 60,000 120,000 96,000 4/4 40,000 120,000 2/2 10,000 - - - - 446,000 

3. ดร.สมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการบริษทั 4/4 60,000 10,000 - 1/1   5,000 10,000 1/1   5,000 -      90,000 
4. นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3/3 45,000 50,000 96,000 3/3 15,000  50,000 1/1   5,000  1/1 10,000  271,000 

5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล 
 

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการผูอ้  านวยการ 

4/4 60,000 - - - - - - - - 1/1   5,000 -  65,000 

6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

4/4 60,000 - - - - - - - - 1/1   5,000 - 65,000 

7. นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการบริษทั 4/4 60,000 - - - - - - - - - - -   60,000 
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการบริษทั 4/4 60,000 - - - - - - - - - - -   60,000 
                 

  รวม  505,000 300,000 312,000  80,000 240,000  40,000   20,000 ¤  1,497,000 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)          

หนา้ 78 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 
   

คร้ัง
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000     120,000 4        40,000  120,000 2            20,000 2          20,000      230,000   240,000      470,000 

รองประธาน 6        90,000     120,000                 -               -                      -                    -           90,000   120,000      210,000 

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

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

610,000

2,000,000

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ทั้งส้ินไม่เกนิ

กรรมการ
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 ผู้บริหาร 

ในปี  2563  กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหาร ซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน 
โบนสั รวมจ านวนทั้งส้ิน 29,861,181.39บาท   

ข. ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี – 

8.9 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

ล า
ดบั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือ1) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 

 เพิม่ขึน้ ในปี 2563 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 
2562 2563 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2563 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ 

- - -  - 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการบริษทั /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

3. นายสมโภชน์   วลัยะเสวี  กรรมการ  
 

208,800 208,800 - 0.03 

4. นายวิเชียร    เชิดชูตระกลูทอง กรรมการบริษทั /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - - 

5. นายอภิชาติ   การุณกรสกุล กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูอ้  านวยการ 

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

6. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

12,335,682 12,335,682 - 1.87 

7. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ - - - - 
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ / 

เลขานุการบริษทั / 
ผูบ้ริหาร 

441,663 441,663 - 0.07 

9. นายราจีฟ  วิจายนั กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

- - - - 

 

หมายเหตุ : 
1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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8.10   บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 720 คน (ไม่รวมผูบ้ริหารของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ (Business Development) 13 
ฝ่ายจดัซ้ือ (Supply Chain) 11 
ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering &Technical) 120 
ฝ่ายปฏิบติัการ (Operation ) 510 
ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource) 13 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป (Administration) 53 

รวม  720 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     

ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้กบัพนกังานจ านวนเฉล่ีย 720 
คน รวมเป็นเงินจ านวน  241.44 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหน้า         
เงินส ารองเล้ียงชีพ เงินประกนัสงัคม ผลประโยชน์พนกังาน และอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว  

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อนัจะ
ท าใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัในการท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานให้กบับริษทั 
โดยมีแผนการฝึกอบรมประจ าปีทั้ งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละระดบั โดยในปี 2563 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังาน เท่ากบั  9,748.45  ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็น
จ านวน 13.77 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

9.1 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทัได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ

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

โดยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

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

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

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 
และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหนา้ โดยส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือการประชุมเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 
2563 ซ่ึงล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั  พร้อมทั้ งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ีในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.apcs.co.th)  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม โดยบริษทัจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้น
ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
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4. ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 
4.1 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ โดยในปี 2563 บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 (ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563)  
ซ่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี  พร้อมทั้งไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู ้
ถือหุ้นไวช้ัดเจนบนเวบ็ไซต์ของบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองวาระการ
ประชุมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอเขา้มายงับริษทั  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเป็นบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  บริษทัจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือใหบ้รรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ  

ทั้งน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด   

4.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 1 เดือน  โดยบริษทัไดมี้การเผยแพร่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ผ่าน
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.apcs.co.th)  

5. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น
แต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม  

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

7. ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดที้
ละคน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู ้แทนท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

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

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

โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ 
คุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยบริษทัจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เพือ่พิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  และยงั
เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม รวมทั้ งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตดัสินใจ   

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

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

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะก าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไป
ใช ้หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง การพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดย้ดึหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และไดก้ าหนด
แนวทางการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่ง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรายงานให้บริษทั
ทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้ าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

คู่คา้-เจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสัตยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกาท่ี
ก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   ไม่เรียก ไม่รับ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตลอดจนการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ
อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตาม
ก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สัญญาอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และ
เจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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คู่แข่ง : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ และยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่กีด
กนัผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ
กล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริงหรือมีการกระท าการใดๆ 
ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั  

ภาครัฐ : ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริตในการติดต่อท าธุรกรรม
กบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระท า
ท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งต่อตา้นการใหสิ้นบนต่างๆ 
ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 

สงัคม ชุมชน 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  ตลอดจน
ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การปฏิบติังานและการตดัสินใจ 
การด าเนินการใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑแ์ละการประกอบธุรกิจของ
บริษทัทุกอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
ใหพ้นกังานมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต หรือ
เร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทางดงัน้ี  

1.   เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.apcs.co.th 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) 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้ง
การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั  โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะ
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com


บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 86 

 ในส่วนของดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์  บริษทัยงัไม่ได้มีการจดัตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรม
ดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงมอบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกลุ และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
 
หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

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

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3  ท่าน   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมี จ านวน 8 ท่าน  แบ่งเป็น 

 กรรมการอิสระ                  จ านวน 3 ท่าน  
 กรรมการ / ผูบ้ริหาร       จ านวน  2 ท่าน  (อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 กรรมการ / ผูบ้ริหาร   จ านวน  2 ท่าน  (ไม่อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 กรรมการ จ านวน  1 ท่าน  (ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้) 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการ
ถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูอ้  านวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั  
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายช่ือเลขานุการบริษทัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.7) 

 การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล 

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

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
บริษทัก าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไม่ไดมี้การ

จ ากดัคุณสมบติัในเร่ืองอายขุองกรรมการ และไม่ไดจ้ ากดัจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ 

ส าหรับการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษทัไม่ไดก้ าหนดเก่ียวกบัวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ือง  ซ่ึง
แนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ส่งเสริมให้คณะกรรมการควร
ก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก  กรรมการอิสระของบริษทัประกอบไปดว้ย 3 ท่านและมีวาระการด ารงต าแหน่งดงัน้ี 

กรรมการอิสระ ด ารงคต์  าแหน่ง  
ถึงปัจจุบนั (ปี) 

หากไดรั้บเลือก 
กลบัมาอีกคร้ัง (ปี) 

รวมวาระด ารงค์
ต  าแหน่ง  (ปี) 

นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม    11 - 11 
นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร    11 2 13 
นายวเิชียร  เชิดชูตระกลูทอง 1 2 3 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระทั้ ง 2 ท่านท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี นั้นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญ  
สามารถใหค้  าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบับริษทั และในช่วงของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
นั้น ไดท้ าหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร     

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

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของตนเองในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนเพ่ือช่วย
ปรับปรุงในการท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ
จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
มากกวา่ 75% = ดีมาก 
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้
ต ่ากวา่   50% = ควรปรับปรุง 

โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์ ส าหรับใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

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

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าได ้มากกว่า
ร้อยละ 98 หรือ ดีเยีย่ม  

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ายบญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้ งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  ทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้น  และสม ่าเสมอ  (รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 3) 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

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

 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ

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

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

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึง
หน่วยงานตรวจสอบจะท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงส าคญัต่างๆ ท่ีจะ
มีผลกระทบต่อบริษทั และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และ
อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว เม่ือหน่วยงานตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว้
เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส    
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ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมส่วนท่ี 2 ขอ้ 11 ระบบควบคุมภายใน) 

 การบริหารความเส่ียง 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563  ได้มีมติแต่งตั้ งให้มี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ท่ีมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 
2565  ) เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละมี
หนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยก่อนจะจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน คณะกรรมการบริษทั เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ 

 
ทั้งน้ีนโยบายบริหารความเส่ียง จดัท าข้ึนเพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้เพื่อให้การบริหาร

ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยมีหลกัการก าหนดว่า หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็น
อุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง
เหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ใหทุ้กคนสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของความเส่ียง ท าความ
เขา้ใจสาเหตุของความเส่ียง และด าเนินการแกไ้ข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั การด าเนินการอยา่งเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้
บริษทัสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้างคุณค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

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

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้  านวยการเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

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



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 91 

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสัย
ดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบริษทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการบริษทัได้เขา้ร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ันทึก
รายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็น ซ่ึงจะแจง้
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
โอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจ้งให้กรรมการผูอ้  านวยการทราบถึงผลการประชุม  ทั้งน้ีการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านส าหรับปี 2563 ปรากฎในส่วน 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทน 
บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ

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

 ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฎในส่วน 8.8 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร 
 บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน  

  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร  เป็นตน้ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มี
เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทั  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
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คณะกรรมการบริษทั ไดมี้คณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ เพ่ือท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษทั ดงัน้ี 

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

 ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ  ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ) 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ 
ในปี 2563  บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั โดย  
1. ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ/หรือตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒิตามสายงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  กรรมการ  กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะพิจารณาใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทั  

2. ผูถื้อหุน้ของบริษทั เสนอช่ือบุคคล ต่อคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทั โดยบริษทัจะมีก าหนดเวลาแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินงวดบญัชี 

3. ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
4. บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก  

ทั้งน้ีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  และความซ่ือสัตย ์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งจะตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงใน
สามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้
จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายวา่
ดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญติับริษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน    

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการอสิระ 
บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ เขา้ร่วมใน

คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  
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หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติั
ของผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มา
ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษทัมีขอ้ก าหนดเท่ากับ
ข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

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

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

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
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ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โดยจะแจง้พร้อมกับการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 
3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ และตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีก าหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการ
บญัชีหรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการท า
หน้าท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้โดยนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เป็นผูมี้ประสบการณ์ท างาน
ทางดา้นการเงิน มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได ้

 กรรมการผู้อ านวยการ  
คณะกรรมการสรรหามีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั  โดยการแต่งตั้ งกรรมการอ านวยการต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผูอ้  านวยการได้รับมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ  ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหนา้หรือผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลและจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษทัมีบริษทัย่อย  7 แห่ง  โดยเป็นบริษทัย่อยในประเทศ 6 แห่ง และบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศ 1 แห่ง มีกรรมการผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย จ านวน 6 คน 
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

เข้าร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางท่ี
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาไว ้ 

9.5 การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูล

ภายในของบริษทั ไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ท าการ
ซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวให้รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจในภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์ังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดโทษทางวินยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ หรือ
น าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา 
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561-2563 
รายละเอยีด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)   1,134,000 1,134,000 757,000 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    
   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
30,000 

 
 

 

รวม 1,164,000 1,134,000 757,000 

          ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 จ่ายในปี จ านวน 360,000 บาท และจ่ายในปี 2564 จ านวน 397,000 บาท 
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ผูส้อบบญัชี ปี 2563 ของบริษทั คือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7305
ของ บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ของบริษทั* และบริษทัยอ่ยไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
 

*บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ให้รวมถึง 
1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2). กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
3). กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
4). หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงอยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้ 4) 
6). กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอ  านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะก าหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น ามาใชแ้ละเผยแพร่ให้แก่พนกังานเป็นแนวทางการปฏิบติั เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ี
ก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความ
เป็นกลางทางการเมือง การปฏิบติัต่อพนกังาน และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทางการร้องเรียนการพบ
เห็นผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว (สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.apcs.co.th) 
          โดยในปี 2563ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

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

10.1  นโยบายภาพรวม 
 กวา่ 27 ปี ท่ีบริษทัไดด้ าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององคก์ร โดยปณิธานของบริษทัดงักล่าว  
มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องใหเ้กิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" 
ใหก้บับุคลากรดว้ยการร่วมกนัก าหนดคุณสมบติัพึงประสงค ์5 ประการของ "คนดี"      อนัประกอบดว้ย วินยั สามคัคี เสียสละ 
คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน 
และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษทัท่ีตั้ งไวแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการ
ช่วยเหลือสงัคมไปพร้อมกนัโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ไดก้ าหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1. ปณิธานในการด าเนินธุรกจิ 
 1.1  เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทัมุ่งเนน้
การพฒันาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่คัง่และเป็นสุข
อยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลก าไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือวา่ "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนกังานท่ีท างานอยา่งมีความสุข
และมีความภกัดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลให้บุคลากรมีก าลงัใจมีความต่ืนตวัในการยกระดบัทกัษะ
วชิาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพ
ชีวติการท างานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนับแสนทัว่ประเทศหันมาร่วมกนัปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมดงักล่าวไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนดว้ยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึง
ทั้งหมดน้ี ก็จะส่งผลดีต่อสงัคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 1.2  พฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอยา่งย ัง่ยืน โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงระบบ
การบริหารจดัการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกบัการมีส่วนช่วยในการพฒันาสงัคมและชุมชน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกและเทคโนโลย ีโดยสร้างเสริมองคก์รภายในให้เขม้แข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยีให้กบั
สงัคมและชุมชน  

 1.3  การปฏิบัตโิดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษทัจะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั โดยยดึหลกัในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึงผลประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนกังานใหย้ดึมัน่ในความดีงามเพ่ือสงัคมและประเทศชาติ 
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 1.4  มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะด าเนินการทุกขั้นตอนดว้ยความโปร่งใส 
และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 
10.2  การด าเนินงานกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ปณิธานในการด าเนินธุรกิจตามท่ีกล่าวมานั้น เป็นกรอบท่ีบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ซ่ึงในปี 2563 บริษทัไดส่้งเสริมเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมในหลายดา้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการระมดัระวงัการด าเนินงาน  บริหารจดัการ  และการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความเป็น
ธรรมโดย ยึดหลกัจริยธรรม  ท่ีพึงยึดมัน่ วินยั สามคัคี  เสียสละ  คุณธรรม กตญัญู  โดยส่งเสริมให้พนกังานมีความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติังาน  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีบริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้พนักงานทุกคนทุกระดบั
ยดึถือปฏิบติัร่วมกนั โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเร่ืองของการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม  
ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.apcs.co.th   

 โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดก้ าหนดถึงจรรยาบรรณของบริษทั  จรรยาบรรณของประธานและกรรมการบริหาร 
จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร การปฏิบติัตนของพนกังาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจท่ีขาดความเป็นธรรมแต่อยา่งใด 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนด
นโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 และไดมี้
การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้บริษทั และ   บริษทัยอ่ยของบริษทัมีความเขา้ใจ และมี
แนวปฏิบติัเดียวกนั รวมถึงไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่ม
บริษทั กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตอยา่งเคร่งครัด  

 ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
    -   อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
  -   เวบ็ไซตข์องบริษทัwww.apcs.co.th (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)   
 
 

 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
http://www.apcs.co.th/
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 มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 
 บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผู ้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
เท่านั้น ทั้งน้ีผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองท่ีร้องเรียน ตอ้งไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น  

 ทั้งน้ีบริษทัได้เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไวบ้นช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษทั ป้ายติด
ประกาศของบริษทั  โดยในปี 2563 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าอนัทุจริต หรือการกระท าอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อบริษทั 
มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.apcs.co.th 

 
 นอกจากนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  และไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน    ไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต  (Collective Action Coalition : CAC)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องค์กร ไดแ้ก่ หอการคา้ไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
และบริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การด าเนินงานของบริษทัได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษทัจึงได้บรรจุเร่ืองน้ีไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษทั โดยแบ่งเป็นดงัน้ี  

 ความเป็นส่วนตวั  
 บริษทั ถือวา่สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใชก้ารเปิดเผย หรือการ
ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวติั ประวติัพนักงาน ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั  เวน้แต่
ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีโดยสุจริต หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครองหรืออยูใ่นการดูแลรักษาของบริษทั 
 2. การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 
 3.  จ ากดัการเปิดเผยและการใชมู้ลส่วนตวัของพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น 

 การปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบติัต่อบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือ
เร่ืองอ่ืนใด โดยมีแนวทางการปฏิบติังานดงัน้ี 

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

สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ 
4. ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดการกดข่ี ข่มเหง และการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

มีช่องทางการส่ือสาร หรือการใหค้  าปรึกษา เพ่ือท าความเขา้ใจเม่ือเกิดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 
5. ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
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 การด าเนินงานด้านการเมือง 
 บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าใดๆอนัเป็นการฝักใฝ่ หรือสนบัสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผูห้น่ึง
ผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง 
 บริษทัตระหนกัถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จ ากดัสิทธิ บงัคบั หรือช้ีน า โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือการเป็นสมาชิก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรือไม่แสดง การกระท าใดๆ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ บริษทั
เก่ียวขอ้ง สนบัสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 

2. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางความคิด 

3. ระวงัในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกบันกัการเมืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบันกัการเมือง 
4. หลีกเล่ียงการแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือแต่งกายในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่พนกังาน

บริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
นอกจากนั้นการด าเนินงานทางดา้นการเมืองตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว้ ในเร่ืองน้ียงัถือเป็นส่วนหน่ึง

ของนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดก้ าหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไวด้งัน้ี 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวก 
(สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง  
เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  การกระท าอนัมิควร หรือการกระท าใดท่ีขดัต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม 
ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม  ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

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

 "8 บริษทัไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม ดงันั้น
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทั ตอ้งไม่กระท า
การอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในกลุ่มบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของกลุ่มบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่ม
บริษัทเป็นองค์กรท่ียึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้" 

 ดงันั้นบุคลากรในองคก์รไดรั้บรู้เก่ียวกบัมาตรการด าเนินงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางดา้นการเมือง ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของนโยบายการต่อตา้นทุจริตอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.apcs.co.th 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีท าให้กิจการสามารถด ารงต่อไป และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีช่วยให้
กิจการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ดี รวมถึงการให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากตวัเงินอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั โดยการปฏิบติัต่อแรงงาน บริษทัได้
ค  านึงถึงเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
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1. การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
  บริษทัไดจ้ดัท านโยบายเก่ียวกบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct)  ของบริษทั และไดเ้ผยแพร่ตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือให้พนกังานไดรั้บทราบ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัตั้ง 
"โครงการอยู่ดี มีสุข" ข้ึน คณะกรรมการของโครงการ เป็นตวัแทนของพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการเลือกตั้งของพนกังานทุกคน  
โดยคณะกรรมการของโครงการ ท าหนา้ท่ีดงัน้ี  

1. ร่วมหารือกบันายจา้งเพ่ือจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 
2. ใหค้  าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง  
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจัดสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงาน  
                    ทั้งน้ีคณะกรรมการโครงการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  
บริษทัยงัมุ่งเนน้และตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมอนัเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ี

จะช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 
 2. จดัให้มีกระบวนการจา้งงาน และเง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม 
 3. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทศันคติท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 
 4. จดัใหมี้สวสัดิการดา้นต่างๆ ส าหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นตน้ และนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนกังาน 
 5. จดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงตาม
ระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล  
 6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยั และมีสุขอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และส่งเสริมให้
พนกังานมีสุขอนามยัท่ีดี และดูแลสถานท่ีท างานใหถู้กสุขลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 7. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการกระท าท่ี
ไม่ถูกตอ้งในบริษทั รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักล่าว 

 
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง 

  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน โดยมีขอ้ปฏิบติัเป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2562  ก าหนด ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน มีขอ้ปฏิบติัอาทิ เช่น  

 การจา้งและการบรรจุพนกังาน 
 วนัท างาน เวลาท างานปกติ / วนัหยดุ และหลกัเกณฑก์ารหยดุ  
 การท างานล่วงเวลา และการท างานวนัหยดุ 
 วนัลา หลกัเกณฑก์ารลา และอ านาจในการอนุญาต 
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 ระเบียบวนิยั และการลงโทษทางวนิยั 
 การร้องทุกข ์
 ความปลอดภยัและสุขภาพ และการป้องกนัอคัคีภยั 
 การประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างาน 
 การพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการจ่ายค่าชดเชย  

  ทั้งน้ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั จะแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานให้พนกังานใหม่ได้
ทราบก่อนการรับเขา้ท างาน 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และมีสุขภาพพลานามยัท่ีดี บริษทัจึงไดมี้
นโยบายดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และอคัคีภยั  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของพนกังาน และเป็นกรอบส าหรับ
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดป้ฏิบติัยดึถือ โดยแบ่งเป็น 

1. ขอ้ก าหนดว่าด้วยเร่ือง ความปลอดภยัและสุขภาพ และการป้องกันอคัคีภยั ซ่ึงบรรจุอยู่ในระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตาม แบ่งหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

1.  ความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างาน  โดยเป็นขอ้ก าหนดท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีของพนักงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตนในระหว่างเวลาท างาน เพ่ือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ยกตวัอยา่งเช่น 
รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และสถานท่ีท างาน อย่าให้มีส่ิงกีดขวางจนท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการท างาน  การใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ หรือเคร่ืองป้องกันอนัตรายท่ี
ก าหนดไว ้ นอกจากนั้นภายใตข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ี  

2.  การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ  ยกตวัอยา่งเช่น การรักษาความสะอาดส่ิงของ เคร่ืองใช ้หรือ
สถานท่ีท่ีบริษทัให้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ การรับตรวจร่างกายตามท่ี
บริษทัไดก้ าหนด 

3.  การป้องกนัอคัคีภยั พนกังานทุกคนจ าเป็นตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ือง
ดบัเพลิง และเคร่ืองมือท่ีใชป้ฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน 

2. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยนโยบายส่งเสริมดา้นความปลอดภยั ส าหรับใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติัของบริษทั 
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยั  ยกตวัอยา่งเช่น  การลดอุบติัเหตุในการท างานถึงขั้นหยดุงานให้เป็น
ศูนย ์ การลดความเส่ียงอนัตรายจากการท างานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ การจดัให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และโครงการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน 
 ทั้งน้ีในปี 2563 มีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานในระหวา่งปฏิบติังานถึงขั้นหยดุงาน จ านวน 2 คน 
และอุบติัเหตุบาดเจบ็เลก็นอ้ย ไม่หยดุงาน จ านวนทั้งส้ิน 4 คน โดยบริษทัมีวนัท างานทั้งส้ิน จ านวน 275 
วนั คิดเป็นชัว่โมงการท างานทั้งส้ิน  ประมาณ 5,775 ชัว่โมง 
        นอกจากท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้แลว้  บริษัทยงัได้เน้นให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอยูส่ม ่าเสมอ โดยตลอดปี 2563  บริษทัไดมี้การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภยัในหลายดา้นผา่นหลายโครงการ   เช่น   
 โครงการมอร์น่ิงทอล์ก (Morning Talk) เป็นโครงการท่ีทางหน่วยงานความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั ชีวอนามยั และการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั กบั
พนกังาน  ในทุกเชา้ของวนัท างาน ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ซ่ึงจดัตารางอบรมไตรมาสละ 1 คร้ัง 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 104 

พบปะกบัพนักงานแต่ละหน่วย และปรับเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีการท างานของแต่ละ
หน่วยงานนั้น 

 โครงการส่งเสริมความปลอดภยั(Safety Promotion)ไตรมาสละ 1 คร้ัง เป็นโครงการท่ี     ให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ และสร้างจิตส านึกให้กบัพนกังานทุกระดบั เพ่ือให้ตระหนกัถึงความส าคญัของความ
ปลอดภยั การป้องกนัอุบัติเหตุและชีวอนามยั รวมถึงการสร้างความมัน่ใจให้กับพนักงานขณะ
ท างาน โดยไดจ้ดักิจกรรมผ่านโครงการดงักล่าว เช่น การให้พนกังานร่วมกนัตอบค าถามเก่ียวกบั
ความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม   

 โครงการความปลอดภยัดา้นการเดินทาง เป็นโครงการท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ
เดินทางให้กบัพนักงาน ผ่านหลายกิจกรรมท่ีจดัข้ึน อาทิเช่น กิจกรรมขบัข่ีจกัรยานยนตป์ลอดภยั 
ร่วมใจสวมหมวกกนัน็อค กิจกรรมปีใหม่สัญจรปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ นอกจากนั้นส าหรับ
พนกังานท่ีนั่งรถรับส่งโรงงาน บริษทัไดมี้โครงการเก่ียวกบัการตรวจเช็คสภาพรถยนต ์ตามรอบ
เป็นประจ าทุกเดือน 

 โครงการเอเซียอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Asia Zero Accident) เป็นโครงการสร้างเสริมทศันคติและปลูก
จิตส านึกในเร่ืองของความปลอดภยั โดยการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก รับรู้ และเกิดจิตส านึกในเร่ืองของความปลอดภยั โดย
เร่ิมจากตวัของผูป้ฏิบติังานเอง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัตามกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ในขณะปฏิบติังาน หรือการเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจากอนัตรายและความเส่ียงต่างๆในพ้ืนท่ี
ปฏิบติังาน และเป็นการร่วมมือร่วมใจกนัรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุลดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนย ์

 โครงการ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็นกิจกรรมการคน้หาอนัตรายทัว่ทุก
จุดของโรงงาน โดยเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งเป็นคนคน้หาและท าการแก้ไขเพ่ือ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เป็นการตระหนกัใหพ้นกังานรู้ถึงจุดเส่ียงและหาแนวการป้องกนัแกไ้ข ซ่ึง
เป็นการป้องกนัท่ีสาเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุโดยความร่วมมือจากพนกังานทุกคน  

 
และกลุ่มบริษทัฯ EPC  ไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน จึงไดพ้ฒันาระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย มาตรฐานสากล และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
โดยไดป้ระกาศนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากน้ีไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าหน้าท่ีพิจารณานโยบายและแผนงานความปลอดภยัในท่ี
ท างาน เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างานของบริษทัฯ โดยมีการ
ตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายในการท างานทั้งส่วนงานก่อสร้างและส านกังานเป็นประจ า รวมทั้งมีการรณรงคเ์พ่ือปลุก 
และปลูกจิตส านึก ความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของความปลอดภยัสุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การรายงานในท่ีประชุมระดบัต่าง ๆ รวมทั้งส่ือสารผ่านกิจกรรม Morning Talk, JSA : Job Safety 
Analysis การวิเคราะห์ความเส่ียงก่อนปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัตามหลกัการ Plan – Do – Check – Act (PDCA) และ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 บริษทัฯ มีการแต่งตั้งใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน โดยมีผูบ้ริหารของหน่วยงาน ไดเ้ขา้รับการอบรม
จ านวน 3 รุ่น และแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร จ านวน 9 คน และหัวหน้างานทุกคนตั้งแต่
ระดบัโฟร์แมน วศิวกร ข้ึนไป เขา้รับการอบรมจ านวน 2 รุ่น และแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหนา้
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งานแลว้ จ านวน 42 คน โดยมีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัพ้ืนฐาน และระดบัวิชาชีพ ประจ าบริษทัฯ จ านวน 2 
คน เพ่ือดูแลความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังานในหน่วยงาน 
 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมใน “โครงการสถานประกอบการสีขาวป้องกนัยาเสพติด” เพื่อรณรงคใ์ห้ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองพิษภยัของยาเสพติด ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเกิดจากยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัพนกังานมิให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
 ในปี 2563 บริษทัฯ มีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัพนักงานในระหวา่งการปฏิบติังานถึงขั้นหยุดงานจ านวน 2 คน โดย
บริษทัมีวนัท างานทั้งส้ินจ านวน 334 วนั คิดเป็นชัว่โมงการท างานทั้งส้ิน ประมาณ 8,016 ชัว่โมง 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้จะตอ้ง
ไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษา
สมัพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 "คุณภาพคือศกัด์ิศรี สามคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" เป็นหลกัส าคญัในการปฏิบติังานของบริษทั ดงันั้น
ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษทัจะค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีหน่วยงานเอกชนเขา้มาตรวจวดั
คุณภาพอากาศ  คุณภาพน ้ า และตรวจวดัระดบัเสียง เป็นประจ าทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
 บริษทัมีการบริหารจดัการ เร่ืองการปล่อยของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดการปล่อยของเสียให้
ไดม้ากท่ีสุด และปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น  มาตรฐานคุณภาพน ้ า มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยในการด าเนินกิจการท่ีผ่านมา บริษทัปฏิบติัเป็นไปตามท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และบริษทัยงัส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ และการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดลอ้มจนได้รับ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 
 นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากร เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดร่้วมกนัตระหนกัถึง
การอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดการลดการใชพ้ลงังาน หรือการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือ
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตด้านพลงังาน โดยในปี 2563 บริษทัได้ด าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลงังานต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา 
แบ่งเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  

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

การบริโภค  โดยในกระบวนการกรองน ้ าระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดน ้ าท้ิง (Brine) ซ่ึงถือวา่เป็นน ้ า
ท่ีสะอาด แต่ใชเ้พ่ือการบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันาน าน ้ าท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้นพดัลมไอน ้ าแทนการ
ใชน้ ้ าประปา   

 บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology หรือ CT) ซ่ึงเป็น
โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด นั้น หมายถึง การ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วตัถุดิบ พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้เปล่ียนเป็นเสียนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีเลย จึงเป็น
การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมา
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ใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงเป็นการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตไปพร้อมกนั  โดยบริษทั
ไดท้ าการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียไดค้่า
ตามมาตรฐานหรือนอ้ยกวา่ เพ่ือลดปริมาณความสกปรกในน ้ าและลดการใชส้ารเคมีและลดค่าบริการ
บ าบดัน ้ าเสียไดอี้กดว้ย ในเร่ืองของการอนุรักษพ์ลงังาน  

 บริษทัไดท้ าการปรับตั้งความดนัของเคร่ืองอดัอากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เพื่อท าให้ประหยดัการ
ใชไ้ฟฟ้ามากข้ึน และลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ 

2. ดา้นการลดใชพ้ลงังานในกระบวนการปฏิบติังานทัว่ไป     
 บริษทัรณรงค์ปลูกฝังพนักงานในเร่ืองการใช้น ้ าอย่างรู้คุณค่า เพ่ือร่วมกันลดปริมาณการใชน้ ้ า โดย 

บริษทัไดเ้ร่ิมติดตั้งมาตรวดัน ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีการใชง้านท่ีนอกเหนือจากสายการผลิต โดยวดัปริมาณการ
ใชน้ ้ า และก าหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีไดท้ราบ  และร่วมกนัหา
วธีิการลดปริมาณการใชน้ ้ า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด  

 บริษทัไดร้ณรงค์การลดใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น  บริษทัไดก้ าหนดเวลาในปิดแอร์ 10 นาที ทั้ ง
ก่อนพกัเท่ียงเวลา 11.50 น. และก่อนเลิกงาน เวลา 17.05 น.  ปรับตั้ งอุณภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้
เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิดไฟ-พดัลมทุกคร้ังเม่ือมีการ   ไม่ใชง้าน   

 การเปล่ียนหลอดไฟ จากเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8,T5 โดยเปล่ียนมาใช้หลอด LED ทั่วทั้ ง
โรงงาน เพ่ือช่วยเพ่ิมความสวา่ง  ยดือายกุารใชง้านของหลอดไฟ  ประหยดัพลงังาน และยงัช่วยในเร่ือง
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตใ์นบรรยากาศ 

 บริษทัไดมี้ระบบการจดัการกากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยในโรงงาน  โดยก าหนดให้พนกังานทุก
คนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะตามประเภท เพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการก าจดัขยะไดถู้กวธีิ  

ทั้ งน้ีบริษัทได้รับหนังสือรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอายตุั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการ
ปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทัท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

บริษทัฯในกลุ่ม EPC  ตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั โดยมีการปฏิบติังานตามกฎระเบียบปฏิบติั ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทั 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ยงัได้ มีมาตรการเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

บริษทัยงัมุ่งเนน้ความส าคญัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยไดมี้การจดักิจกรรมกระตุน้ใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตระหนกั
ถึงการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการประชุมพนกังาน อบรม สมัมนา และส่ือของบริษทัต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

มีกระบวนการในการจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ การจดัเก็บสารเคมี รวมถึงมีการคดัแยกขยะ ท่ีเกิดจากการก่อสร้างและการ
ท างาน ไม่วา่จะเป็นขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีเป็นสารเคมีอนัตราย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มีการน าไปแยกขยะและก าจดัอยา่ง
เป็นระบบ 

และจดัใหมี้การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างานและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ตรวจสอบฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการท างาน 
ปริมาณฝุ่ นท่ีเกิดจากทางวิง่ การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ มีขั้นตอนในการป้องกนัการปล่อยน ้ าท้ิง น ้ าเสียท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน และการจดัการปัญหาเร่ืองกล่ินท่ีเกิดจากการท างาน 
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7. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

บุคลากร การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการตอบแทนสงัคม อยา่งสม ่าเสมอ  
 ปี 2563 บริษทัไดมี้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ แบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสังคม 

 บริษทัไดริ้เร่ิม “โครงการเอเซีย จิตอาสา” เพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือช่วย
ชุมชนรอบๆ บริษทัเพื่อเป็นการพฒันาชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง และพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล เช่น สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันา
การศึกษา ให้กบันักเรียนโรงเรียนบา้นเหมืองสองท่อ อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี, ปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามกีฬาให้กับ
โรงเรียนวดัศรีประชาราม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 30 คน,ร่วมบริจาคโลหิตให้กบั
สภากาชาติ จงัหวดัชลบุรีร่วมกบัทางชมรม CSR อมตะซิต้ี ชลบุรี จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 40 คน 

 ด้านพนักงาน 
 บริษทัส่งเสริมและพฒันาให้พนกังานมีความรู้และทกัษะในการท างานควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ปณิธานของบริษทัท่ีก าหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานให้มี “วินัย สามคัคี 
เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู” ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการพฒันาศกัยภาพของพนกังานสู่วิถีแห่งความสุข ประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งท่ีรากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง   โดยบริษทัจะสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 

ก. สามัคคี...เสียสละ   บริษทัสนับสนุนให้พนกังานบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริมให้พนกังานได้
สมัผสัความสุขจากการเป็นผูใ้หต้อบแทนถ่ินฐานบา้นเกิด ยกตวัอยา่งเช่น 
  โครงการกองทุนพฒันาบ้านเกดิ   เป็นโครงการท่ีบริษทัส่งเสริมความเป็นผูใ้ห้และความกตญัญูต่อถ่ินฐาน

บา้นเกิดของพนกังาน   โครงการดงักล่าวบริษทัจะจดัชุดเคร่ืองอุปโภค บริโภค ผา้ห่ม และของใชท่ี้จ าเป็น
เพื่อใหพ้นกังานน ากลบัไปใหผู้ย้ากไร้ ในโอกาสท่ีเดินทางกลบัไปเยี่ยมบา้นช่วงวนัหยดุปีใหม่และวนัหยดุ
สงกรานต์  โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 240 คน เน่ืองจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 ท าให้พนกังานไม่สามารถเดินทางกลบับา้นช่วงวนัหยดุสงกรานต ์ตามมาตรการของ
ทางภาครัฐ ในปี 2563 พนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการจึงลดลง  

 โครงการชมรมกีฬา เป็นโครงการท่ีบริษทัจดัข้ึนเพ่ือให้พนักงานไดมี้กิจกรรมร่วมกนั มุ่งเน้นการสร้าง
ความสามคัคี และพนกังานมีกิจกรรมท่ีผ่อนคลาย โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัฟุตซอลฟุตบอล และ
วอลเลยบ์อล ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ท าบริษทัไม่สามารถจดักิจกรรมท่ีเป็น
การรวมกลุ่มของพนกังานได ้ตามมาตรการของทางภาครัฐ  

ข. คุณธรรม   การจะท าให้คุณธรรมฝังแน่นอยู่ในจิตใจและพัฒนาเป็นพฤติกรรมด าเนินชีวิตปกติต้องอาศัยการ
ปลูกฝังตอกย  ้าขอ้คิดและแรงบนัดาลใจดีๆอยูเ่สมอ บริษทัจึงส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั ตลอดจนถึงผูบ้ริหาร
ทุกคนไดมี้โอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั”  ปี 2563  มีพนกังานเขา้รับการ
ฝึกอบรมเร่ืองพระบรมราโชวาท จ านวน 12 คน  นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้การเขา้แถวเคารพธงชาติ ก่อน
การท างาน สปัดาห์ละ 1 วนั โดยไดใ้หพ้นกังานร่วมกนัท าสมาธิ แผ่เมตตาประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระ
บรมราโชวาท และกล่าวค าปฏิญาณอยา่งหนกัแน่นและ   มีพลงั เพ่ือให้พนกังานทุกคนไดร่้วมกนัท างานอยา่ง
ตั้งใจ 
 และหลายกิจกรรมท่ีบริษทัมุ่งเนน้ปลูกฝังคุณธรรมใหก้บัพนกังาน เช่น โครงการท าบุญใส่บาตรในเดือนเกิด  
โดยบริษทัจะจดัชุดของใส่บาตรให้กบัพนกังานท่ีเกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกนัใส่บาตรท าบุญร่วมกนั ในปี 2563 
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เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ท าบริษทัไม่สามารถจดักิจกรรมท่ีเป็นการรวมกลุ่มของพนกังานได ้
ตามมาตรการของทางภาครัฐ โดยมีพนักงานเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน  และในโอกาสวนัส าคญัทาง
ศาสนาจะมีการนิมนตพ์ระสงฆม์าบรรยายธรรมะใหพ้นกังานฟังดว้ย   

ค. กตญัญู   บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมทีั้งคุณธรรม ความดใีห้เกดิกบัตนเองหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงการ
ครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนกังาน (วนัเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของพนกังานท่ีมีผลการ
เรียนดี  โดยมีพนกังานส่งผลการเรียนของบุตร เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน  207  คน  โครงการส่งเสริมความกตญัญูใน
วนัพอ่และวนัแม่ ท่ีมุ่งเนน้กระตุน้ความกตญัญู ความปรารถนาดีต่อกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัเป็นประจ า ไดแ้ก่ การบริจาคโลหิต การเล้ียงอาหารและจดั
กิจกรรมใหค้วามรักความอบอุ่นแก่เด็กดอ้ยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นตน้ 
 

ทั้งน้ีบริษทัให้ความส าคญักับคนพิการในการประกอบอาชีพ จึงไดรั้บคนพิการมาปฏิบติังานประจ าสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33 จ านวน 6 คน โดยแยกกนัปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี  พนกังานฝ่ายผลิต 3 คน  พนกังานคลงัสินคา้  1  
คน พนกังานคียข์อ้มูล  1 คน และ  ประชาสมัพนัธ์  1 คน   
และบริษทัในกลุ่ม EPC  มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน มีการดูแลบุคลากรอยา่งทัว่ถึง ใหผ้ลตอบแทน

ในการท างานและจดัสวสัดิการแก่พนกังานทุกคนสอดคลอ้งกบัภาวะการแข่งขนัและตลาดแรงงาน ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความ
เป็นธรรม เสมอภาคภายใตก้รอบระเบียบขอ้บงัคบัการท างานบริษทั กฎหมายแรงงาน และประเพณีท่ีดีงามในสงัคม ดูแล
พนกังานใหมี้คุณภาพชีวติและสุขภาพอนามยัท่ีดี มีสภาพการท างานท่ีปลอดภยั สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม รวมถึงมีการพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มตามสายอาชีพ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการงาน พร้อมกบัการสนบัสนุนใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

บริษทัมีเป้าหมายดา้นการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร ผา่นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรและลูกจา้งทุกระดบัใหต้รง
กบัความตอ้งการในการท างานแต่ละลกัษณะงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและความช านาญในงาน 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ทั้งในปัจจุบนัและพร้อมต่อการ
แข่งขนัในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยการพฒันามุ่งเนน้ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 

มิติท่ี 1. การพฒันาบุคลากรแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม(Individual and Group Training & Development)  
โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความสามารถหลกั (Competency) ทกัษะส่วนบุคคล (Personal Skill) และเทคโนโลยี
ใหม่ (Technical Knowledge & Technology) ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยแต่ละต าแหน่งงานจะมี
แผนการพฒันาและฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งงานตามแผนท่ีเสน้ทางการอบรมระยะยาว (Training Road Map) 

มิติท่ี 2. การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path)  บริษทัไดมี้การจดัท าแผนอาชีพส าหรับบุคลากร 
ทั้งสายงานปฏิบติัการและสายงานสนบัสนุน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนพฒันาบุคลากรใหมี้การเติบโตดว้ย
ทกัษะและความรู้ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานในอนาคต 

มิติท่ี 3. การพฒันาองคก์ร (Organization Development) โดยเป้าหมายท่ีมีความส าคญัต่อการเติบโตของ
บริษทัคือ การพฒันาองคก์รใหก้า้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงานและสร้างวฒันธรรมใหบุ้คลากรของบริษทั เป็นผูท่ี้ขวนขวายหาความรู้อยา่งไม่หยดุน่ิงและมีการ
ถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนั รวมไปถึงมีการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีเป็นระบบ เพ่ือใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อความส าเร็จขององคก์รผา่นไปสู่บุคลากรแบบรุ่นต่อรุ่นและถือเป็น
ปณิธาณท่ีไม่มีการหยดุย ั้ง 
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 การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะด าเนินงานอยา่งจริงจงั เพ่ือส่งเสริมดา้นความปลอดภยัรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองดงักล่าวกบัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัในเร่ืองต่างๆท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัมีนโยบายดงัน้ี 

1. มุ่งเน้นการปฎิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั คุณภาพชีวิต การ
ท างาน กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

2. ส่ือสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผูรั้บเหมา ลูกคา้ สาธารณชนได้ทราบถึงนโยบายความ
ปลอดภยัคุณภาพชีวติในการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม 

3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

4. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานในการปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพชีวิตการ
ท างานและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ืองและทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

5. ลดอุบติัเหตุในการท างานถึงขั้นหยดุงานใหเ้ป็นศูนย ์และลดอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างานใหไ้ด้
ตามเป้าหมาย 

6. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ลดความเส่ียงอนัตรายจากการท างานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พ่ือให้
พนกังานมีความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มการท างานและคุณภาพชีวติท่ีดี 

7. มุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสุขในการท างาน เนน้ให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน 

8. เฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อความปลอดภยัคุณภาพชีวติและค านึงถึงการป้องกนัมลพิษ การควบคุม
ของเสีย คุณภาพน ้ า และการใชท้รัพยากรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

9. ควบคุมและจดัการสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
10. ประเมินผลกระทบจากกระบวนการใชส้ารเคมีในผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
11. บริษทัถือวา่การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั คุณภาพชีวิตในการท างานและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีของ

พนกังานทุกคนทุกระดบั เพ่ือยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 
 ตามท่ี ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดส้นบัสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัท ารายงาน
แห่งความยัง่ยนื ตามแนวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือตามมาตรฐานสากลอ่ืนนั้น ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูล เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนืของบริษทัในอนาคต 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดป้ระเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้า่จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

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

คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการท า
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการ
ควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และมิไดมี้ประเด็นท่ี
ร้ายแรง หรือตอ้งกงัวลแต่ประการใด  

โดยการด าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัท าข้ึน พบว่าความเส่ียงในการบริหารงานอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
ยอมรับได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามและบริหารงานความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้ง
องคก์ร ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ส าหรับในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูส้อบบัญชีของบริษทัไม่พบ
ขอ้สงัเกตท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหาร (Management Letter) 
 ส าหรับการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้ าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการจดัใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอเช่นเดียวกบับริษทั    

11.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มี
การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการ
ระหวา่งกนั ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญหาย หรือถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การ
ปกป้องมิให้บริษัทถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบอยู่ภายใตก้ารดูแล และข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั จะเป็นผูส้อบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งหวัหนา้หรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการก 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
ได้แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งเคยเขา้รับการ
อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีรายช่ือดงัน้ี 

ปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 
2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
2561 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2562 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2564 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์

 * รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพิ่มเติมท่ี เอกสารแนบ 
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12.   รายการระหว่างกนั 
12.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 

บริษัทมกีารท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563   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 เอทู 

เทคโนโลยี 

เวียดนาม จ ากดั

("เอทูวี")

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ 

สตูดิโอ จ ากดั

บริษทั  เอ ดับบลวิ เอส แอส

เซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั

ทุนจดทะเบียน                           659,999,962                           550,000,000                             1,000,000                         600,000,000                  10,000,000                          75,000,000                120,000,000             1,000,000                       3,000,000                          1,000,000

มูลค่าหุ้นละ                                          1                                         10                                         5                                      10                          1,000                                      10                            100                       10                                100                                   100

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.99999 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.99999

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั 1) ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.9985

บริษทั  เอทู เทคโนโลยี จ  ากดั ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.97 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 48.99997 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 98.12 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 

100.00

นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ/ผูบ้ริหาร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 13.89

กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

นายชยัโรจน ์เวทย์นฤมาณ กรรมการ/ผูบ้ริหาร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 1.87

กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมการ และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมการ และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมการ และ 

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

นายราจีฟ  วิจายนั ผูบ้ริหาร กรรมการ/ผูบ้ริหาร

นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ

นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ ผูถื้อหุน้  1 หุน้

นายอนุโรจน ์นิธิพรศรี กรรมการ/ผูบ้ริหาร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 0.07

กรรมการ/ผูบ้ริหาร กรรมการ/ผูบ้ริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ 

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

กรรมการ

นางสาวพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม กรรมการ/ผูบ้ริหาร กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ

 ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมการ/ผูบ้ริหาร กรรมการ/ผูบ้ริหาร กรรมการ กรรมการ/ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมการ/ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.98

นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ กรรมการ/ผูบ้ริหาร    กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ

 ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมการ/ผูบ้ริหาร และ  

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

กรรมการ

นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมการและผูถื้อหุน้

ร้อยละ 0.03

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บริษทั แอด๊วานซ์ เว็บ สตูดิโอ จ ากดั ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 22.12

บริษทั  เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจ

เมนท ์จ ากดั

ถือหุน้ร้อยละ  99.9933

1) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั
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12.2  ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ 
สกลุ
เงนิ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั ปี 2563 (ล้าน) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกนั 

เอพเีอท ี เอเอสท ี เอทู เอพที ี เอทูท ี ซีเค 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน บาท       ใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ประเภทเม่ือทวงถาม อตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ให้
กูย้มืเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 
 
 
 
 
 
กูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม อตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์กูย้มื
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

ยอดตน้ปี  -     150.00 -   
กูเ้พ่ิม  169.00  147.30 15.00   
ช าระ  (169.00)  - -   
ยอดปลายปี  -  297.30 15.00   

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       
ยอดตน้ปี  -  - -   
กูเ้พ่ิม   0.51   13.41 0.02   
ช าระ  (0.51)  (13.41) -   
ยอดปลายปี  -  - 0.02   

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน บาท       
ยอดตน้ปี  100.00       
กูเ้พ่ิม  -      
ช าระ  (100.00)      
ยอดปลายปี  -      

 
ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       

ยอดตน้ปี  0.01      
กูเ้พ่ิม  -         
ช าระ  (0.01)      
ยอดปลายปี  -      
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ลกัษณะรายการ สกลุเงนิ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั ปี 2563 (ล้าน) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกนั 
เอพเีอท ี เอเอสท ี เอทู เอพที ี เอทูท ี ซีเค 

การค ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน        เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนทางดา้นการเงินใหก้บับริษทัยอ่ย สร้างความ
เขม้แขง็ทางธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามแผนงานท่ี
วางไว ้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการค ้าประกนั 

(ร่วมค ้าประกนักบับริษทัในกลุ่ม)        
สินเช่ือค ้าประกนั บาท   345.90  27.91  
สินเช่ือค ้าประกนั ดอลลาร์

สหรัฐ 
  0.31    

สินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวม
วงเงิน 

บาท   450.00    

วงเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง บาท   20.00    
สินเช่ือหมุนเวยีน-ตัว๋เงิน บาท   9.25    
สินเช่ือหมุนเวยีน-เงินเบิกเกิน

บญัชี 
บาท   10.00    

สินเช่ือหมุนเวยีน-บตัรเครดิต
น ้ามนั Fleet Card 

บาท   1.00    
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รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 
 
 

ลกัษณะรายการ สกลุเงนิ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั ปี 2563 (ล้าน) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกนั เอพที ี เอทูท ี ซีเค เอทูว ี แอด็วานซ์ 
เวบ็ สตูดโิอ 

ผู้ถือหุ้น 

ลูกหน้ีการคา้ บาท  38.18  41.31   เป็นรายไดค่้าก่อสร้างและรายไดบ้ริการระหวา่งกนั 
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เกียวกนักบับุคคลภายนอก 
ใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการด าเนินงาน/
รายไดค้า้งรับค่าก่อสร้าง 
นโยบายการคิดค่าเช่าใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 
 
 
ใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม การ
กูย้มืเงิน เพ่ือใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเวลาอนัส้ัน การกูย้มืเงิน เพ่ือใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
 
 
 
 
 

รายไดค่้าก่อสร้าง บาท  34.54  226.61   

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน บาท 0.01  0.01 226.68   

        
รายไดจ้ากการให้เช่า บาท 0.08  0.07       

รายไดค่้าบริการ บาท    42.96   

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน   บาท       

ยอดตน้ปี  6.00  3.10 -      

กูเ้พ่ิม  2.70  4.00 219.54   

ช าระ  -     (3.10) -      

ยอดปลายปี  8.70  4.00 219.54   

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       

ยอดตน้ปี  -     2.05 -      

กูเ้พ่ิม  0.07  0.01 4.62   

ช าระ  -     (0.01) -      

ยอดปลายปี  0.07  2.05 4.62   
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ลกัษณะรายการ สกลุเงนิ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั ปี 2563 (ล้าน) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกนั เอพซีีเอส เอพที ี เอทูท ี เอทูว ี แอด็วานซ์ 
เวบ็ สตูดโิอ 

กรรมการ 

เจา้หน้ีการคา้ บาท   3.18 181.84   เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง/ตน้ทุนก่อสร้าง  
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เกียวกนักบับุคคลภายนอก 
 
 
 
กูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม  
การกูย้มืเงิน เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
ระยะเวลาอนัส้ัน นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ต ่ากวา่
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
 

ซ้ือสินคา้ บาท       

        
รายไดค่้าบริการ บาท       

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน   บาท       

ยอดตน้ปี  150.00  18.10  0.19  

กูเ้พ่ิม  147.30  -     -     

ช าระ  -     -     (0.19)  

ยอดปลายปี  297.30  18.10  -     

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       

ยอดตน้ปี  -     1.23  0.00  

กูเ้พ่ิม  13.41  1.22  0.00  

ช าระ  (13.41)  -     (0.00)  

ยอดปลายปี  -     2.45  -     
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รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั ชลกิจสากล จ ากดั กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

*นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์  ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
**บริษทั แอทพีค จ ากดั  ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563

ลกัษณะรายการ สกลุเงนิ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั ปี 2563 (ล้าน) ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกนั 

ผู้ถือหุ้น บจ. แอทพคี 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน   บาท   นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์* ไดใ้ห ้บจก.ชลกิจสากล กูย้มืเงินโดย บจก.ชลกิจสากล ไดท้  าสัญญาเงินกูร้ะยะส้ัน  

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม เพ่ือใหบ้จก.ชลกิจสากล ใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบัอตัรา
ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
บริษทั แอทพีค จ ากดั** ไดท้  าสัญญาเงินกูร้ะยะส้ัน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีก าหนดช าระ
คืนเม่ือทวงถามเพ่ือใหบ้จก.ชลกิจสากล ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้นโยบายการ
คิดอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์

ยอดตน้ปี  44.93  
กูเ้พ่ิม  -     
ช าระ  -     
ยอดปลายปี  44.93  

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท   
ยอดตน้ปี  24.40  
กูเ้พ่ิม  2.77  
ช าระ  -  
ยอดปลายปี  27.17  

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน   บาท   
ยอดตน้ปี   3.10 
กูเ้พ่ิม   -    
ช าระ   -    
ยอดปลายปี   3.10 

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท   
ยอดตน้ปี   1.36 
กูเ้พ่ิม   0.21 
ช าระ   -    
ยอดปลายปี บาท  1.57 
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12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ การซ้ือ-ขายสินคา้ 
และใชบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยเป็นไปตามปกติของการด าเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซ้ือขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอก  การให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ย เพื่อให้บริษทัยอ่ยไวใ้ชเ้พ่ือการบริหารจดัการสภาพคล่อง
และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  มีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน การ
ซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหว่างกนั เน่ืองจากช้ินงานท่ีบริษทัและบริษทัย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มช้ินส่วนโลหะ เคร่ืองจกัรจึงคลา้ยกนั 
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการผลิต จึงมีการซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหวา่งกนั โดยนโยบายการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นวา่มีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการไดใ้นตาราง 12.1) 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 
19 มกราคม 2554 ไดก้ าหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัให้ท ารายการระหว่างกันและนโยบายเก่ียวกบัการท า
รายการระหวา่งกนั โดยก าหนดให้การท ารายการระหวา่งกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกนัท่ีผ่านมาได้
ด าเนินการตามมาตราการและขั้นตอนการอนุมติัของการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น    

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการ
ท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว  ทั้งน้ีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั (56-1) ไดน้ า
ขอ้มูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  

12. 5  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ ส าหรับการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติ ราคาสินคา้ท่ีขายจะก าหนดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูข้ายรายอ่ืนได ้โดยในอนาคตหากเกิดรายการซ้ือ
ขายสินคา้ การค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัเพื่อขอรับการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินและรายการอ่ืนๆ กบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการก าหนด
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทั้งค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานและ
ใหค้วามเห็นต่อรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส  

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
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ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ งน้ีบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
13.1  ตารางงบการเงิน   

 

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

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 274.71         16.84        201.32         11.54        94.54           6.00           437.10         15.19        606.29         19.34        537.95         16.99        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 167.86         10.29        221.38         12.69        0.73             0.05           1,286.86     44.73        1,441.90     46.00        1,562.36     49.33        

เงินให้กูย้มืระยะสั้น -               -            150.00         8.60           312.32         19.83        -               -            -               -            -               -            

สินคา้คงเหลือ 82.85           5.08           4.66             0.27           -               -            98.42           3.42           79.56           2.54           74.41           2.35           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -               -            344.85         19.77        -               -            -               -            -               -            -               -            

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 525.42         32.22        922.21         52.86        407.59         25.88        1,822.38     63.34        2,127.75     67.88        2,174.72     68.67        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 650.00         39.86        800.00         45.85        1,150.00     73.01        -               -            -               -            -               -            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -               -            -               -            -               -            -               -            -               -            2.48             0.08           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 454.47         27.87        5.60             0.32           5.54             0.35           876.32         30.46        791.29         25.24        729.49         23.03        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -               -            -               -            -               -            -               -            -               -            33.24           1.05           

สิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ -               -            -               -            -               -            148.24         5.15           142.58         4.55           136.91         4.32           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.02             0.00           -               -            -               -            0.44             0.02           1.22             0.04           4.09             0.13           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -               -            -               -            -               -            -               -            -               -            1.91             0.06           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.94             0.06           16.84           0.97           11.97           0.76           29.79           1.04           71.89           2.29           84.11           2.66           

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,105.43     67.78        822.44         47.14        1,167.51     74.12        1,054.79     36.66        1,006.98     32.12        992.23         31.33        

รวมสินทรัพย์ 1,630.85     100.00      1,744.65     100.00      1,575.10     100.00      2,877.17     100.00      3,134.73     100.00      3,166.95     100.00      

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

จากสถาบนัการเงิน -               -            -               -            -               -            4.94             0.17           278.02         8.87           145.18         4.58           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 193.08         11.84        205.62         11.79        0.41             0.03           962.68         33.46        775.69         24.75        805.09         25.42        

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี -               -            -               -            -               -            9.23             0.32           8.10             0.26           13.52           0.43           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี -               -            -               -            -               -            -               -            1.15             0.04           62.70           1.98           

เงินกูย้มืระยะสั้น -               -            100.01         5.73           -               -            71.32           2.48           73.99           2.36           76.78           2.42           

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 8.84             0.54           -               -            -               -            12.73           0.44           -               -            12.80           0.40           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 201.92         12.38        305.63         17.52        0.41             0.03           1,060.90     36.87        1,136.95     36.27        1,116.07     35.24        

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว -               -            -               -            -               -            71.59           2.49           61.40           1.96           47.90           1.51           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -               -            -               -            -               -            -               -            0.95             0.03           125.04         3.95           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -               -            -               -            -               -            37.05           1.29           35.87           1.14           34.69           1.10           

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 13.20           0.81           5.44             0.31           5.21             0.33           15.78           0.55           24.06           0.77           24.97           0.79           

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.01             0.00           -               -            -               -            0.01             0.00           0.01             0.00           27.78           0.88           

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 13.21           0.81           5.44             0.31           5.21             0.33           124.43         4.32           122.29         3.90           260.38         8.22           

รวมหน้ีสิน 215.13         13.19        311.07         17.83        5.62             0.36           1,185.33     41.20        1,259.24     40.17        1,376.45     43.46        

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 660.00         40.47        660.00         37.83        660.00         41.90        660.00         22.94        660.00         21.05        660.00         20.84        

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 369.18         22.64        369.18         21.16        369.18         23.44        369.18         12.83        369.18         11.78        369.18         11.66        

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 54.30           3.33           66.00           3.78           66.00           4.19           54.30           1.89           66.00           2.11           66.00           2.08           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 332.24         20.37        338.40         19.40        474.30         30.11        455.27         15.82        613.75         19.58        588.11         18.57        

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -               -            -               -            -               -            -               -            -               -            100.78         3.18           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,415.72     86.81        1,433.58     82.17        1,569.48     99.64        1,538.75     53.48        1,708.93     54.52        1,784.07     56.33        

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -               -            -               -            -               -            153.09         5.32           166.56         5.31           6.43             0.20           

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,415.72     86.81        1,433.58     82.17        1,569.48     99.64        1,691.84     58.80        1,875.49     59.83        1,790.50     56.54        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,630.85     100.00      1,744.65     100.00      1,575.10     100.00      2,877.17     100.00      3,134.73     100.00      3,166.95     100.00      

2562 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม
2561 256225612563

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 990.71    100.00   918.52    100.00   8.92       100.00    1,035.17  41.79    1,138.15  40.82    952.26    44.65    

รายไดค้่าก่อสรา้ง -         -       -         -       -         -         1,441.65  58.21    1,650.00  59.18    1,180.54  55.35    

รายไดอ้ืน่ 2.70       0.27      10.04      1.09      220.92    2,476.68  3.67       0.15      22.52      0.81      5.29       0.25      

รวมรายได้ 993.41    100.27   928.56    101.09   229.84    2,576.68  2,480.49  100.15   2,810.67  100.81   2,138.09  100.25   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บรกิาร 760.83    76.80    728.68    79.33    7.44       83.41      770.16    31.09    837.39    30.03    779.84    36.56    

ตน้ทุนก่อสรา้ง -         -       -         -       -         -         1,276.88  51.55    1,478.20  53.02    1,064.33  49.90    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.33       0.54      5.33       0.58      -         -         5.34       0.22      5.33       0.19      5.20       0.24      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 78.06      7.88      83.70      9.11      26.69      299.22    161.90    6.54      173.37    6.22      221.48    10.38    

ค่าใชจ่้ายอืน่ -         -       9.01       0.98      -         -         0.12       0.00      1.24       0.04      13.08      0.61      

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.04       0.00      0.01       0.00      -         -         8.55       0.35      8.18       0.29      18.08      0.85      

รวมค่าใช้จ่าย 844.26    85.22    826.73    90.01    34.13      382.62    2,222.95  89.75    2,503.71  89.80    2,102.01  98.56    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 149.15    15.05    101.83    11.09    195.71    2,194.06  257.54    10.40    306.96    11.01    36.08      1.69      

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (12.38)     (1.25)     (17.97)     (1.96)     (19.63)     (220.07)   (32.97)     (1.33)     (54.65)     (1.96)     (27.25)     (1.28)     

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 136.77    13.81    83.86      9.13      176.08    1,973.99  224.57    9.07      252.31    9.05      8.83       0.41      

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่

 รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั:

      ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า 

           งบการเงนิตราประเทศ -         -       -         -       -         -         -         -       -         -       (0.36)      (0.02)     

 รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร หรอืขาดทุน -         -         -         -         

      ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน (3.35)      (0.34)     -         -       (0.59)      (6.61)      (3.35)      (0.14)     (2.65)      (0.10)     (0.11)      (0.01)     

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 133.42    13.47    83.86      9.13      175.49    1,967.38  221.22    8.93      249.66    8.95      8.36       0.39      

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 136.77    13.81    83.86      9.13      176.08    1,973.99  221.42    8.94      238.74    8.56      14.07      0.66      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -         -       -         -       -         -         3.15       0.13      13.57      0.49      (5.24)      (0.25)     

136.77    13.81    83.86      9.13      176.08    1,973.99  224.57    9.07      252.31    9.05      8.83       0.41      

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม -       -       -         -       -       -       

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 133.42    13.47    83.86      9.13      175.49    1,967.38  218.05    8.80      236.19    8.47      13.59      0.64      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -         -       -         -       -         -         3.17       0.13      13.47      0.48      (5.23)      (0.25)     

133.42    13.47    83.86      9.13      175.49    1,967.38  221.22    8.93      249.66    8.95      8.36       0.39      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 0.21       0.13       0.27       0.34       0.36       0.02       

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       

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2561 25612562 2563 2563

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
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ล้านบาท

2561 2562 2563 2561 2562 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 149.15            101.83            195.70            257.54            306.96            36.08              

การปรับปรุงตน้ทนุทางการเงิน 0.04                0.01                -                  8.55                8.18                18.08              

การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (0.40)               (8.75)               (14.26)            (1.50)               (1.35)               (0.74)               

การปรับปรุงดว้ยรายไดเ้งินปันผล -                  -                  (100.00)          -                  -                  -                  

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5.24                (53.99)            220.66            (977.63)          (155.66)          (102.64)          

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 21.92              81.40              4.82                16.40              22.11              2.05                

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.12                0.05                0.11                (1.53)               (22.43)            (29.77)            

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 76.12              12.53              (205.20)          789.85            (159.74)          39.56              

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 102.44            84.37              2.50                116.39            100.62            103.76            

การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 0.40                0.48                -                  0.40                (26.77)            17.82              

 การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ -                  -                  -                  -                  0.05                -                  

การปรับปรุงดว้ยขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (16.87)            (3.20)               (0.16)               (16.80)            (3.26)               3.11                

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1.74                4.98                0.57                2.84                6.52                15.31              

การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (0.62)               1.15                (98.44)            0.12                1.25                1.65                

การปรับปรุงดว้ยคา่ใช้จ่ายในการโอนกิจการ -                  -                  -                  -                  -                  9.29                

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) 190.13            119.03            (189.40)          (62.91)            (230.48)          77.48              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 339.28            220.86            6.30                194.63            76.48              113.56            

เงินสดรับเงินปันผล -                  -                  100.00            -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (0.05)               -                  (0.01)               (5.41)               (5.08)               (15.09)            

เงินสดรับดอกเบ้ีย 0.40                8.75                14.24              1.50                1.44                0.75                

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3.55)               (26.80)            (19.63)            (20.36)            (67.38)            (16.08)            

เงินสดจ่ายเพ่ือโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษทัยอ่ย -                  (12.06)            -                  -                  -                  -                  

เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน (0.91)               (0.69)               (1.39)               (1.09)               (0.91)               (14.51)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 335.17            190.06            99.51              169.27            4.55                68.63              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                  (53.75)            

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 10.00              -                  -                  0.42                (0.21)               (5.24)               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (180.00)          (150.00)          (350.00)          -                  -                  -                  

เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.46                3.96                445.61            2.05                4.06                0.75                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19.74)            (1.41)               -                  (24.84)            (32.81)            (21.18)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (0.02)               -                  -                  (0.34)               (1.10)               (4.02)               

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.00              -                  -                  -                  (2.75)               -                  

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10.00)            100.00            169.00            -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุทัว่ไป -                  (250.00)          (331.30)          -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายในการโอนกิจการ -                  -                  -                  -                  -                  (9.29)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (188.30)          (297.45)          (66.69)            (22.71)            (32.81)            (92.73)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                  -                  -                  (0.03)               226.75            (163.79)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                  -                  -                  -                  98.20              194.77            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน -                  -                  -                  3.00                -                  -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 238.75            200.00            -                  10.50              0.19                -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (15.00)            -                  -                  (23.10)            (59.97)            (171.97)          

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (238.75)          (100.00)          (100.00)          (15.00)            (0.50)               (0.19)               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน -                  -                  -                  (3.00)               -                  -                  

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน -                  -                  -                  (1.76)               (1.22)               (62.89)            

เงินปันผลจ่าย -                  (66.00)            (39.60)            -                  (66.00)            (39.60)            

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน -                  -                  -                  -                  -                  255.00            

เงินสดจ่ายมดัจ าตามสญัญาขายและเช่ากลบั -                  -                  -                  -                  -                  (55.00)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (15.00)            34.00              (139.60)          (29.39)            197.45            (43.67)            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ

    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 131.87            (73.39)            (106.78)          117.17            169.19            (67.77)            

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.01                -                  -                  -                  -                  (0.56)               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 131.88            (73.39)            (106.78)          117.17            169.19            (68.33)            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 142.83            274.71            201.32            319.93            437.10            606.29            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 274.71            201.32            94.54              437.10            606.29            537.96            

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  งบการเงินรวม
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13.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
         13.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

         มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน  

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั จากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต – กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง

แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 4.2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติม ทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช ้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทั ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง
วนัท่ี1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward – looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID – 19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  13.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี       
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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13.3  ผู้สอบบัญชี 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 
อนุญาตเลขที่ 

บริษทัผู้สอบบัญชี 

2561 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
2562 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
2563 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

สรุปรายงานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

ก) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินคา้และให้บริการ 
และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวมจ านวน 
1,286.86 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บ
เงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการ และ
มูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น ผูบ้ริหารตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจาก
ลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ ตามท่ีเปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ีผูบ้ริหาร
ใช ้ท าความเขา้ใจขั้นตอนการอนุมติัการใหว้งเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้
แต่ละราย ทดสอบรายงานอายุลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถาม
พนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีติดตามเรียกช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ี
คา้งช าระ สอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา พิจารณา
งานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบั
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่า
เ ผื่ อห น้ีสง สั ยจะ สูญนั้ น เ พี ย งพอและไ ม่ เ กิ นกว่ า ท่ี ควร 
นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ การวัด
มูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบก าไร
ขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจากการส ารวจ
ทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และบนัทึกตน้ทุน
ของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุนงาน
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคา
ตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมีผลกระทบต่อการรับรู้
รายได ้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 และ
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวธีิการ
ก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหวา่งท าในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความส าเร็จทางกายภาพของวศิวกร 
ตรวจสอบหลกัฐานการค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาอตัราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 

 

ข) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินคา้และให้บริการ 
และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวมจ านวน 
1,441.90 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บ
เงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการ และ
มูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น ผูบ้ริหารตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจาก
ลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ ตามท่ีเปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ีผูบ้ริหาร
ใช ้ท าความเขา้ใจขั้นตอนการอนุมติัการใหว้งเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้
แต่ละราย ทดสอบรายงานอายุลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถาม
พนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีติดตามเรียกช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ี
คา้งช าระ สอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา พิจารณา
งานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบั
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่า
เ ผื่ อห น้ีสง สั ยจะ สูญนั้ น เ พี ย งพอและไ ม่ เ กิ นกว่ า ท่ี ควร 
นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ การวัด
มูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบก าไร
ขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจากการส ารวจ
ทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และบนัทึกตน้ทุน
ของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจากประมาณการตน้ทุนงาน
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคา
ตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมีผลกระทบต่อการรับรู้
รายได ้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 และ
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ก าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เข้าร่วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหว่างท าในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร 
ตรวจสอบหลกัฐานการค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายงัได้พิจารณาอัตราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 

 
ค) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
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ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ การวัด
มูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการ ท่ี รับ รู้รายได้ใน 
งบก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับ
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้ งหมด และ
บัน ทึ ก ต้น ทุ น ขอ ง ง า น ต า ม สัญญ า เ ม่ื อ เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง ต า ม 
เกณฑสิ์ทธิ  
ข้าพ เจ้า ให้ความส าคัญกับ เ ร่ือ ง น้ี  เ น่ื องจากประมาณการ 
ตน้ทุนงานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน ทั้ งสภาพเศรษฐกิจและ
สภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง อ า จ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ท่ี ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้  แ ล ะ 
มีผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 34 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหว่างท าในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร 
ตรวจสอบหลักฐานการค านวณประมาณการต้นทุนรวมถึง
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาอตัราส่วน
ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึง
ตอ้งสอดคล้องกับอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทาง
กายภาพ 
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13.4  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2562 2563 2561 2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)          2.60          3.02       988.92          1.72          1.87          1.95

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)          5.88          5.87           0.12          3.59          2.32          2.16

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)        13.37        16.65           3.20        20.84        26.02        23.96

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)          9.28        12.45           0.32          3.88          3.21          3.66

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)        23.20        20.67         16.49        17.35        16.95        13.53

อตัราก าไรสุทธิ (%)        13.77          9.03         76.61          8.93          8.49          0.66

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)        10.14          5.89         11.73        15.49        14.70          0.81

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)          8.96          4.97         10.61          9.32          7.94          0.45

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)        48.23        73.13    3,206.25        36.77        40.70        15.50

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า)          0.15          0.22           0.00          0.77          0.74          0.77

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า)   7,295.75  N/A  13,702.63        38.42        12.64          7.35

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
อัตราส่วน
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 14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. วคิราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

  ภาพรวมผลการด าเนินงาน งบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2563  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจเป็น
บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ 
โดยการโอนกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ใหแ้ก่บริษทั  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั (“เอ
พีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ี
บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที  โดยการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าว  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนใน
การบริหารจดัการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกบัการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบดว้ย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั เอพีซี
เอส เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ประกอบดว้ย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั และบริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั  
3. กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
รายไดจ้ากการไดด้ าเนินธุรกิจ โฮลด้ิง  รายไดเ้งินปันผล  ปี 2563 เท่ากบั  100.00 ลา้นบาท ส าหรับรายไดจ้ากการขาย

และการใหบ้ริการ  ปี 2563 และ   2562 เท่ากบั  8.92 และ 918.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง เท่ากบั 909.60 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.03 และตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั  7.44 และ 728.68 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง เท่ากบั  721.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 เน่ืองจาก การปรับโครงสร้างกิจการ  เป็นธุรกิจดา้นการลงทุนและการ
ถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company)  

งบการเงนิรวม 
รายไดห้ลกั และตน้ทุนหลกั ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น  2  ส่วนใหญ่  คือ   
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั  952.26 และ1,138.15 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ลดลง เท่ากบั  185.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.33  ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ ปี  2563 และ 2562 
เท่ากบั  779.84 ลา้นบาท และ  837.39 ลา้นบาท ตามล าดบั  ลดลง  เท่ากบั 57.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 

2. รายไดค้่าก่อสร้าง  ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ  1,180.54  และ 1,650.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง เท่ากับ 
469.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.45  ตน้ทุนก่อสร้าง ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั  1,064.33 และ 1,478.20 
ลา้นบาท ตามล าดบั  ลดลง เท่ากบั 413.87 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 28.00 

จากผลการด าเนินงาน มีก าไรขั้นตน้ ส าหรับปี  2563 และ 2562 เท่ากบั  288.63 และ 472.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง เท่ากบั 183.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.92 มีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 14.07  และ 
238.74 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง เท่ากบั 224.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.11  และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ ปี 2563 และ 2562 เท่ากบัร้อยละ0.81 และ 14.70 ตามล าดบั 
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วเิคราะห์ผลการด าเนินงานงบการเงนิรวม 
             รายได้หลกั  ปี  2563 

 (หน่วย :ล้านบาท) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบการเงินรวม รายไดห้ลกั ปี 2563 มีผลการด าเนินงานรวมลดลงจากปี 2562  เน่ืองจาก 
1. รายไดธุ้รกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ลดลงจากการชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019  ท าให้ลูกคา้บางรายท่ีอยู่ระหว่างรอลงนาม หรืออยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการชะลอการด าเนินการ แต่ก็เป็นสัดส่วนท่ีไม่มากนัก ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปรับเป้าการรับรู้รายไดเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์และสะทอ้นความเป็นจริง 

2. รายไดก้ลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ลดลงจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ซ่ึงท าใหกิ้จกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนตส์ะดุดลง 

3. รายไดก้ลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ลดลงจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภยัแลง้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้การจัดเตรียมน ้ าเพ่ือให้
สามารถขายน ้ าใหค้รบถว้นตามสญัญา ท าใหต้น้ทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 
 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท  รายได้ ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขั้นต้น  

 ปี 2563 รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) มีดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
                                                                                   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

รายได้ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท     ร้อยละ ล้านบาท     ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย (ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง) 990.71 99.73 918.52 98.92 8.92 3.88 
รายไดจ้ากเงินปันผล 0 0 0 0 100.00 43.51 
รายไดอ่ื้น 2.70 0.27 10.04 1.08 120.93 52.61 
        รายไดร้วม 993.41 100.00 928.56 100.00 229.85 100.00 

ต้นทุนขาย  ปี 2563 จ านวน 7.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของรายไดจ้ากการขาย(ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง) 
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งบการเงนิรวม รายได้ ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขั้นต้น  
  รายได้ จ าแนกตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

                                                                            งบการเงินรวม 

กลุ่มธุรกจิ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง 1,450.40 58.47 1,870.79 66.56 1,472.02 68.85 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง    
    1.1 อุตสาหกรรมยานยนต ์ 690.22 27.82 586.47 20.87 440.08 20.58 
    1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองท าความเยน็ 167.56 6.76 130.77 4.65 135.34 6.33 

    1.3 อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 84.32 3.40 79.72 2.84 38.36 1.79 
    1.4 ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 48.61 1.96 56.68 2.02 19.92 0.93 
    รวมกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 990.71 39.94 853.64 30.37 633.70 29.64 

3. กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าดิบ 35.71 1.44 63.72 2.27 27.08 1.26 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,476.82 99.85 2,788.15 99.20 2,132.80 99.75 
      รายไดอ่ื้น 3.67 0.15 22.52 0.80 5.29 0.25 
รายได้รวม 2,480.49 100 2,810.67 100 2,138.09 100.00 

ภาพรวม งบการเงินในปี 2563 ท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัปี 2562 รายไดร้วม ลดลง 672.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.93  เน่ืองจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019  

1. กลุ่มบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 

งบการเงินรวม  บริษทัยอ่ยมีรายได ้ ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 1,472.02 และ 1,870.79 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
เท่ากบั 398.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.32 เป็นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจใหบ้ริการวศิวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั ในการออกแบบและให้ค  าปรึกษาดา้นงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริการดูแลและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์โรงฟลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะชนิด
ต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดก าลงัการผลิตและติดตั้ง   

บริษทัย่อยไดรั้บงาน โครงการงานก่อสร้างพลงังานไฟฟ้าจากขยะชุมชน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์โครงการจา้งงานระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัย่อยมีวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญ  และมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรับงาน
เก่ียวกบัการก่อสร้างพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลให้การสนบัสนุนภาคเอกชน และชุมชนใน
การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เพ่ือลดภาวะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นจุดเร่ิมตน้ให้ประเทศ
ไทยเร่ิมกา้วสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า (low Carbon Society) จึงสนบัสนุนโครงการต่างๆ ท าให้บริษทัยอ่ยมี
รายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่าจา้ง
ก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
2.1) อุตสาหกรรมยานยนต ์ งบการเงินรวม   อุตสาหกรรมยานยนตล์ดลงจากปี 2562 จ านวนเงิน 146.39 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 24.96 
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2.2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ งบการเงินรวม  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 
จ านวนเงิน 4.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49  เน่ืองจากในปี 2563 ยอดค าสัง่ซ้ือของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ต่างประเทศ  

2.3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล งบการเงินรวม ลดลง จากปี 2562 จ านวนเงิน 41.36 ลา้นบาท คิดเป็น        
ร้อยละ 3.49   

2.4) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ งบการเงินรวม ลดลงจากปี 2562 จ านวนเงิน 36.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.86  
ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ของบริษทั  ประกอบดว้ย เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ช้ินส่วนเคร่ืองบิน อะไหล่เคร่ืองจกัร 
เป็นตน้ 

3. กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 

งบการเงินรวม บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัจ าหน่ายน ้ าดิบ มีรายไดจ้ากการขายน ้ า ในปี 2563 และ 2562 เท่ากบั  
27.08  และ 63.72 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ลดลง  เท่ากบั 36.64  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  57.50  เป็นไปตามสญัญาท่ีจดัท ากบัลูกคา้ 

ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขั้นต้น ของงบการเงนิรวม 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) ปี 2563 และ 2562   มีอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายได้

ของกลุ่มธุรกิจท่ีบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง  มีอตัราร้อยละ 88.20 และ 87.89  ตามล าดบั ตน้ทุนขาย ประกอบดว้ย 
ค่าแรงงานวิศวกรผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในการจา้งท่ีปรึกษา  เป็นตน้  อตัราตน้ทุนขาย
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง ปี 2563 และ 2562 มีอตัราตน้ทุนขายของกลุ่มผลิตช้ินส่วนโลหะ
เท่ียงตรงสูงเทียบกบัรายไดร้วม  มีอตัราร้อยละ 24.42 และ 23.42 ตามล าดบั อตัราตน้ทุนขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  ปี 2563 และ 2562   มีอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดธุ้รกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  มี
อตัราร้อยละ 92.04 และ 28.97  เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายไดก้ลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ลดลงจากการชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภยัแลง้ แต่อยา่งไรก็ตาม
บริษทัได้มีการจัดเตรียมน ้ าเพ่ือให้สามารถขายน ้ าให้ครบถว้นตามสัญญา ท าให้ตน้ทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบเพ่ิมข้ึน
เน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.33    5.33 -    5.33    5.33 5.20 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78.06    83.70 26.69 161.90  173.37 221.48 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  9.01 - 0.12 1.25 13.08 
                       รวม 83.39  98.04 26.69 167.35  179.94 239.76 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าเส่ือมราคา   
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งบการเงินเฉพาะบริษทั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 เท่ากบั 26.69 ลา้น ทั้งน้ีเป็นผลมาเงินเดือนและ
สวสัดิการพนกังาน โบนสั ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 

งบการเงินรวม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2563 เท่ากบั 239.76 ลา้นบาท ปี 2562  เท่ากบั 179.94 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัยอ่ยท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ตน้ทุนทางการเงิน  และปี 2563 และ 2562 มีเพียงเลก็นอ้ย  

งบการเงินรวม ตน้ทุนทางการเงิน ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 18.08  ลา้นบาท  และ 8.18 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน
เท่ากบั  9.90 ลา้นบาท มาจากการการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัยอ่ยท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต 

 

2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ปี  2563  และ 2562  เท่ากบั 1,575.10 และ 1,744.65 ลา้นบาทตามล าดบั  ปี 2563 
สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 25.88 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 74.12 ของสินทรัพยร์วม  
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 0.35 และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร้อยละ  73.01 
 งบการเงินรวม มีสินทรัพยร์วมปี  2563  และ 2562  เท่ากบั 3,166.95 และ 3,134.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ปี 2563 
สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวยีน ร้อยละ  68.67  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 31.33 ของสินทรัพยร์วม  
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ  23.03 
 โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ปี 2563  และ 2562  เท่ากบั 0.73 และ 221.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 0.05  และร้อยละ 12.69  ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ปี 2563 ลดลง จากปี 2562 เท่ากบั 220.65 ลา้นบาท  

งบการเงินรวม  ปี 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เท่ากบั 1,562.36 และ  1,441.90 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 49.33  และร้อยละ 46.00 ตามล าดบั ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 120.46  ลา้นบาท   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ลูกหน้ีการคา้ 165.98     98.88%   147.15     66.47%   -           -           272.35     21.16%   809.74     56.16%   914.43     58.53%   

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

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

สุทธิ 165.98     98.88%   216.79     97.93%   -           -           272.35     21.16%   809.74     56.16%   914.43     58.53%   

มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -           -           -           -           -           -           830.75     64.56%   494.13     34.27%   341.16     21.84%   

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

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1.13         0.67%     0.80         0.36%     0.10         13.70%   10.92       0.85%     5.24         0.36%     4.49         0.29%     

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย -           -           3.40         1.54%     0.02         2.74%     4.52         0.35%     22.99       1.59%     14.26       0.91%     

รายไดค้า้งรับ -           -           -           -           -           -           0.09         0.01%     5.89         0.41%     57.65       3.69%     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -           -           -           -           0.24         32.88%   11.89       0.92%     32.77       2.27%     16.70       1.07%     

เงินจ่ายล่วงหน้าผูรั้บเหมา -           -           -           -           -           -           146.05     11.35%   55.19       3.83%     153.31     9.81%     

อ่ืนๆ 0.74         0.44%     0.38         0.17%     0.37         50.68%   10.29       0.80%     15.95       1.11%     60.36       3.86%     

รวม 167.86     100%      221.38     100%      0.73         100%      1,286.86 100%      1,441.90 100%      1,562.36 100%      

2561 25632562 2563
งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2562ประกอบด้วย 2561
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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 124.46        74.98%   170.85        78.81%   -              -
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 41.10          24.76%   41.05          18.94%   -              -
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 0.42             0.25%     4.89             2.26%     -              -

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

สุทธิ 165.98        100.00% 216.79        100.00% -              -

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 160.56        14.56%   215.87        16.56%   135.94        10.83%   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 47.31          4.29%     180.58        13.85%   281.14        22.39%   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 0.42             0.04%     190.75        14.63%   249.40        19.86%   

รวม 208.29        18.88%   587.20        45.04%   666.48        53.08%   

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 64.06          5.81%     222.54        17.07%   247.95        19.75%   

รวม 272.35        24.69%   809.74        62.10%   914.43        72.83%   

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -              -           -              -           -              -           

มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 830.75        75.31%   494.13        37.90%   341.16        27.17%   

สุทธิ 1,103.10     100.00% 1,303.87     100.00% 1,255.59     100.00% 

2562 2563

2562 2563
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม

2561

2561

 งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี ลดลงจากปีก่อน  เน่ืองจาก ปี 2563  เป็นตน้ไป  บริษทั เอเซีย พรี
ซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding 
Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

งบการเงินรวม ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินงาน ท่ี
ปรึกษาและก่อสร้าง   

ลูกหน้ีการคา้   แบ่งตามอายหุน้ีได ้ ดงัน้ี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ตามงบการเงินรวม อยูร่ะหวา่ง 30 - 60 วนั โดยส่วนใหญ่เท่ากบั 30 วนั หาก
พิจารณาจากอายลูุกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2563 ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลา
การเรียกเก็บเงินของบริษทัแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายช าระค่าสินคา้ของลูกคา้  จึงส่งผลท าให้ระยะเวลาในการเก็บ
หน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวา่ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้  

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ตามงบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562  เท่ากบั 169 วนั และ เท่ากับ  158 วนั 
ตามล าดบั  
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ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

สินค้าคงเหลือ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั สินคา้คงเหลือ ปี 2563 ไม่มีสินคา้คงเหลือ  
งบการเงินรวม สินคา้คงเหลือ  ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 74.41 ลา้นบาท และ 79.56 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณร้อยละ 90 ของสินคา้คงเหลือรวม เป็นวตัถุดิบและสินคา้
ส าเร็จรูป เน่ืองจากผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะแจง้แผนการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละช่วงเวลา
ของปี ท าใหส้ามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผลท าให้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งผลิตสินคา้ส าเร็จรูปจ านวน
มากเพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือ  
 เน่ืองจากผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนจะถูกน าไปเป็น ช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองท าความเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจท่ีเทคโนโลยีการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถ
จ าหน่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ลา้สมยัในช่วงเวลาอนัสั้น    

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 18.32    22.11%    4.82      103.43%  -        -           
งานระหวา่งท า 35.33    42.64%    -        -           -        -           
วตัถุดิบ 30.19    36.44%    -        -           -        -           
สินคา้ระหวา่งทาง 2.37      2.86%      -        -           -        -           
รวม 86.21    104.06%  4.82      103.43%  -        -           
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (3.36)     (4.06%)     (0.16)     (3.43%)     -        -           
     รวม 82.85    100.00%  4.66      100.00%  -        -           

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 25.19    25.60%    36.86    46.33%    23.38    31.42%    
งานระหวา่งท า 39.56    40.20%    -        -           26.79    36.00%    
วตัถุดิบ 35.61    36.19%    42.94    53.97%    27.57    37.05%    
สินคา้ระหวา่งทาง 2.37      2.40%      0.82      1.03%      0.84      1.13%      
รวม 102.73  104.39%  80.62    101.33%  78.58    105.60%  
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (4.32)     (4.39%)     (1.06)     (1.33%)     (4.17)     (5.60%)     
     รวม 98.41    100.00%  79.56    100.00%  74.41    100.00%  

2561

งบการเงินเฉพาะบริษทั

2561

งบการเงินรวม
2562 2563

2562 2563
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 การตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑ์เดิมของลูกคา้ก าลงัเปล่ียนแปลงไปสู่รูปแบบ
ใหม่ ส่งผลท าให้มีช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจ าหน่ายไม่หมดตกคา้งอยู ่ซ่ึงโดยปกติจะมีจ านวนไม่มากเน่ืองจากลูกคา้จะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของวตัถุดิบและงานระหวา่งผลิต ไดแ้ก่ เหล็กและ
อลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสามารถเก็บรักษาและน าไปประยกุตใ์ชก้บังานช้ินส่วนอ่ืนได ้จึงท าให้บริษทัมีค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียง
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคา้คงเหลือรวม 
 นโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัราร้อยละ 100 และวตัถุดิบท่ีไม่
เคล่ือนไหวระหวา่ง 6-12 เดือนในอตัราร้อยละ 10  และระหว่าง 1-5 ปี ในอตัราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไปในอตัรา         
ร้อยละ 100 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  ไม่มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ ส้ินปี 2563 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดดงัน้ี   (รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดูในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ การประกอบธุรกิจ)   

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วิธีราคาทุน  
(ล้านบาท) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  550 100 100 100 150 300 550 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 600 100 100 100 500 500 600 
          รวม     650 850 1,150 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - 
          สุทธิ     650 850 1,150 

 

ในระหวา่งปี 2563  บริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยเอพีเอที  ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 250 ลา้นบาท เป็น 
550 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยเอทู ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 5.54 ลา้นบาท และ 5.60 ลา้นบาท 
ตามล าดบั   

งบการเงินรวม  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2563  และ 2562 เท่ากบั 729.49 ลา้นบาท และ 791.29 ลา้น
บาท ตามล าดบั  
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2563 งบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากบั 0.06 ลา้นบาท และ งบการเงินรวม 82.26 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 
 งบการเงินรวม สิทธิจากสญัญาขายน ้ าดิบ ปี 2563 และปี 2562  เท่ากบั 136.91 ลา้นบาท และ 142.57 ลา้นบาท โดย
สิทธิจากสญัญาขายน ้ าดิบเกิดจากเอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้ไปลงทุนในซีเค ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.12 ซีเค
จึงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพ่ือการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพื่อท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภท  
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โดยมีมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธี
ราคาตลาดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  และมูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายน ้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใชส้มมติฐานจากจ านวนปริมาณน ้ าขั้นต ่าท่ีก าหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบ 
ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาขายน ้ าดิบโดยประมาณ 27 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายน ้ าดิบ เร่ิมนบัจากระยะเวลาท่ี
บริษทั มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน  โดยค่าตดั
จ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรง รายละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 148.24 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5.67) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142.57 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5.66) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 136.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 11.97 และ16.84 ล้านบาท 
ตามล าดบั จ านวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัค่าเช่า และเงินประกนัทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
  งบการเงินรวม  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 84.11 และ  71.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 
จ านวนส่วนใหญ่เป็นของบริษทัยอ่ย   

หนีสิ้น 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 5.62 และ 311.07 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ในปี 2563 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 0.03 และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 0.33            

งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2563 และ 2562  เท่ากบั 1,376.45 และ 1,259.24 ลา้นบาท ตามล าดับ  โดยในปี 2563 
แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 35.24  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 8.22  
 หน้ีสินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

 อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

 
งบการเงินเฉพาะ 

 
งบการเงินรวม 

2561 2562 2563  2561 2562 2563  2561 2562 2563 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR -  - - -    4.94     4.90 6.83 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 3.40 -  - - -       - 46.32 77.28 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต     - - -  - 226.79 61.07 

รวม     - - -   4.94 278.01 145.18 
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งบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2563 และ 2562 ไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน  
งบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562 มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน เท่ากบั 145.18 ลา้นบาท และ 

278.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ูย้มืมาเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินงานในระยะเวลาสั้น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

 งบการเงินเฉพาะบริษทั เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ปี 2563 -ไม่มี- และปี 2562 จ านวน 46.85 ลา้นบาท   
  งบการเงินรวม เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ปี 2563 และ 2562 จ านวน 482.39 และ 526.44 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจากปี 
2562  จ านวน 44.05 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 100 วนั และ 114 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการให้
สินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
ตามงบการเงินรวม เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 

76.78 และ 73.99 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หัวขอ้ 12.2 ลกัษณะ
รายการระหวา่งกนั) 

 
 
 
 
 
 

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

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 70.18      36.35%  46.85      22.78%  -          -          767.08   79.68%  526.44   67.87%  482.39   59.92%  
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.30      7.41%    24.10      11.72%  -          -          -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -          -          -          -          -          -          61.02      6.34%    127.28   16.41%  122.44   15.21%  
เช็คจ่ายล่วงหน้า -          -          -          -          -          -          7.12        0.74%    5.85        0.75%    27.27      3.39%    
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย-์กิจการอ่ืน 0.40        0.21%    -          -          -          -          0.40        0.04%    -          -          -          -          
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          13.25      1.38%    -          -          0.04        -          
เงินสดรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          75.47      7.84%    24.08      3.10%    95.45      11.86%  
เงินสดรับล่วงหน้าตามสญัญาบริการ -          -          -          -          -          -          -          -          0.57        0.07%    -          -          
เงินรับล่วงหน้าคา่สินคา้ -          -          -          -          -          -          -          -          14.66      1.89%    -          -          

เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80.00      41.43%  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          100.00   48.63%  -          -          -          -          -          -          0.08        0.01%    
เจา้หน้ีอ่ืน 3.24        1.68%    2.81        1.37%    0.03        7.32%    4.96        0.52%    5.24        0.68%    6.48        0.80%    
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 0.61        0.32%    -          -          -          -          0.67        0.07%    -          -          -          -          
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1.96        1.02%    12.96      6.30%    0.08        19.51%  3.96        0.41%    48.59      6.26%    62.69      7.79%    
ภาษีขายยงัไมถึ่งก าหนด -          -          -          -          -          -          2.24        0.23%    -          -          -          -          
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นคา้งจ่าย 18.80      9.74%    17.32      8.42%    0.03        7.32%    22.12      2.30%    20.06      2.59%    2.43        0.30%    
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 2.78        1.44%    1.58        0.77%    0.27        65.85%  3.57        0.37%    2.92        0.38%    4.91        0.61%    
อ่ืน 0.81        0.42%    -          -          -          -          0.82        0.08%    -          -          0.91        0.11%    

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 193.08 100%    205.62 100%    0.41 100%    962.68 100%    775.69 100%    805.09 100%    

25612561 2562 2563ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2563

งบการเงินรวม
2562
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เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยาว ส าหรับปี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินเฉพาะบริษทั  ในปี 2563  -ไม่มี- 
งบการเงินรวม ในปี 2563 และ 2562 มีเงินกูย้ืมระยะยาว 47.90 และ 61.40 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

13.50 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาวท่ีลดลง เน่ืองจากเอทูเขา้ไปลงทุนในซีเคซ่ึงด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 
98.12 ท าให้ซีเคมีฐานะกลายเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยซีเคกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  มีวตัถุประสงค์การ
กูย้ืมเพ่ือลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าของบ่อเก็บน ้ า และสร้างอาคารโรงสูบน ้ า ในระหว่างปี 2559 ซีเคไดข้อปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยซีเคจะจ่ายช าระคืนเงินตน้ให้แก่สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 8 ปี ท าให้เงิน
กูย้ืมระยะยาว ปี 2563 ถูกจดัประเภทไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ต่อในระหว่างปี 2560 
สถาบนัการเงินไดอ้นุมติัแผนปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีซีเคไดแ้จง้ไวต้่อธนาคาร โดยซีเคจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้เอทู ค  ้ าประกันเงินกู้ยืม โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมระหว่างกนั (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รายการระหว่างกัน หัวขอ้ 12.2 ลกัษณะรายการ
ระหวา่งกนั ขอ้ 2) ตามงบการเงินรวม เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจึงลดลง  

โดยภายใตส้ญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว ซีเคจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินงานแทน หรือร่วมกบั

นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 
2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่เฉพาะกาลหรือประจ าปี หรือแจกจ่ายใหผ้ลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อ

หุ้นไม่วา่รายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
ล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน  

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2563 และ 2562  เท่ากบั 0.00 เท่า และ 0.22 
เท่า  ตามล าดบั ตามงบการเงินรวม ปี 2563  และ 2562 เท่ากบั 0.77 เท่า และ 0.74 เท่า เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 
งบการเงินรวม  ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากบั 34.69 และ 35.87 ลา้นบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ              

งบการเงิน) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563

เงินกูย้มืระยะยาว ตน้ปี -          -          -    85.70      77.60      69.50      

บวก กูเ้พ่ิม -          -          -    -          -          -          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -          -          -    -          -          0.02        

หัก  จ่ายช าระหน้ี -          -          -    (8.10)      (8.10)      (8.10)      

รวม -          -          -    77.60      69.50      61.42      

หัก ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาว -          -          -    (8.10)      (8.10)      (13.52)    

รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี -          -          -    (8.10)      (8.10)      (13.52)    

เงินกูย้มืระยะยาว ปลายปี -          -          -    69.50      61.40      47.90      

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 149.15    101.83    195.70    257.54    306.96    36.08      

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) 190.13    119.03    (189.40)  (62.91)    (230.48)  77.48      

รายการอ่ืนๆ จากการด าเนินงาน (4.11)      (30.80)    93.21      (25.36)    (71.93)    (44.93)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 335.17    190.06    99.51      169.27    4.55        68.63      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (188.30)  (297.45)  (66.69)    (22.71)    (32.81)    (92.73)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (15.00)    34.00      (139.60)  (29.39)    197.45    (43.67)    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.01        -         -         -         -         (0.56)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 131.88    (73.39)    (106.78)  117.17    169.19    (68.33)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 142.83    274.71    201.32    319.93    437.10    606.29    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ -         -         -         -         -         -         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 274.71    201.32    94.54      437.10    606.29    537.96    

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงนิเเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2563 และ 2562 งบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากบั 5.21 และ 5.44 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินรวม เท่ากบั 

24.97 ลา้นบาท และ 24.06 ลา้นบาท ตามล าดบั  (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,569.48 ลา้นบาทและ 1,433.58 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

งบการเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้ ปี  2563 และ 2562 เท่ากบั 1,790.50 ลา้นบาท และ 1,875.49 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีจนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในปี 2561– 2563  สรุปดงันี ้

 สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

อนุมติัโดย 
จ านวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่าย
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 4/2562 
เม่ือวนัที่ 12 พ.ย. 2562 

660 1 66.00 0.10 6 ธ.ค.2562 

2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 
2563 
เม่ือวนัที่25 เมษายน 2563 

660 1 39.60 0.06 22 พ.ค.2563 
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งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 99.51 ลา้นบาท  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 66.69 ลา้นบาท  เน่ืองจากในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจด

ทะเบียน โดย เอพีเอที ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 300 ลา้นบาทเป็น 550 ลา้นบาท และเอทู ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 500 
ลา้นบาทเป็น 600 ลา้นบาท   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  จ านวน 139.60 ลา้นบาท  เน่ืองมาจากในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระคืนสญัญาเงินกูย้มืเงินระยะสั้น 

ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 2563 
เป็นบวกเท่ากบั 94.54 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั 

งบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 68.63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562  
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัย่อยอยู่ในช่วงขยายกิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงมีการเติบโตสูง จึงจ าเป็นตอ้งใช้เงินทุน
หมุนเวยีนเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีเงินหมุนเวยีนคงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 92.73 ลา้นบาท  เงินสดส่วนใหญ่ใชล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์น  และปรับปรุง
ทรัพยสิ์น เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน  โดยบริษทัใชบ้ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทรัพยสิ์นเดิมท่ีเส่ือมสภาพตาม
การใชง้าน  และปรับปรุงพฒันาเคร่ืองจกัรอตัโนมติัใหมี้ศกัยภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  นอกจากนั้นบริษทัยอ่ยท่ีด าเนิน
ธุรกิจท่ีบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ไดล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน เน่ืองจากอยู่ระหว่างการขยาย
ธุรกิจ   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  จ านวน 43.67 ลา้นบาท  โดยบริษทัย่อยไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืกรรมการ และจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน   
 ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2563 กลุ่ม
บริษทัมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงานปกติ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
งบการเงินรวมในปี 2563 และ 2562  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.95 เท่า และ 1.87 เท่า ตามล าดบั  จะเห็นไดว้า่

งบการเงินรวม หากเปรียบเทียบกบัปี 2562 บริษทัมีสภาพคล่องเพ่ิม   
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) งบการเงินรวม ในปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 16 วนั และ 15 วนั ตามล าดบั  โดย

ภาพรวมแลว้ งบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสินคา้ท่ีชา้ลงจากปี 2562  

 วงจรเงินสด งบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562  เท่ากบั 85 วนั และ 57 วนั ตามล าดบั จะเห็นไดว้่างบการเงินรวม 
หากเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยปี 2562 วงจรการหาเงินสดมาหมุนเวยีนนั้นยาวข้ึน   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องงบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 0.45 และร้อยละ 7.94 
ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงจากปี 2562  เน่ืองจากในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการลดลง   
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หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

1. ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

บริษทั บริษทัฯ และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) ร่วมค ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้า
ประกัน จ านวน 238.90 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือออกหนังสือค ้ า
ประกนัส าหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั ไดน้ าหุ้นสามญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 36.05 ลา้นหุน้ ร่วมค ้าประกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั 
ร่วมค ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนั จ านวน 27.91 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั  

เพ่ือออกหนงัสือค ้าประกนัส าหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั โดยบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอจ ากดั ได้
น าหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 18.05 ลา้นหุน้ ร่วมค ้าประกนั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยสินเช่ือ
หมุนเวยีน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้าประกนัจ านวน 70 ลา้นบาท และสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงินจ านวน 180 ลา้นบาท เพื่อใช้

สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท         2.00  -         2.00         2.00 -         2.00

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท       30.00  -       30.00       30.00 -       30.00

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท       30.00  -       30.00       30.00 -       30.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท         4.50         4.41         0.09         4.50 -         4.50

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ         0.63  -         0.63         0.63 -         0.63

31 ธนัวาคม 2563

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562

สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท 7.00       4.90       2.10             47.00         6.82       40.18

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 30.00     -         30.00         190.00       76.92     113.08

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท 30.00     -         30.00         129.25         9.25     120.00

วงเงินกูย้ืมระยะยาว ลา้นบาท 450.00   -         450.00       688.00  -     688.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท 13.38     7.93       5.45             19.38         7.04       12.34

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.63       -         0.63               7.92  -         7.92

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2563

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

31 ธนัวาคม 2562
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ในการสนับสนุนโครงการและเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียอตัราตลาด (MONEY MARKET 
RATE) ค ้ าประกนัโดยบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน), บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั และบริษทั เอพีซีเอส 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั ค  ้าประกนัการรับเงินค่าจา้งตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง
ใหแ้ก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั ในวงเงิน 46.65 ลา้นบาท ดว้ยเงินฝากธนาคารจ านวน 9.33  
ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากจ านวน 250 ลา้นบาท เป็นจ านวน470 ลา้นบาท 
โดยสามารถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 
       1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ านวน 450 ลา้นบาท 
       2. วงเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงก าหนดวงเงินความเส่ียงในการช าระหน้ีก่อนก าหนด (Pre – Settlement Limit)  
20 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั สามารถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

        1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ากดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตามมูลค่างานท่ีจา้งตาม
โครงการสญัญาหรือตามค่างวดสุทธิหลงัหกัเงินรับล่วงหนา้ใหแ้ก่ธนาคารตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด เฉพาะงานโครงการ
ท่ีมูลค่าสูงกวา่ 30 ลา้นบาท หรือระยะเวลาโครงการท่ีเกินกวา่ 9 เดือน 

         2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้าประกนั ประเภทการรับเงินล่วงหนา้ ก่อนการจดัท าสญัญาหลกัประกนัใหไ้วก้บัธนาคาร บริษทั 
เอทู เทคโนโลยี จ ากัด ตอ้งจัดท าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกันทางธุรกิจตามสัญญา
โครงการงานนั้นตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจ านวน 10 ลา้นบาท สินเช่ือบตัรเครดิตน ้ ามนั Fleet Card จ านวน 1 ลา้น
บาท และสินเช่ือค ้าประกนัจ านวน 107 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการก่อสร้างสถานียอ่ยท่ีประเทศเวียดนาม และเป็น
ทุนหมุนเวยีน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย MOR ลบ ส่วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีหลกัประกนัการช าระ
หน้ีต่อธนาคารดงัน้ี 
       1.  ค  ้าประกนัโดย บริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
       2. จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารแห่งหน่ึง ในวงเงินจ านวน 53.50 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กบัภาค
ธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ 
สินเช่ือตัว๋เงินจ านวน 9.25 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 6 
เดือน ค ้าประกนัโดยบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ากดั, บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ 
สตูดิโอ จ ากดั โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือ คือบริษทัฯ ตอ้งเบิกใชสิ้นเช่ือตัว๋เงินคร้ังเดียวทั้งจ านวน
ภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดดามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยหากผูข้อ
สินเช่ือไดช้ าระหน้ีตน้เงินบางส่วนแลว้ ผูข้อสินเช่ือไม่สามารถขอเบิกใชสิ้นเช่ือในส่วนท่ีช าระคืนไดอี้ก 

บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั  ค  ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ากัด ได้ค  ้ าประกันหน้ีสินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่                       
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บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั 

2. ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีส าคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 จ านวนผูรั้บเหมา 
(ราย) 

 งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามสญัญา จ่ายช าระ คงเหลือ 

สญัญาก่อสร้าง 47  853.12 (312.02) 541.10 

การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  และวนัที ่31 ธันวาคม 2562 มดีงันี ้

   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่างานตามสญัญาตน้ปี 2,970.10  
 

2,506.55  

บวก  รับงานก่อสร้างตามสญัญาระหวา่งปี  339.98  
 

1,672.42  

หกั    สญัญาท่ียกเลิกระหวา่งปี (10.44) 
 

 (14.73) 

หกั    สญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี  (793.10) 
 

 (2,476.02) 

มูลค่างานตามสญัญาส้ินปี 2,506.54  
 

1,688.22  

มูลค่างานตามสญัญาท่ีท าแลว้ (ยงัไม่ปิดงาน) (2,262.46) 
 

 (966.97) 

มูลค่างานตามสญัญาคงเหลือ – สุทธิ 244.08  
 

721.25  

    

ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  

   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
31 ธนัวาคม 2563 

รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดต้น้ปี 1,405.55  
 

2,262.46  

บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,650.00  
 

1,180.54  

หกั   รายไดต้ามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี  (793.10) 
 

 (2,476.02) 

รายไดต้ามสญัญาสะสมส้ินปี 2,262.45  
 

966.98  

    ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนตน้ปี 1,245.05  
 

2,037.43  
บวก  ตน้ทุนตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,478.20  

 
1,064.33  

หกั    ตน้ทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี  (685.81) 
 

 (2,252.34) 
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ตน้ทุนตามสญัญาสะสมส้ินปี 2,037.44  
 

849.42  

    ก าไรตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นก าไรตน้ปี 160.51  
 

225.03  

บวก  ก าไรตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 171.80  
 

116.21  

           ขาดทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี 0.05  
 

-    

หกั    ก าไรตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี  (107.33) 
 

 (223.68) 

ก าไรตามสญัญาสะสมส้ินปี 225.03  
 

117.56  

    มูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บตน้ปี 830.75  
 

494.13  

รายไดรั้บล่วงหนา้ตน้ปี  (13.25) 
 

-    
บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,650.00  

 
1,180.54  

หกั    รายไดท่ี้เรียกเก็บจากลูกคา้ระหวา่งปี  (1,973.37) 
 

 (1,333.55) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ส้ินปี (หมายเหตุ 21) -    
 

0.04  

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บส้ินปี 494.13 
 

341.16  

 

 
งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 2562 

 
31 ธนัวาคม 2563 

รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้ 1,650.00  
 

1,180.54  

ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย  (1,478.20) 
 

 (1,064.33) 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 171.80  
 

116.21  

 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
1.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัย่อยมีการน าเขา้วสัดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุ
ก่อสร้างท่ีสั่งซ้ือนั้ นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและเงินตรา
ต่างประเทศมีความผนัผวน ท าให้บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม
บริษทัย่อยไดต้ระหนักถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี จึงไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงโดยการท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในจงัหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าว  
2.  ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการสัญญาระยะ
ยาวในการให้บริการกับลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสัญญาระยะสั้ นอายุประมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการท าสัญญาในการ
ใหบ้ริการก็ไดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสัง่ซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย 

เม่ือครบอายสุญัญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ก็จะจดัใหมี้การคดัเลือกผูผ้ลิตและ
ผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิต
และผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 
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อยา่งไรก็ตาม โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการสรรหา
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีผูป้ระกอบการก าหนดโดยสามารถจัดส่งไดต้าม
ก าหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมก าลงัการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงกวา่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและ
ใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมีความเส่ียงดา้นคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะสรรหาและคดัเลือก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบัผูป้ระกอบการจ านวนจ ากดัเพียง 1-3 รายต่อการผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอน
และกระบวนการเพ่ือให้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน
จนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซบัซอ้นของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัผูป้ระกอบการรายใด ๆ แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิก
สญัญาในการผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมด
รุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกวา่นั้นตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละ
อุตสาหกรรม 

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ในการด าเนินงาน
และช้ินงานของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะใหบ้ริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่
ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
  บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ ผูจ้ ัดการโครงการ (Project 
Manager) และวศิวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากเอทูสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่ม ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม เอทูไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงดา้นน้ีดี ท่ีผา่นมาบริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ส่งบุคลากร
เขา้ ร่วมการสมัมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือ
รักษา บุคลากรใหท้ างานกบับริษทั 

4. ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 
  บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตามความส าเร็จ
ของงาน ซ่ึง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการป้องกนั
ความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมี
การเรียกเก็บ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ 

5. ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ท่ีท าให้ปริมาณฝนท่ีตกนอ้ย
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัปริมาตรเก็บกักจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน ้ าขายต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะ
เพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณน ้ าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60 ของความจุบ่อ ซ่ึงจะพิจารณาหา
หาแหล่งส ารองน ้ าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 

6. ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากบัน า้ 
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บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้ า    ซ่ึงมีผลท าให้น ้ าผิว
ดินดอ้ยคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้ า เช่น การปล่อยน ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุสัตว ์
และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้  บริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภาพ
น ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจการตน้น ้ าท่ีอาจ
ปล่อยน ้ าเสียลงล าราง โดยการเขา้ไปท าความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุให้น ้ าเสียเขา้มาเจือปนในล า
น ้ าได ้
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั 
ดงักล่าว ถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้งไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้  านวยการ 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ) 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวตัิการฝึกอบร ม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

43 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภายในรุ่นท่ี 3 (CPIAT) 
สมาคมตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Report Writing  
สมาคมตรวจสอบภายใน 

- หลกัสูตร Audit Working Paper 
And Audit Evidence 

   สมาคมตรวจสอบภายใน 
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 537,956,491.33        606,286,449.77        94,541,629.53          201,317,982.47        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.1, 9 1,562,361,994.13     1,441,903,055.86     722,475.13                221,380,314.68        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7.1 -                                 -                                 312,320,081.97        150,000,000.00        
สินคา้คงเหลือ 10 74,405,155.95          79,560,077.83          -                                 4,658,626.61            
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11 -                                 -                                 -                                 344,858,581.99        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,174,723,641.41     2,127,749,583.46     407,584,186.63        922,215,505.75        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                                 -                                 1,149,999,940.00     799,999,940.00        
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 2,478,196.16            -                                 -                                 -                                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 729,489,250.94        791,288,629.48        5,541,363.42            5,598,042.91            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 33,237,668.94          -                                 -                                 -                                 
สิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ 16 136,911,169.43        142,576,459.17        -                                 -                                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 4,085,301.72            1,219,321.85            1.00                           1.00                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 1,907,642.24            -                                 -                                 -                                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 84,117,068.63          71,899,528.34          11,972,057.16          16,839,768.02          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 992,226,298.06        1,006,983,938.84     1,167,513,361.58     822,437,751.93        
รวมสินทรัพย์ 3,166,949,939.47     3,134,733,522.30     1,575,097,548.21     1,744,653,257.68     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 145,176,024.12        278,015,191.41        -                                 -                                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.1, 21 805,093,742.00        775,694,820.86        412,155.29                205,617,611.34        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 13,517,663.52          8,100,000.00            -                                 -                                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 62,697,180.25          1,153,315.37            -                                 -                                 
เงินกูย้มืระยะสั้น 7.1 76,779,950.07          73,985,115.88          -                                 100,007,328.77        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18 12,804,222.45          -                                 -                                 -                                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,116,068,782.41     1,136,948,443.52     412,155.29                305,624,940.11        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 22 47,901,768.28          61,401,768.38          -                                 -                                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 125,039,237.99        951,798.89                -                                 -                                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 34,687,455.23          35,867,922.60          -                                 -                                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 24,970,853.87          24,062,247.92          5,210,916.97            5,441,105.67            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,777,409.39          5,000.00                    -                                 -                                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 260,376,724.76        122,288,737.79        5,210,916.97            5,441,105.67            
รวมหน้ีสิน 1,376,445,507.17     1,259,237,181.31     5,623,072.26            311,066,045.78        

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 25 66,000,000.00          66,000,000.00          66,000,000.00          66,000,000.00          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 588,112,965.38        613,752,270.84        474,290,756.95        338,403,492.90        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 100,780,115.74        -                                 -                                 -                                 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,784,076,800.12     1,708,935,989.84     1,569,474,475.95     1,433,587,211.90     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,427,632.18            166,560,351.15        -                                 -                                 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,790,504,432.30     1,875,496,340.99     1,569,474,475.95     1,433,587,211.90     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,166,949,939.47     3,134,733,522.30     1,575,097,548.21     1,744,653,257.68     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 29 952,261,954.47         1,138,150,034.28      8,915,258.38        918,517,508.59     
รายไดค้่าก่อสร้าง 29, 34 1,180,539,567.57      1,650,001,492.89      -                            -                             
ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ 29 (779,841,297.53)        (837,390,003.78)        (7,444,877.49)       (728,678,899.44)    
ตน้ทุนการก่อสร้าง 29, 34 (1,064,330,586.37)     (1,478,197,159.83)     -                            -                             
ก าไรขั้นต้น 288,629,638.14         472,564,363.56         1,470,380.89        189,838,609.15     
รายไดอ่ื้น 5,293,105.35             22,519,870.01           220,926,246.34    10,043,040.21       
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,196,202.60)            (5,326,033.57)            -                            (5,326,033.57)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (221,477,539.04)        (173,365,722.74)        (26,691,638.87)     (83,704,799.04)      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (13,083,651.71)          (1,249,509.19)            -                            (9,014,133.82)        
ตน้ทุนทางการเงิน (18,082,955.89)          (8,180,571.31)            (1,366.12)              (7,328.77)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 36,082,394.25           306,962,396.76         195,703,622.24    101,829,354.16     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18 (27,249,242.23)          (54,649,107.03)          (19,626,240.30)     (17,968,526.97)      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 8,833,152.02             252,313,289.73         176,077,381.94    83,860,827.19       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินตราประเทศ (366,362.36)               -                                 -                            -                             

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 24 (109,906.63)               (2,657,931.99)            (591,326.17)          -                             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (476,268.99)               (2,657,931.99)            (591,326.17)          -                             
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 8,356,883.03             249,655,357.74         175,486,055.77    83,860,827.19       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,072,259.19           238,743,093.26         176,077,381.94    83,860,827.19       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,239,107.17)            13,570,196.47           -                            -                             

8,833,152.02             252,313,289.73         176,077,381.94    83,860,827.19       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,593,123.90           236,186,242.89         175,486,055.77    83,860,827.19       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,236,240.87)            13,469,114.85           -                            -                             

8,356,883.03             249,655,357.74         175,486,055.77    83,860,827.19       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28 0.02                           0.36                           0.27                      0.13                       

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

จดัสรรเป็น ก าไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างจากการแปลงค่า การเปล่ียนแปลง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนท่ีออก ส ารอง การประมาณการตาม งบการเงินท่ีเป็น ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมจ่ดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 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    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2562:
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                -                                11,700,000.00         (11,700,000.00)        -                                    -                                     -                                             -                                -                                -                                -                                
เงินปันผลจ่าย 26 -                                -                                -                                (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    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2563:
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย 12.5 -                                -                                -                                -                                -                                    -                                     101,146,478.10                     101,146,478.10       101,146,478.10       (154,896,478.10)      (53,750,000.00)        
เงินปันผลจ่าย 26 -                                -                                -                                (39,598,791.72)        -                                    -                                     -                                             -                                (39,598,791.72)        -                                (39,598,791.72)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                14,072,259.19         (112,772.93)                 (366,362.36)                  -                                             (479,135.29)             13,593,123.90         (5,236,240.87)          8,356,883.03           
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                (112,772.93)             112,772.93                   -                                     -                                             112,772.93               -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 659,999,862.00       369,183,857.00       66,000,000.00         588,112,965.38       -                                    (366,362.36)                  101,146,478.10                     100,780,115.74       1,784,076,800.12    6,427,632.18           1,790,504,432.30    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวม

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ การประมาณการตาม องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 659,999,862.00         369,183,857.00         54,300,000.00           332,240,651.91         -                                       -                                1,415,724,370.91     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2562:
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                -                                11,700,000.00           (11,700,000.00)          -                                       -                                -                               
เงินปันผลจ่าย 26 -                                -                                -                                (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     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2563:
เงินปันผลจ่าย 26 -                                -                                -                                (39,598,791.72)          -                                       -                                (39,598,791.72)         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                176,077,381.94         (591,326.17)                      (591,326.17)               175,486,055.77        
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                (591,326.17)               591,326.17                       591,326.17                -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 659,999,862.00         369,183,857.00         66,000,000.00           474,290,756.95         -                                       -                                1,569,474,475.95     

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 36,082,394.25      306,962,396.76       195,703,622.24       101,829,354.16       
ปรับรายการกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 18,082,955.89      8,180,571.31          1,366.12                 7,328.77                 
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (736,988.88)          (1,348,719.42)         (14,259,087.15)       (8,752,885.04)         
การปรับปรุงดว้ยรายไดเ้งินปันผล -                           -                              (99,999,994.00)       -                              
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (102,637,832.85)   (155,660,440.68)     220,657,839.55       (53,993,841.33)       
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,049,693.96        22,111,663.79         4,818,053.93          81,395,363.19         
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (29,769,162.48)     (22,433,466.16)       112,000.00             51,948.00               
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 39,557,662.61      (159,745,836.16)     (205,205,456.05)     12,529,918.04         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 103,763,323.12    100,614,537.22       2,501,043.02          84,373,983.33         
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ -                           53,684.63               -                              -                              
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 3,105,227.92        (3,256,817.02)         (159,427.32)            (3,202,289.47)         
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,305,151.35      6,524,944.86          571,045.16             4,984,019.83          
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 17,818,305.48      (26,767,087.18)       -                              479,124.62             
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,653,267.33        1,249,509.15          (98,444,575.22)       1,153,549.88          
การปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ่้ายในการโอนกิจการ 9,294,660.00        -                              -                              -                              
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 77,486,263.45      (230,477,455.66)     (189,407,191.96)     119,026,219.82       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 113,568,657.70    76,484,941.10         6,296,430.28          220,855,573.98       
เงินสดรับเงินปันผล -                           -                              99,999,994.00         -                              
ดอกเบ้ียจ่าย (15,094,685.00)     (5,086,083.99)         (8,694.89)                -                              
ดอกเบ้ียรับ 746,014.29           1,437,111.28          14,239,005.18         8,752,885.04          
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (16,080,984.13)     (67,381,659.87)       (19,626,240.30)       (26,804,568.46)       
เงินสดจ่ายเพ่ือโอนโครงการผลประโยชน์พนกังานให้บริษทัยอ่ย -                           -                              -                              (12,059,099.18)       
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน (14,506,452.03)     (905,000.00)            (1,392,560.03)         (690,000.00)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 68,632,550.83      4,549,308.52          99,507,934.24         190,054,791.38       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,238,857.06)       (206,357.95)            -                              -                              
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                              (350,000,000.00)     (150,000,000.00)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (53,750,000.00)     -                              -                              -                              
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 746,000.00           4,061,842.36          445,614,504.54       3,961,842.36          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (21,180,428.28)     (32,812,454.39)       -                              (1,406,920.17)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (4,021,608.88)       (1,103,478.32)         -                              -                              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน -                           (2,745,810.54)         -                              -                              
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                              169,000,000.00       100,000,000.00       
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                              (331,300,000.00)     (250,000,000.00)     
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการโอนกิจการ (9,294,660.00)       -                              -                              -                              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (92,739,554.22)     (32,806,258.84)       (66,685,495.46)       (297,445,077.81)     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน:
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (163,791,787.96)   226,750,407.30       -                              -                              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 194,767,647.80    98,196,805.59         -                              -                              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           185,400.00             -                              200,000,000.00       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (185,400.00)          (500,000.00)            (100,000,000.00)     (100,000,000.00)     
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน 255,000,000.00    -                              -                              -                              
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (171,968,753.26)   (59,972,760.66)       -                              -                              
เงินสดจ่ายมดัจ าตามสัญญาขายและเช่ากลบั (55,000,000.00)     -                              -                              -                              
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (62,887,617.31)     (1,220,221.08)         -                              -                              
เงินสดจ่ายเงินปันผล (39,598,791.72)     (65,997,986.20)       (39,598,791.72)       (65,997,986.20)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (43,664,702.45)     197,441,644.95       (139,598,791.72)     34,002,013.80         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (67,771,705.84)     169,184,694.63       (106,776,352.94)     (73,388,272.63)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (558,252.60)          -                              -                              -                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (68,329,958.44)     169,184,694.63       (106,776,352.94)     (73,388,272.63)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 8 606,286,449.77    437,101,755.14       201,317,982.47       274,706,255.10       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 8 537,956,491.33    606,286,449.77       94,541,629.53         201,317,982.47       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                           11,700,000.00         -                              11,700,000.00         
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 1,650,000.00        -                              -                              -                              
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสัญญาเช่า 200,000,000.00    -                              -                              -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสัญญาเช่า 46,868,921.30      -                              -                              -                              
โอนท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,478,196.16        -                              -                              -                              
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           -                              -                              344,067,403.76       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           -                              -                              11,956.73               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           -                              -                              779,221.50             
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,970,057.16      16,725,768.02         11,970,057.16         16,725,768.02         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยถือหุ้นในอตัรา 
ร้อยละ 22.12 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ถือหุน้ร้อยละ 22.12) 

บริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างทั้งใน 
และต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจาํหน่ายนํ้ า 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทั มีรายไดห้ลกัจากธุรกิจงานวิศวกรรม – จดัหา – ก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงปรับยา้ยจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจยานยนต ์
(Automotive) ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรม อสงัหาริมทรัพย ์และก่อสร้าง (Property & Construction) หมวดธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้าง (Construction Services) 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทัฯ ไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินในหมายเหตุ 6 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึง 
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ติดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง 
การบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได ้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ
การด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั จากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย 
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 

โดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติม  
ทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ  
และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช ้
สาํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทั ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward – looking information) มาใช้วดัมูลค่า 
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID – 19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2564 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน 
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกิจการได้
เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ทั้ งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่ามาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2563 

จํานวนเ งินของรายการปรับปรุง ท่ี มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเ งิน ณ ว ัน ท่ี  1 มกราคม 2563  
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 10,471,299.68 10,471,299.68 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
      หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,153,315.37 5,319,833.24 6,473,148.61 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
       หน้ีสินตามสญัญาเช่า 951,798.89 5,151,466.44 6,103,265.33 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 606,286,449.77 - - 606,286,449.77 606,286,449.77 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,441,903,055.86 - - 1,441,903,055.86 1,441,903,055.86 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
–  เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 18,387,990.13 - - 18,387,990.13 18,387,990.13 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,066,577,495.76 - - 2,066,577,495.76 2,066,577,495.76 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 201,317,982.47 - - 201,317,982.47 201,317,982.47 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 221,380,314.68 - - 221,380,314.68 221,380,314.68 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 150,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 572,698,297.15 - - 572,698,297.15 572,698,297.15 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563และสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 13,584,978.92 
(หกั) สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง (2,199,358.92) 

(หกั) สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง (210,600.00) 

 11,175,020.00 
(หกั) ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (703,720.32) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 10,471,299.68 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,105,114.26 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 12,576,413.94 

ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 6,473,148.61 

   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 6,103,265.33 

 12,576,413.94 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 
ยานพาหนะ  10,471,299.68 
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5. หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

5.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัฯ  
มีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 

บริษทัยอ่ยทางตรง          
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  ให้บริการในดา้น Engineering Service 

และ Automation Solution และให ้
บริการงานก่อสร้างโครงการและให ้
บริการดูแลและบาํรุงรักษาโรงงาน
ไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุก
ชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั)         

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั)        

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ  ไทย  98.12  53.33  

          

          

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
 

 จัดจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน
โครงสร้างต่าง ๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ 
และผสมสารเคมี เพื่อจาํหน่ายใน
กิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือ
เพื่อใชเ้พื่อจาํหน่ายแก่ชุมชน และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร  อ อ ก แ บ บ  ใ ห้
คาํปรึกษาดา้นวศิวกรรมการใหบ้ริการ
งานก่อสร้างโครงการ และให้บริการ
ดูแลบาํรุงรักษา 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั *  งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการสูบนํ้ า 

 ไทย  49.00  49.00  

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั  ท่ี ปรึ กษางานก่ อสร้ าง  และรั บ
ก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ 

 เวยีดนาม  100.00  -  
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* บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทั 
มีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกัด (การคาํนวณสัดส่วนเงินลงทุน 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.3) 

5.2 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง 
หรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของบริษทัยอ่ย 

5.3 บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย 
จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

5.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
5.5 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
5.6 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.7 ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

  บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิราคาทุน 
5.8 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั (เอทู) มีการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหวา่งเอทูและ

ผูร่้วมดาํเนินงานอ่ืน (Other joint operators) เอทูรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ
ของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินของกิจการโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศ 
ท่ีจดัตั้ง 

ส่วนไดเ้สียใน 
การดาํเนินงานร่วมกนั (ร้อยละ) 

   31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

กิจการคา้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 
และ บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั (ประเทศไทย)  

ก่อสร้าง เวยีดนาม    100.00 * - 

* กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัในสดัส่วนร้อยละ 100 
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6.   สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.2 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 

สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพปัจจุบัน ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง รวมถึงการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และ 
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุน
ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

สาํรองค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพจะตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือสินคา้ท่ีเก็บไวน้าน 

6.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั  กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ
กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผล
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ และเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือก
จดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
การทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
โดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จาก
ผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็น
สาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนด
ชาํระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้ งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
โดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสญัญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะ
ท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 
30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งชาํระ   การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 
วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต
อยา่งมีนยัสาํคญัและมีการผิดสญัญาโดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวโดยเลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward – 
looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายใน 
การวดัมูลค่า ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

6.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วย 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี)โดยมูลค่าท่ีลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

6.5 กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยสินทรัพย์
(หน้ีสิน) ดงักล่าวตอ้งมีไวพ้ร้อมขายในสภาพปัจจุบนั และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย แสดงดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

6.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนในการกูย้ืม 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา 
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6.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้น
อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
จากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไร 
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย ์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ 
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน ์
(จาํนวนปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  25 – 30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  5 – 10 
ระบบสาธารณูปโภค  5 – 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  4 – 5 
ยานพาหนะ  4 – 5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

22 
 

6.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยวธีิเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลา
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5   ปี 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6.9 สญัญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทั
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตาม
สญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการ
วดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสญัญา
เช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร 8   ปี 
ยานพาหนะ 3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 
จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่า
แสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรือ
อตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระ
ตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญา
เช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ
สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

6.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยทรัพย์สิน 
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ 
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
ท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

6.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 

6.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์
จากการทาํงานเป็นระยะเวลานาน ตามจาํนวนปีท่ีกาํหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่าว 
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้
พิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนั
เพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่า
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการ 
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีกาํไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริการปัจจุบัน ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิ 
จากหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 
ซ่ึงรวมถึงผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/ Loss) รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที 

6.13 การประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

6.14 การรับรู้รายได ้

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดวา่
จะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจํานวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิ 
จากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีนโยบายดงัน้ี 

ก) รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ 
ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

ข) รายไดค้่าก่อสร้าง 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัปฏิบติัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้สาํเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาโดยโอนอาํนาจควบคุมสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
การก่อสร้างให้กบัลูกคา้ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ดว้ยวิธีปัจจยันาํเขา้ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนของตน้ทุนของ
สญัญาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดการณ์ไวว้ธีิการดงักล่าว
ถือเป็นวธีิการท่ีเหมาะสมในการสะทอ้นภาพการโอนบริการ 
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หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่
ตน้ทุนการก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกวา่รายไดค้่าก่อสร้างทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ 
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสญัญาในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกคา้สาํหรับการก่อสร้างตามขั้นความสาํเร็จของงาน เม่ือบรรลุขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึง ลูกคา้จะได้รับใบแจ้งรับรองงานท่ีทาํสําเร็จซ่ึงลงนามรับรองโดยผูป้ระเมินอิสระและใบแจ้งหน้ี
สาํหรับขั้นตอนท่ีทาํสําเร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดงรายการ 
เป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจาํนวนดงักล่าวจะถูกจดัเป็น
ลูกหน้ีการคา้เม่ือมีการส่งใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ หากจาํนวนท่ีเรียกเก็บเงินมีจาํนวนเกินกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บรู้ไวต้าม
วิธีปัจจยันาํเขา้ บริษทัฯ จะบนัทึกส่วนต่างเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและแสดงรายการเป็นเงินรับล่วงหน้า 
ค่าก่อสร้างในงบแสดงฐานะการเงิน  

งานระหวา่งก่อสร้าง 

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งทาํในอนาคตรับรู้เป็นงานระหวา่งก่อสร้าง
หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ค) รายไดจ้ากการบริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและส่งมอบงาน 

ง) ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

6.15 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

6.16 การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง 
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่ 
การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย 
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษทัฯ ต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัฯ เช่ือวา่ 
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ 
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้ บริษทัฯ 
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
จะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือ 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ี
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

6.17 ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน 
ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียง และผลตอบแทน 
ท่ีแตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 
 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ การลงทุน, ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
โลหะ, งานก่อสร้าง, ผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบ, จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง และท่ีปรึกษางานก่อสร้าง ซ่ึงสัดส่วน
รายไดถึ้งร้อยละ 10 ของรายไดร้วม งบการเงินรวมของบริษทัจึงไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามสัดส่วนงาน
ธุรกิจดงักล่าว 
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6.18 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน/ ก าไรต่อหุน้ปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ี 
ออกในระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ 
หุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั 

6.19 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาท
ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 
ในกาํไรหรือขาดทุน 

6.20 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ 
ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 
ซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

6.21 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ กาํไร
หรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการปิดสถานะของสัญญา
หรือเม่ือสญัญาส้ินสุดลงตามอาย ุ
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6.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาด 
ท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี 
สภาพคล่องได้ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ 
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้น
ใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 
ของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจาํ 

6.23 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 
และตั้งสมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ประมาณการและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว้า่การประมาณการ
ของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

6.23.1 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
การระบุภาระทีต้่องปฏิบัติ 
ในการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช ้                    
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการ 
แต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการ 
แยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และ
ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 
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การก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จ
ส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้ งน้ี กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใด 
ขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
-   ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  
-   การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
-   การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมี

สิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 
ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
ในการประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
ในการคาํนวณรายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหนา้
ของงานเพ่ือให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึงคาํนวณโดย
อา้งอิงขอ้มูลจากผูค้วบคุมโครงการของกลุ่มบริษทั และการรับรองความสาํเร็จของงานโดยลูกคา้ 

6.23.2 ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง บริษทัฯ ประมาณการ
ตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่า
วสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้าง 
จนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
บริษทัฯ จะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจาก
ประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสําคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ พิจารณาผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 
แต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกบัมูลค่าตามสญัญาก่อสร้างของแต่ละโครงการ 

6.23.3 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือ รวมถึงตน้ทุนการร้ือถอน เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ                         
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  
ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต                           
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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6.23.4 ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ 
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต 
จากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

6.23.5 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน 
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ 
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี 
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.23.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
ของพนกังาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ 
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงใน
จาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

6.23.7 สญัญาเช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้
เช่า  
 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคาํนึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการ
ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือก 
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การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียง 
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี 
โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน
จริงในอนาคต 
 

6.23.8 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัเกิดข้ึน 
โดยไม่มีการบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความทางกฎหมายไวใ้นงบการเงิน 
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7. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างน้ี ซ่ึงรายการเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามมูลฐานท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ให้บริการในดา้น Engineering Service และ 

Automation Solution และให้บริการงานก่อสร้าง
โครงการและให้บริการดูแลและบํารุงรักษา
โรงงานไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกนั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั จดัจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสม
สารเคมี เพ่ือจาํหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พ่ือจาํหน่ายแก่ชุมชน และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และให้บริการ 
ออกแบบ ให้ค ําปรึกษาด้านวิศวกรรม การ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการ
ดูแลบาํรุงรักษา 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้ า ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง  และรับก่อสร้างงาน

โครงการต่าง ๆ 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
   
บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั การออกแบบเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จาํกดั * กิจกรรมของบริษทัโฆษณา ผูถื้อหุน้ในบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 
เป็นกรรมการ 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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7.1 ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
        (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั        
ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  69,644,286.09 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  14,320.00 
 -  -  -  69,658,606.09 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  2      
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  150,000,000.00  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  147,300,000.00  250,000,000.00 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  -  (100,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  13,407,042.02  8,408,424.66 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  (13,407,042.02)  (8,408,424.66) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 
 -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 
        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  169,000,000.00  - 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  (169,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  508,019.13  - 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  (508,019.13)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 
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        (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 -  -  -  - 
        

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  15,000,000.00  - 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  15,000,000.00  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  20,081.97  - 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  20,081.97  - 
 -  -  15,020,081.97  - 

รวมทั้งหมด -  -  312,320,081.97  150,000,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั        
เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  24,102,233.76 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน* -  -  -  100,000,000.00 
 -  -  -  124,102,233.76 

* เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่ารวม 187,344,000 บาท 
โดยไดรั้บชาํระเงินมดัจาํจาํนวน 100,000,000 บาท ต่อมาในวนัท่ี 3 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดซ้ื้อขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ สาํนกังานท่ีดิน พร้อมทั้งรับชาํระราคาส่วนท่ีเหลือแลว้ 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั(1)         
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  100,000,000.00  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  200,000,000.00 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (100,000,000.00)  (100,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  100,000,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  7,328.77  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  1,366.12  7,328.77 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (8,694.89)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  7,328.77 

 -  -  -  100,007,328.77 
        

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย(2) *        

เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -     -     -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -     -     - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
ยอดคงเหลือตน้ปี 24,402,394.24  21,631,256.99  - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,771,137.27  2,771,137.25  - - - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -     - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 27,173,531.51  24,402,394.24  - - - 
 72,106,608.26  69,335,470.99  -  - 

        
เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ย(3)        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  500,000.00  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -  (500,000.00)  - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  - - - 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

        
เงินกูย้มืบริษทั แอท พีค จาํกดั(2) *        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -     -     -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -     -     -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,363,518.53  1,154,268.52  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 209,823.28  209,250.01  -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -     -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,573,341.81  1,363,518.53  -  - 

 4,673,341.81  4,463,518.53  -  - 
 

เงินกูย้มืบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั(4)        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี 185,400.00  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  185,400.00  -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (185,400.00)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  185,400.00  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
ยอดคงเหลือตน้ปี 726.36  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,420.89  726.36  -  - 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (2,147.25)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  726.36  -  - 

 -  186,126.36  -  - 

รวมทั้งส้ิน 76,779,950.07  73,985,115.88  -  100,007,328.77 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

38 
 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินครบกาํหนดจ่ายคืน
เม่ือทวงถามและไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกัน 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืในรูปแบบตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 บริษทัมีคดีความท่ีถูกฟ้องร้องตาม 
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 31 

7.2 รายการบญัชีท่ีสําคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  (หน่วย: พนับาท) 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการกาํหนดราคา 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากการขายทรัพย์สิน      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 209,790 65,088 
      

รายได้จากการขาย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 66 - 
      

รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 24 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 24 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 24 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 20 
  - - - 92 

ดอกเบีย้รับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 13,407 8,408 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 508 - 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 20 - 
      

เงนิปันผลรับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 99,999 - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการกาํหนดราคา 2563 2562 2563 2562 

      
ต้นทุนค่าบริการ      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ราคาและเ ง่ือนไขทางการค้า
เดียวกันกับบุคคลภายนอก ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 

- - - 79,926 

ซ้ือสินค้า      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 2,735 - 
      

ค่าเช่าจ่าย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 - 
      

ดอกเบีย้จ่าย      

ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย * ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 2,771 2,771 - - 

บริษทั แอท พีค จาํกดั * ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 209 209 - - 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 1 7 
  2,980 2,980 1 7 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,772,387.07  29,095,292.00  9,270,037.00  13,474,292.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,086,817.70  1,876,184.94  296,704.44  1,196,203.94 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,976.62  1,905.84  1,083.22  1,905.84 

รวม 29,861,181.39  30,973,382.78  9,567,824.66  14,672,401.78 
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7.3 การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ค ํ้าประกนัการรับเงินค่าจา้งตามสัญญารับเหมา
ก่อสร้างใหแ้ก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั ในวงเงิน 46.65 ลา้นบาท ดว้ยเงินฝากธนาคารจาํนวน 9.33 
ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) ร่วมคํ้าประกนัวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 238.90 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เพ่ือ
ออกหนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จาํกดั ไดน้าํหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 36.05 ลา้นหุน้ ร่วมคํ้าประกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จาํกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู 
เทคโนโลยี จาํกดั ร่วมคํ้ าประกนัวงเงินหนังสือคํ้าประกนั จาํนวน 27.91 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั กิจการร่วมคา้  
เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั เพ่ือออกหนังสือคํ้ าประกนัสําหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกนั โดยบริษทั 
แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอจาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 18.05 ลา้นหุ้น 
ร่วมคํ้าประกนั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจาํนวน 
180 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการและเป็นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ีย 
อตัราตลาด (MONEY MARKET RATE) คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน), บริษทั แอ็ดวานซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากจาํนวน 250 ลา้นบาท 
เป็นจาํนวน 470 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จาํนวน 450 ลา้นบาท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงกาํหนดวงเงินความเส่ียงในการชาํระหน้ีก่อนกาํหนด (Pre – Settlement Limit) 
20 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั สามารถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตามมูลค่างาน 
ท่ีจา้งตามโครงการสัญญาหรือตามค่างวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหนา้ให้แก่ธนาคารตามรูปแบบท่ีธนาคาร
กาํหนด เฉพาะงานโครงการท่ีมูลค่าสูงกวา่ 30 ลา้นบาท หรือระยะเวลาโครงการท่ีเกินกวา่ 9 เดือน 
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2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือคํ้าประกนัประเภทการรับเงินล่วงหนา้ก่อนการจดัทาํสัญญาหลกัประกนัให้ไวก้บัธนาคาร 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกัด ตอ้งจดัทาํสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกัน 
ทางธุรกิจตามสญัญาโครงการงานนั้นตามรูปแบบท่ีธนาคารกาํหนด 

เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกัด ได้รับการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง 
ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท สินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ ามนั 
Fleet Card จาํนวน 1 ลา้นบาท และสินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 107 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการก่อสร้าง
สถานีย่อยท่ีประเทศเวียดนาม และเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเท่ากับอตัราดอกเบ้ีย MOR ลบ ส่วนต่าง 
(MARGIN) ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีหลกัประกนัการชาํระหน้ีต่อธนาคารดงัน้ี 

1.   คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

2.   จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารแห่งหน่ึง ในวงเงินจาํนวน 53.50 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือช่วย
เสริมสภาพคล่องให้กบัภาคธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือตัว๋เงินจาํนวน 9.25 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน คํ้าประกนัโดยบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั 
เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิก
สินเช่ือ คือบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดัตอ้งเบิกใชสิ้นเช่ือตัว๋เงินคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 19 
เมษายน 2563 หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดดามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยหากผูข้อสินเช่ือไดช้าํระหน้ีตน้เงิน
บางส่วนแลว้ ผูข้อสินเช่ือไม่สามารถขอเบิกใชสิ้นเช่ือในส่วนท่ีชาํระคืนไดอี้ก 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดค้ ํ้ าประกนัหน้ีสินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่
บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (หมายเหตุ 22) 

7.4 การโอนธุรกจิผลติและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะทีม่คีวามเทีย่งตรงสูง ให้แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 

ตามมติ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) คร้ังท่ี  1/2562  
วนัท่ี 20 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิต และจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ
ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จาํกัด 
 (“เอพีเอที”) นั้น รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 
 
 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

42 
 

1) วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2562 บริษทัใหญ่ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายกิจการกบั เอพีเอทีโดยบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะโอนกิจการให ้
เอพีเอที เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 274.90 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ใบอนุญาต 
พนักงาน สิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเคร่ืองหมายทางการค้า สินค้าคงคลัง  
เคร่ืองตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สํานักงาน และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกิจการผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพยสิ์น สิทธิ และสินทรัพยอ่ื์นใด
ทั้งหมดของบริษทัใหญ่ ท่ีเก่ียวกบัหรือใชใ้น หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจการ รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ท่ีมีหรือท่ี
เกิดจากทรัพยสิ์นตามรายการดงักล่าวขา้งตน้โดยปราศจากภาระผูกพนัใด ๆ โดย เอพีเอที ไดช้าํระเงินมดัจาํให้
บริษทัใหญ่ จาํนวน 100 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือชาํระภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

การซ้ือขายกิจการแบ่งออกเป็น 

ส่วนแรก จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

1. สินคา้คงคลงั จาํนวน 65.09 ลา้นบาท 
2. พนักงานจาํนวน 633 คน โดยบริษทัใหญ่ ไดโ้อนผลประโยชน์พนักงาน เป็นจาํนวน 12.06 ลา้นบาท ให้แก่  

เอพีเอที 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดด้าํเนินการในส่วนแรกเสร็จแลว้ 

ส่วนท่ีเหลือ จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มูลค่ารวม 187.34 ลา้นบาท 
2. ยานพาหนะ มูลค่ารวม 2.78 ลา้นบาท 
3. ทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่ารวม 19.67 ลา้นบาท 

ในวนัท่ี 3 มกราคม 2563 ไดด้าํเนินการเสร็จแลว้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัใหญ่ยงัมีหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํ้ า ระบบ
ระบายอากาศ และโครงสร้าง ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตามจาํนวนท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจาํนวน 12 ลา้นบาท 

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้การดําเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํ้ า ระบบระบายอากาศและโครงสร้าง ท่ีมีกาํหนดให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไดท้นักาํหนดเวลา ทั้งน้ี บริษทัใหญ่
ไดด้าํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรายการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2) เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2563 บริษทัใหญ่ไดข้ายเคร่ืองจกัรรวมส่วนควบของเคร่ืองจกัรใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิงแห่ง
หน่ึง ต่อมา เอพีเอที ไดท้าํสญัญาเช่าจากบริษทัแฟคตอร่ิงดงักล่าว มูลค่ารวมทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ระยะเวลาการ
เช่า 2 ปี โดยวางประกนัจาํนวน 55 ลา้นบาท 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินสดในมือ 240,483.00  294,977.06  19,900.00  27,335.62 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 441,224,294.61  386,169,124.08  94,164,395.90  194,105,253.98 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 53,188,589.60  219,822,348.63  357,333.63  7,185,392.87 
เช็คในมือ 43,303,124.12  -  -  - 

รวม 537,956,491.33  606,286,449.77  94,541,629.53  201,317,982.47 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 914,433,281.79  809,739,011.97  -  147,152,562.64 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.1) -  -  -  69,644,286.09 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีการคา้ 914,433,281.79  809,739,011.97  -  216,796,848.73 
มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเก็บ (หมายเหตุ 34)        

– กิจการอ่ืน 341,157,923.98  494,128,504.93  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
– ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.1) -  -  -  14,320.00 
– ลูกหน้ีอ่ืน 729,833.11  15,391.36  359,520.00  - 
– รายไดค้า้งรับ 57,655,330.95  5,893,498.20  -  - 
– ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,487,787.75  5,592,150.58  97,297.71  801,903.66 
– เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 153,306,859.04  55,191,586.75  -  - 
– เงินทดรองจ่าย 25,683,911.52  1,595,532.66  -  50,000.00 
– ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 14,256,388.33  22,989,944.40  21,134.76  3,400,761.51 
– ลูกหน้ีกรมสรรพากร 16,698,788.62  32,767,077.45  243,772.01  - 
– ภาษีซ้ือรอนาํส่ง 32,732,858.11  13,793,620.37  750.65  276,061.88 
– เงินมดัจาํ 722,283.75  -  -  - 
– อ่ืน ๆ 496,747.18  196,737.19  -  40,418.90 

 647,928,712.34  632,164,043.89  722,475.13  4,583,465.95 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,562,361,994.13  1,441,903,055.86  722,475.13  221,380,314.68 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 135,942,706.49  215,869,247.74  -  170,850,004.91 
เกินกาํหนดชาํระ        

1 – 30 วนั 78,012,265.80  104,946,486.08  -  29,007,582.63 
31 – 90 วนั 203,120,802.05  75,627,672.27  -  12,046,642.27 
91 – 180 วนั 140,852,480.96  163,622,373.98  -  4,451,244.98 
181 – 365 วนั 108,550,693.65  27,130,257.84  -  441,373.94 
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 666,478,948.95  587,196,037.91  -  216,796,848.73 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา* 247,954,332.84  222,542,974.06  -  - 
รวม 914,433,281.79  809,739,011.97  -  216,796,848.73 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -     -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 914,433,281.79  809,739,011.97  -  216,796,848.73 

  *ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาไม่เกิน 1 ปี 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30  – 90 วนั 

10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 27,573,483.51  42,941,098.61  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 834,845.17  816,995.57  -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 26,789,295.68  -  -  - 
สินคา้สาํเร็จรูป 23,374,336.93  36,863,561.07  -  4,818,053.93 

รวม 78,571,961.29  80,621,655.25  -  4,818,053.93 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4,166,805.34)  (1,061,577.42)  -  (159,427.32) 
 74,405,155.95  79,560,077.83  -  4,658,626.61 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,061,577.42  4,318,394.44  159,427.32  3,361,716.79 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 5,604,722.03  3,135,653.07  27,023.92  2,935,931.73  
โอนกลบั/ จาํหน่ายระหวา่งปี (2,499,494.11)  (6,392,470.09)  (186,451.24)  (6,138,221.20) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,166,805.34  1,061,577.42  -  159,427.32 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

11. กลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7.4 ดังนั้ น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทสินทรัพย์เ ก่ียวข้องเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย โดยมูลค่าท่ีตํ่ากวา่คือมูลค่าตามบญัชี 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - 344,067,403.76 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 11,956.73 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 779,221.50 
รวม - 344,858,581.99 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซ่ึงแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: พนั) 

  
สกุลเงิน 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
ของการลงทุน 

 
ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับ 

  31 ธ.ค.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

31 ธ.ค.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ            

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั บาท 600,000 500,000 600,000 500,000 100 100 599,999 499,999 99,999 - 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั บาท 550,000 300,000 550,000 300,000 100 100 549,999 299,999 - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ากัด            

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั บาท 120,000 120,000 120,000 120,000 98.12 53.33 - - - - 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั บาท 75,000 75,000 18,750 18,750 49 49 - - - - 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั เวียดนามดอง 750,000 - 750,000 - 100 - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จ ากัด            

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั บาท 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 - - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ        1,149,998 799,998 99,999 - 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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12.1 เงนิลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 
ปี 2562 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั 
ให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักับ
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติ
อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 1/2562  
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 

จาํนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 
(พนับาท) 

ทุนจดทะเบียนเดิม 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 30,000  300,000  300,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

ปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั 

จาํนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 
(พนับาท) 

ทุนจดทะเบียนเดิม 30,000 10.00 300,000 10.00 300,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 25,000 10.00 250,000 10.00 250,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 55,000  550,000  550,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 
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12.2  เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

12.2.1 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 100) 
 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
จาํนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 
(พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 50,000 10.00 500,000 10.00 500,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 60,000  600,000  600,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยกาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 

ทั้งน้ี บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินปันผล จาํนวน 99,999,994 บาท แลว้ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563  

12.2.2 การลงทุนท่ีสาํคญัของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  

12.2.2.1 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี  
14 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ดาํเนินการดงัน้ี 

1. อนุมติัดาํเนินการกิจการคา้ร่วม (Consortium) 

ช่ือกิจการคา้ร่วม : กิจการคา้ร่วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จาํกดั และ เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
คู่สญัญา และสดัส่วนการดาํเนินงาน : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ร้อยละ 49 
  บริษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จาํกดั ร้อยละ 51 
  โดยแต่ละฝ่ายแต่งตั้ งตัวแทนของตน ฝ่ายละ 1 คน เพ่ือร่วมลงนาม 

ในขอ้ตกลง และเอกสารต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโครงการ 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือดาํเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้ าจากแม่นํ้ าบางประกง 
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีสูบนํ้ าฉะเชิงเทรา และสถานีสูบนํ้ าบางปะกง
ของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)
โดยมีมูลค่าโครงการจาํนวน 106.50 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีเม่ือการดาํเนินงานแลว้เสร็จตามวตัถุประสงค ์สญัญากิจการคา้ร่วมจะส้ินสุดลง 
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2. อนุมติักรอบวงเงินการคํ้าประกนัวงเงินกบัสถาบนัการเงินใหก้บักิจการคา้ร่วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จาํกดั   
 และบริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ โดยมอบอํานาจให ้ 
 กรรมการบริหารของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูพิ้จารณาเป็นคราว ๆไป และตอ้ง 
 นาํกลบัมารายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทุก 3 เดือน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 กิจการคา้ร่วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จาํกดั และเอทู เทคโนโลยี จาํกดั   
 ได้ทําสัญญาก่อสร้างกับบริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จํากัด (มหาชน)  
 ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้างตามสญัญา 

12.2.2.2   ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561   
 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ลงนามในสัญญากิจการคา้ร่วม ระหวา่งบริษทั โซล่า   
 อีพีซีเอฟ จาํกดั กบับริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เพ่ือเขา้ร่วมประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานี  
 ไฟฟ้าจาํนวน 5โครงการ มูลค่ารวม 694.26 ลา้นบาท 
 ปัจจุบนัไดรั้บงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจาํนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 352.75 ลา้นบาท 

12.2.2.3 ตามท่ีประชุมคณกรรมการบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี  
12พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจโดยมี 
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งใหม่ : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั  
(A2 Technologies Vietnam Company Limited) 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศเวยีดนาม 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง และรับก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,  
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

ทุนจดทะเบียน  : 750 ลา้นดอง ประมาณ 1 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 บริษทัฯ บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จาํกดั ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยมีทุน 
จดทะเบียน 750 ลา้นดอง ในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดช้าํระค่าหุ้นในอตัรา 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนแลว้ทั้งจาํนวนคิดเป็นเงิน 1.07 ลา้นบาท 
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บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั ไดรั้บงานโครงการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ล าดบั
ที ่

คู่สัญญา/ ลูกค้า 

 

ช่ือโครงการ 1) มูลค่าโครงการ (VND) 
(Excluded 10% VAT) 

ระยะเวลา 

1. Loc Ninh Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 1 บริการให้คาํปรึกษา
โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

15,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

2. Loc Ninh 2 Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 2 บริการให้คาํปรึกษา
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

15,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

3. Loc Ninh 3 Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 3 บริการให้คาํปรึกษา
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

12,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

4. Loc Ninh Energy Joint Stock 
Company 

บริการให้ค ําปรึกษาโครงการ
ก่อสร้างโรงสถานีไฟฟ้า 220 เคว ี

4,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

1) มูลค่างานโครงการทั้ งหมดแปลงอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเป็นไทยบาท (THB) อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียน 
1 VND = 0.001366 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 62.84 ลา้นบาท 

12.2.2.4 มีมติให้จดัตั้งกิจการคา้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จาํกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั 
(ประเทศไทย)“ระหว่างบริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จาํกัด และบริษัท เอทู เทคโนโลยี จาํกัด มี
สดัส่วนคา้ร่วม ร้อยละ 64 และร้อยละ 36 ตามลาํดบั” เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี และสาย
ส่ง 29 กิโลเมตร ใหแ้ลว้เสร็จตามรายละเอียดในสญัญา ไดแ้ก่ 

คู่สัญญา/ ลูกค้า ช่ือโครงการ มูลค่าโครงการ (VND) 
(Excluded 10% VAT) 

ระยะเวลา 

Loc Ninh Electric Power 
Tranmission JSC 

รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี
และสายส่ง 29 กม. 

602,728,714,050.90 15 ก.ค.63 ถึง 15 ม.ค.64 

รวมมูลค่างานโครงการทั้งหมด 602.729 ลา้นเวยีดนาม (VND) แปลงอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเป็นไทยบาท (THB) อา้งอิง

อตัราแลกเปล่ียน 1 VND =  0.001352 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 814.889 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

51 
 

 

12.3 เงนิลงทุนในบริษัท กจิการร่วมค้า เอทูตรีวฒัน์ จ ากดั 

  สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงของบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั เป็นดงัน้ี 

ประเภท/ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนเงนิ

ลงทุน (ร้อยละ) สิทธิออกเสียง 

หุน้บุริมสิทธิ    
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 3,674,997 49.00 99.99 
ผูถื้อหุน้รายอ่ืน              3 - - 
    
หุน้สามญั    
บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้าง จาํกดั 3,825,000 51.00 0.01 
 7,500,000 100.00 100.00 

โดยผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผล และไดรั้บชาํระค่าหุ้นเม่ือเลิกกิจการหรือชาํระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้น
สามญัในอตัราร้อยละ 203 ของทุนชาํระแลว้ของหุน้บุริมสิทธินั้น ทั้งน้ีในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่หุ้น
สามญัมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 10,000 เสียง 

ทั้งน้ี บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีอาํนาจ
ควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั 

12.4 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

ระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 1.88 46.67 6.42 166.56 (5.24) 13.47 - - 
   6.42 166.56     
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมี 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  

 2563  2562  
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม      

สินทรัพยห์มุนเวยีน 7.69  19.83  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 347.62  350.79  
หน้ีสินหมุนเวยีน 103.01  95.26  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 49.15  61.94  
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทัฯ 199.33  113.82  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  3.82  99.60  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
รายไดร้วม 27.36  63.79  
ค่าใชจ่้ายรวม (37.78)  (29.99)  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (10.42)  33.80  

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   -  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 8.98  27.57  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (0.99)  (0.32)  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (8.07)  (29.30)  
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (0.08)  (2.05)  
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12.5 การเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  ซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จาํนวนหุ้น 537,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 53.75 ลา้นบาท ภายหลงัเขา้ทาํรายการสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกัด 
ในบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบียน การลงทุนเขา้ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวเพ่ือการเขา้มีอาํนาจ
ควบคุมและมีอาํนาจเตม็ในการตดัสินใจ เพ่ือดาํเนินนโยบายการทาํธุรกิจใหเ้ติบโตไปในทิศทางท่ีกาํหนด 

 สดัส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 53.33 
สดัส่วนการซ้ือหุน้เพ่ิม 44.79 
รวมสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 98.12 

 

 (หน่วย: บาท) 
การเขา้ซ้ือเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563  
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดเ้พ่ิมข้ึน 154,896,478.10 
เงินจ่ายซ้ือหุน้เพ่ิม (53,750,000.00) 
ส่วนเกินจากการซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยเพ่ิม 101,146,478.10 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
   งบการเงินรวม 
   ท่ีดิน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563:    
ราคาทุน   2,478,196.16 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม   - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   - 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   2,478,196.16 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

54 
 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2563  แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - 
ค่าเส่ือมราคา - 
โอนเปล่ียนประเภทท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,478,196.16 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,478,196.16 

บริษัท  ชลกิจสากล จํากัด  จัดประเภทท่ี ดินแปลงหน่ึงมาแสดงภายใต้บัญชีอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน  
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14. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  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 
     ซ้ือเพ่ิม  -  1,353,798.00  31,757,272.05  2,043,323.99  1,903,194.40  -  3,479,365.16  40,536,953.60 
     โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  (30,600.00)  -  -  -  (7,724,499.21)  (7,755,099.21) 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  (1,737,701.34)  (116,690,026.82)  (5,586,868.31)  (33,644.86)  -     -     (124,048,241.33) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19) 

  
- 

  
- 

  
(64,722,837.53) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(3,956,015.47) 

  
(68,678,853.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
     ซ้ือเพ่ิม  -  6,359,350.00  8,600,686.32  3,125,711.79  2,854,644.56  -  11,854,921.82  32,795,314.49 
     โอนเขา้ (โอนออก) (หมายเหตุ 13)  (2,478,196.16)  -  1,591,550.00  -  -  -  (11,348,672.05)  (12,235,318.21) 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  -  (879,200.00)  -  -  -  -  (879,200.00) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  -  -  (12,522.36)  (4,128.00)  -  -  (16,650.36) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  350,296,461.21  147,674,414.89  1,452,460,573.57  18,101,144.09  22,565,229.56  814,380.00  582,312.79  1,992,494,516.11 
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  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  (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) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (4,096,345.79)  (87,749,848.42)  (2,459,385.18)  (1,335,691.82)  (162,875.80)  -     (95,804,147.01) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -     -     30,600.00  -     -     -     -     30,600.00 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -     1,734,367.30  111,437,091.58  5,565,476.94  -     -     -     118,736,935.82 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19) 

  
-    

  
-    

  
51,953,084.98 

  
-    

  
-    

  
-    

  
-    

  
51,953,084.98 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (4,683,920.22)  (73,009,827.82)  (2,904,544.20)  (1,496,910.31)  (162,875.80)  -  (82,258,078.35) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  -  - 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  -  791,280.00  -  -  -  -  791,280.00 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    -  -  2,289.86  984.03      3,273.89 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  (68,721,759.66)  (1,167,059,344.06)  (11,010,876.86)  (15,679,587.45)  (533,697.14)  -  (1,263,005,265.17) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 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 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  350,296,461.21  78,952,655.23  285,401,229.51  7,090,267.23  6,885,642.11  280,682.86  582,312.79  729,489,250.94 
                 
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี:                 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                95,804,147.01 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                82,258,078.35 
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  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ราคาทุน               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  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 
     ซ้ือเพ่ิม  -  1,135,968.00  3,222,294.09  195,440.75  1,132,794.40  3,040,234.94  8,726,732.18 
     โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  (30,600.00)  -  -  (7,319,812.01)  (7,350,412.01) 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  (1,737,701.34)  (114,767,693.31)  (5,582,868.31)  (33,644.86)  -  (122,121,907.82) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11)  (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) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19)  -  -  (64,722,837.53)  -  -  (3,956,015.47)  (68,678,853.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  4,184,226.81  1,934,765.94  -  709,250.00  6,050,000.00  -  12,878,242.75 
     ซ้ือเพ่ิม  -  -  -  -  -  -  - 
     โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  -  -  -  -  - 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  - 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11)  -  -  -  -  -  -  - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  4,184,226.81  1,934,765.94  -  709,250.00  6,050,000.00  -  12,878,242.75 
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  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  (58,392,341.76)  (1,004,872,330.29)  (8,457,247.95)  (11,637,149.02)  -  (1,083,359,069.02) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (2,973,706.13)  (80,563,564.63)  (581,243.80)  (251,360.04)  -  (84,369,874.60) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  30,600.00  -  -  -  30,600.00 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  1,734,367.30  109,707,758.03  5,564,436.21  -  -  117,006,561.54 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11)  -  59,110,725.75  923,744,451.91  2,764,809.54  5,838,510.06  -  991,458,497.26 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19)  -  -  51,953,084.98  -  -  -  51,953,084.98 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  (520,954.84)  -  (709,246.00)  (6,049,999.00)  -  (7,280,199.84) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (56,679.49)  -  -  -  -  (56,679.49) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  -  -  - 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11)  -  -  -  -  -  -  - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเว่ืยนอ่ืน (หมายเหตุ 19)  -  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  (577,634.33)  -  (709,246.00)  (6,049,999.00)  -  (7,336,879.33) 
               
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  4,184,226.81  1,413,811.10  -  4.00  1.00  -  5,598,042.91 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  4,184,226.81  1,357,131.61  -  4.00  1.00  -  5,541,363.42 
               
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี:               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562              84,369,874.60 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563              56,679.49 
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กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 274.30  
ลา้นบาท และ 274.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์ 

ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ของงบการเงินรวม
มีจาํนวน 14.56 ลา้นบาท และ 62.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 6.76 ลา้นบาท และ 505.19 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
      มาใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4.2) 

 
10,471,299.68 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 36,397,621.62 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 46,868,921.30 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (13,631,252.36) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (13,631,252.36) 
  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 33,237,668.94 
  
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี:  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,631,252.36 

 

 

 

 

 
 (หน่วย: บาท) 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
          มาใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4.2) 

 
- 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 
  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 - 
  
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี:  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 

16. สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 148,241,748.95 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5,665,289.78) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142,576,459.17 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5,665,289.74) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 136,911,169.43 

มูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่า 
ของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใชส้มมติฐานจากจาํนวนปริมาณนํ้ าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบ ตามระยะเวลา 
ท่ีเหลือของสญัญาขายนํ้ าดิบโดยประมาณ 29 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสญัญาขายนํ้ าดิบ เร่ิมนบัจากระยะเวลาท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรง 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,251,680.71  11,572,504.45 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,103,478.32  - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย (5,043,895.54)  (5,043,895.54) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11) -  (61,935.93) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,311,263.49  6,466,672.98 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 4,021,608.88  - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย -  - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11) -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,332,872.37  6,466,672.98 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (11,810,223.36)  (11,556,391.99) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (325,567.82)  (4,108.73) 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย 5,043,849.54  5,043,849.54 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11) -  49,979.20 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (7,091,941.64)  (6,466,671.98) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,155,629.01)  - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย -  - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 11) -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (8,247,570.65)  (6,466,671.98) 
    
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,219,321.85  1.00 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 4,085,301.72  1.00 

    
ค่าตดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี:    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 325,567.82  4,108.73 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,155,629.01  - 
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18. ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

                                                                                                          (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,907,642.24  -  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (34,687,455.23)  (35,867,922.60)  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ (32,779,812.99)  (35,867,922.60)  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 และ
2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี:      
ค่าใชจ่้ายรอเรียกเก็บ - 1,907,642.24 - - 1,907,642.24 
หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี:      
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (35,867,922.60) 1,180,467.37 - - (34,687,455.23) 
รวมสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (35,867,922.60) 3,088,109.61 - - (32,779,812.99) 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี:      
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (37,048,389.99) 1,180,467.39 - - (35,867,922.60) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (37,048,389.99) 1,180,467.39 - - (35,867,922.60) 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 29,230,311.81 54,649,107.03 19,626,240.30 17,968,526.97 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี  
   จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั 
   รายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,981,069.58) - - - 
 27,249,242.23 54,649,107.03 19,626,240.30 17,968,526.97 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 12,732,552.84 - 8,836,041.49 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 29,230,311.81 54,649,107.03 19,626,240.30 17,968,526.97 
จ่ายชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและใชสิ้ทธิภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย (16,080,984.13) (67,381,659.87) (19,626,240.30) (26,804,568.46) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (345,105.23) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  12,804,222.45 - - - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 36,082,394.25  306,962,396.76 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 7,216,478.85  61,392,479.35 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:       

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,458,669.42  1,541,425.06 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (20,029,895.60)  (2,867,589.94) 
ภาษีเงินไดก้าํไรระหวา่งกนั 33,686,781.01  1,042,511.56 
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา -  (6,843,282.37) 
ผลประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,917,208.55  383,563.37 

รวม 20,032,763.38  (6,743,372.32) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 27,249,242.23  54,649,107.03 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 195,703,622.24  101,829,354.16 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 39,140,724.45  20,365,870.83 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:       

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 485,514.65  379,246.08 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (19,999,998.80)  (2,776,589.94) 
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา -  - 
ผลประโยชนจ์ากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -  - 
รวม (19,514,484.15)  (2,397,343.86) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 19,626,240.30  17,968,526.97 
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สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ผลขาดทุนสะสม 11,322,347.36 8,405,131.61 - -    

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,994,170.77 4,812,449.58 1,042,183.39 1,088,221.13 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น )ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 16,316,518.13 13,217,581.19 1,042,183.39 1,088,221.13    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีของบริษทัยอ่ยบางแห่งจาํนวน 16.32 ลา้นบาท และ 13.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะของบริษทัฯ จาํนวน 
1.04 ลา้นบาท และ 1.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เน่ืองจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนว่า 
กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหักทาง
ภาษีในอนาคต 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 56,611,736.80  42,025,658.06  -  - 
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19. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้        
ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั        
– ออมทรัพย ์ การรับเงินค่าจา้ง 

  ล่วงหนา้ 19,464,450.62  14,304,897.43  -  - 
– ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน 

  หนงัสือคํ้าประกนั 529,395.27  
 

526,840.36  -  - 
 สญัญาซ้ือขายนํ้ าดิบ 2,970,784.65  2,940,186.40  -  - 
 Fleet Card 662,376.73  616,065.94  -  - 

 23,627,007.27  18,387,990.13  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20,523,844.03  26,824,378.41  2,000.00  114,000.00 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกิน 1 ปี 27,996,160.17  9,961,391.78  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน* 11,970,057.16  16,725,768.02  11,970,057.16  16,725,768.02 
  84,117,068.63  71,899,528.34  11,972,057.16  16,839,768.02 
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* เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 เคร่ืองจกัร 
 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 
 

ราคาทุน:    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 64,722,837.53 3,956,015.47 68,678,853.00 

จ าหน่าย (19,878,554.62) (1,524,740.00) (21,403,294.62) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 44,844,282.91 2,431,275.47 47,275,558.38 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม:    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (51,953,084.98) - (51,953,084.98) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (2,444,363.53) - (2,444,363.53) 

จ าหน่าย 19,091,947.29 - 19,091,947.29 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (35,305,501.22) - (35,305,501.22) 

    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,769,752.55 3,956,015.47 16,725,768.02 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,538,781.69 2,431,275.47 11,970,057.16 

    

ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,498,384.63 - 2,498,384.63 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,444,363.53 - 2,444,363.53 
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20. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ  

 (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 6,828,243.09 4,904,223.99 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.00 – 3.40 3.40 77,276,665.67 46,324,045.00 - - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต  - - 61,071,115.36 226,786,922.42 - - 
รวม   145,176,024.12 278,015,191.41 - - 

เงนิเบิกเกนิบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งจาํนวน 47 ลา้นบาท และ
จาํนวน 7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใช ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 – 3.40 ต่อปี 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 
     31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี     46,324,045.00  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี     194,767,647.80   98,196,805.59 
จ่ายชาํระระหวา่งปี     (163,868,753.16)   (51,872,760.59) 
ยอดคงเหลือปลายปี      77,222,939.64   46,324,045.00 

   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     53,726.03  - 
รวม     77,276,665.67   46,324,045.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ตัว๋สญัญาใชเ้งิน) ค ํ้าประกนั โดยท่ีดินของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 14) 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.1) -  -  -  24,102,233.76 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 482,393,490.46  526,437,367.19  -  46,845,795.27 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 122,438,338.90  127,283,163.25  -  - 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 27,267,395.18  5,854,905.89  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์– กิจการอ่ืน -  -     -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (หมายเหตุ 34) 40,543.87  -     -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการ -  -  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 95,446,812.23  24,080,256.56  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ -  566,666.70  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้ -  14,659,835.72  -  - 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีดิน-กิจการอ่ืน 78,504.71  -  -  - 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ค่าท่ีปรึกษา 600,000.00  -  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
–  เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.1) -  -  -  - 
–  เงินมดัจาํค่าท่ีดิน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 7.1) -  - 
 

-  100,000,000.00 
–  เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 6,476,873.76  5,242,978.20  32,554.15  2,809,917.94 
–  เจา้หน้ีกรมสรรพากร 62,689,832.21  48,593,997.86  76,637.60  12,961,694.20 
–  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,910,279.91  2,909,431.87  275,541.54  1,573,993.61 
–  ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 2,430,788.27  20,063,135.12  27,422.00  17,323,976.56 
–  อ่ืน ๆ 320,882.50  3,082.50  -  - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 805,093,742.00  775,694,820.86  412,155.29  205,617,611.34 
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22. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: บาท)  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 61,419,431.80  69,501,768.38  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,517,663.52)  (8,100,000.00)  -  - 

 47,901,768.28  61,401,768.38  -  - 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี   

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินตน้    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 69,501,768.38  - 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  - 
หกั   จ่ายชาํระระหวา่งปี (8,100,000.10)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 61,401,768.28  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 17,663.52  - 
รวม 61,419,431.80  - 
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เงินกูย้ืมระยะยาวมีรายละเอียด อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาชาํระคืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  วงเงิน       
  (หน่วย: ลา้นบาท)       

 
วงเงิน 

 31 ธนัวาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

  
ระยะเวลา 

  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

  
การชาํระหน้ี 

1  210  210  กนัยายน 2560 – ธนัวาคม 2567  MLR ต่อปี  - ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 900,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 900,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 1,500,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 1,500,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 2,000,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่น้อย
กวา่เดือนละ 2,000,000 บาท และตอ้ง
ชาํระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดให ้
เสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2567 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 210 ลา้นบาท เป็นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนัการกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 14) 
2. เงินฝากประจาํของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 19) 
3. กรรมการของบริษทัย่อยร่วมคํ้าประกนั  
4. มอบอาํนาจการรับเงินจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

สัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้มีขอ้กาํหนดบางประการท่ีตอ้งปฏิบตัิตามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน 
การให้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงิน การก่อหน้ีสินเพ่ิมและการรักษาโครงสร้างผูถื้อหุ้น เป็นตน้  

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยบริษทัย่อยจะตอ้ง
ชาํระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จาํกดั ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 
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ภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือดาํเนินงานแทน หรือร่วมกบันิติบุคคลอ่ืน
ดว้ยประการใด ๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน 

2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจาํปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ารายใด
รายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่วา่จะจ่ายทางใดหรือโดยวธีิใด เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขบางประการของสญัญาเงินกูซ่ึ้งเป็นเหตุในการผิดนดั 

ปัจจุบนับริษทัย่อยอยูร่ะหว่างขอผ่อนผนัเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้ธนาคาร
ผูใ้ห้กูถึ้งสาเหตุในการผิดนัดดงักล่าวแลว้ 

อยา่งไรก็ตามธนาคารผูใ้หกู้ย้งัไม่ไดส่้งหนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยทราบถึงกรณีผิดนดั ผิดเง่ือนไขดงักล่าวประกอบกบับริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารใหกู้เ้รียกชาํระมาโดยตลอด 

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่จากการท่ีธนาคารผูใ้หกู้ย้งัไม่ส่งแจง้การผิดนดัมายงับริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยยงัจ่ายชาํระเงิน
ตามสญัญามาโดยตลอดจึงไม่ถือวา่บริษทัผิดนดักบัธนาคารผูใ้หกู้ ้

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,105,114.26 3,211,961.64 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั (หมายเหต ุ4.2) 10,471,299.68 - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,576,413.94 3,211,961.64 

เพ่ิมข้ึน 316,340,675.22 - 

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย (16,693,053.60) - 

เงินจ่ายชาํระ (124,487,617.32) (1,106,847.38) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 187,736,418.24 2,105,114.26 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (62,697,180.25) (1,153,315.37) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 125,039,237.99 951,798.89 
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,631,252.36 - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,421,564.84 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 5,882,585.72 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 555,600.00 - 

รวม 28,491,002.92 - 

24. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

                                                                                                                                                                   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 21,507,010.12 2,555,237.80 24,062,247.92  12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการ-เงินชดเชย 10,361,486.25 - 10,361,486.25  - - - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,389,863.88 735,475.38 4,125,339.26  2,038,288.00 516,939.91 2,555,227.91 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 744,720.09 73,605.75 818,325.84  615,204.00 77,255.90 692,459.90 
การวดัมูลค่าของผลประโยชน์ 
   ระยะยาวอ่ืน - - -  - -    - 
การแกไ้ขในโครงการ 
   ผลประโยชน์พนกังานหลงั 
   ออกจากงาน - - -  3,277,257.05 -    3,277,257.05 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
(กาํไร) ขาดทุนจากการ 
   ประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ 109,906.63 - 109,906.63  2,657,931.99 -    2,657,931.99 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (13,526,452.03) (980,000.00) (14,506,452.03)  -    (905,000.00) (905,000.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 22,586,534.94 2,384,318.93 24,970,853.87  21,507,010.12 2,555,237.80 24,062,247.92 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,363,273.36 77,832.31 5,441,105.67  10,864,236.02 2,341,948.99 13,206,185.01 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 335,070.00 41,272.45 376,342.45  1,038,049.00 427,644.91 1,465,693.91 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 192,604.50 2,098.21 194,702.71  502,101.00 63,464.90 565,565.90 
การวดัมูลค่าของผลประโยชน์ 
   ระยะยาวอ่ืน - - - 

 
- - - 

การแกไ้ขในโครงการ 
   ผลประโยชน์พนกังานหลงั 
   ออกจากงาน - - - 

 

2,952,760.03 - 2,952,760.03 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       

(กาํไร) ขาดทุนจากการ 
  ประมาณการตามหลกั 
  คณิตศาสตร์ 591,326.17 - 591,326.17 

 

- - - 
ผลประโยชน์พนักงานท่ีโอนยา้ยให้

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ. ที. จาํกดั - - - 
 

(9,993,872.69) (2,065,226.49) (12,059,099.18) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (1,347,560.03) (45,000.00) (1,392,560.03)  - (690,000.00) (690,000.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 5,134,714.00 76,202.97 5,210,916.97  5,363,273.36 77,832.31 5,441,105.67 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
  ตน้ทุนขาย 897,307.50  1,797,147.98 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 92,066.66  214,659.47 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,542,192.91  3,315,027.63 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 412,098.03  1,198,109.78 
รวม 4,943,665.10  6,524,944.86 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (109,906.63)  2,657,931.99 

    
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
  ตน้ทุนขาย -  1,492,799.54 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย -  214,659.47 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 271,046.70  2,078,451.05 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 299,998.46  1,198,109.78 

รวม 571,045.16  4,984,019.84 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 591,326.17  - 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้ง 
เลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั นั้นได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัฯ จะบันทึกผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีกฎหมายดังกล่าว 
มีผลบงัคบัใช ้งบการเงินรวม ปี 2562 จาํนวน 3.31 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 2.95 ลา้นบาท 
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ขอ้สมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใชใ้นการคํานวณประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.49 – 2.45  1.84 – 3.56 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 3.41 – 7.79  2.05 – 8.66 

อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.28   3.15 – 3.38 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 5.07   2.05 – 4.20 

อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

เกษียณอาย ุ 60 ปี   60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 

                                                                                                                                 (หน่วย: บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด (1,226,055.00)  1,333,080.00  (130,457.00)  136,084.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1,296,176.00  (1,204,951.00)  158,582.00  (153,139.00) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (1,585,865.00)  1,728,400.00  (182,559.00)  189,496.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ที่เกิด ข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอื่นซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 1,050,121.00  17,476.00 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 9,880,740.00  2,863,462.00 
เกินกวา่ 5 ปี 28,907,859.00  4,227,126.00 

25.  ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

26.  เงนิปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 4/2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 66.00 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2562 ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้  

เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นปี 2563 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัราหุ ้นละ 
0.06 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
อตัราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 105.60 ลา้นบาท 

27.  หุ้นกู้ทีย่งัมไิด้ออกจ าหน่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน 
ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าว 

28. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (หน่วย: บาท) 14,072,259.19  238,743,093.26  176,077,381.94  83,860,827.19 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หน่วย: หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุน้) 0.02  0.36  0.27  0.13 
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29.  ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวยีดนาม 
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รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 
(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 
และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้า 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 633.70 853.64 1,180.54 1,870.79 291.48 - 27.08 63.72 2,132.80 2,788.15 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ (520.93) (652.88) (1,064.33) (1,644.25) (234.18) - (24.73) (18.46) (1,844.17) (2,315.59) 

กาํไรขั้นตน้ 112.77 200.76 116.21 226.54 57.30 - 2.35 45.26 288.63 472.56 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:           
รายไดอ่ื้น         5.37 22.52 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (5.20) (5.33) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (221.48) (173.37) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (13.11) (1.24) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (18.13) (8.18) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         36.08 306.96 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (27.25) (54.65) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี         8.83 252.31 
           
           



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

80 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 
(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 
และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้า 

 
รวม 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน:           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ         (0.37) - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ขอผลประโยชน์พนกังานท่ี

กาํหนดไว ้
        

 
(0.11) 

 
(2.66) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี         8.35 249.65 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี

ความเท่ียงตรงสูง 
วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) 
การขายวสัดุก่อสร้าง 
และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ า 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - 2.48 - 2.48 - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 314.92 383.24 79.04 29.23 - - 335.53 378.82 729.49 791.29 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9.68 - 22.65 - -  0.91 - 33.24 - 
สิทธิจากสญัญาขายนํ้ าดิบ - - - - - - 136.91 142.58 136.91 142.58 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.21 0.10 0.87 1.11 - - - 0.01 4.08 1.22 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 1.91 - - - - - 1.91 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13.20 23.40 62.22 39.98 - - 8.70 8.51 84.12 71.89 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 341.01 406.74 166.69 70.32 - - 484.53 529.92 992.23 1,006.98 
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ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
งานภูมิศาสตร์เกิดข้ึนจากยอดขายหกัดว้ยตน้ทุนขาย ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สินทรัพยอ่ื์น ๆ 
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และอ่ืน ๆ 

ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีลูกคา้รายใหญ่ จํานวน 3 ราย จากการจาํหน่ายในประเทศเป็นรายได ้
จากผลิตภณัฑส์าํหรับอุตสาหกรรมกลอ้ง และอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวนเงิน 1.29 ลา้นบาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 1 ราย จากการจําหน่ายในประเทศเป็นรายได ้
จากผลิตภณัฑส์าํหรับอุตสาหกรรมยานยนตจ์าํนวนเงิน 93.66 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ย 
ลูกคา้รายใหญ่สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1 ราย เป็นรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างต่างประเทศจาํนวนเงิน 
481.12 ลา้นบาท  

ลูกคา้รายใหญ่สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 2 ราย จากการจาํหน่ายในประเทศและเป็นรายไดจ้ากสัญญา
ก่อสร้างและค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 1,374.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
รายไดจ้ากการขายจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 737.31  995.21  214.95  142.94  952.26  1,138.15 
รายไดค้่าก่อสร้าง 699.42  1,650.00  481.12  -  1,180.54  1,650.00 
 1,436.73  2,645.21  696.07  142.94  2,132.80  2,788.15 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 
                                                                                                         (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ 
     ระหวา่งผลิต 

 
(13,317,921.14) 

  
29,442,623.24 

  
4,818,053.93 

  
51,207,988.72 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 240,020,695.99  308,911,767.48  -  297,404,088.14 
ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 1,064,330,586.37  1,478,197,159.83  -  - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 270,214,771.24  304,460,951.27  16,405,196.75  218,727,511.71 
ค่าเส่ือมราคา 98,285,928.72  95,804,147.01  2,501,043.02  84,369,874.60 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,155,629.01  325,567.82  -  4,108.73 

31. คดคีวาม 

บริษทัไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินจาํนวน 31 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐานการกูย้มืใหแ้ก่ผูใ้หกู้ร้ายหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจาํนวน
เงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอตัราดอกเบ้ีย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม (หมายเหตุ 7.1) มีดอกเบ้ียคา้ง
ชาํระจาํนวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70,857,325.07 บาท 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้หกู้ย้นิยอมปลดดอกเบ้ียคงคา้งชาํระทั้งหมดจาํนวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเง่ือนไขให้บริษทั
ชาํระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งินทั้งหมดภายในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดข้อขยายระยะเวลาชาํระเงินตน้ โดยขอเล่ือนชาํระภายในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 โดยมี
เง่ือนไขให้บริษทัจ่ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ให้กบัผูใ้ห้กูเ้ป็นจาํนวนเงิน 44,933,076.75 บาท และขอให้ผูใ้ห้กูย้ินยอมให้ปลด
ดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 25,924,248.32 บาท ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งแจง้เจา้หน้ีธนาคารผูใ้หกู้ย้มืแห่งหน่ึงเพ่ือรับทราบและให้
ความยนิยอมตามเง่ือนไขในสญัญากูย้มืเงินและปรับโครงสร้างหน้ีเสียก่อนจึงจะจ่ายชาํระได ้

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ห้กูต้กลงจะรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าจากบริษทั และยินยอมให้ขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระ
ออกไปอีก 120 วนั  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ห้กูไ้ดส่้งหนงัสือติดตามขอให้บริษทัส่งมอบเช็คลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ภายใน 3 วนั นบั
แต่ไดรั้บหนงัสือ 

วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 ผูใ้ห้กูไ้ดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทัจ่ายชาํระหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งินพร้อมดอกเบ้ียรวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 71,970,957.24 บาท ทั้งน้ีศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เน่ืองจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 ศาล
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แพ่งจึงมีคาํสั่งให้เล่ือนนดัไปเป็นวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 และบริษทัไดต้่อสู้คดีวา่หน้ีดงักล่าวยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระจึงไม่มี
สิทธิฟ้องร้องเรียกใหช้าํระขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องคดีน้ี 

บริษทัไดบ้นัทึกเจา้หน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งินและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้จาํนวนทั้งส้ิน 72,106,608.26 บาท ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทั
เช่ือวา่จาํนวนเงินดงักล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ 

32. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือขายนํ้ าดิบให้กบับริษทัดงักล่าวและปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้
ในสญัญา โดยสญัญามีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอายุ
สญัญา 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขายนํ้ าดิบใหก้บับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 8 – 12  ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  สัญญาเช่าทีด่นิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินต่างตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึงภายใต้
เง่ือนไขของสัญญา บริษทัฯ ตกลงท่ีให้เช่าท่ีดินของบริษทัย่อยบางส่วน และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา 

  สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้าํสัญญาขายนํ้ าดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะขายนํ้ าดิบให้กบับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 5 – 8 
ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2590 และบริษทัย่อย 
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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33. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

33.1 ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 *   วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เป็นวงเงินสินเช่ือร่วมกบับริษทัใหญ่ 

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกัด ค ํ้ าประกันการรับเงินค่าจา้งตามสัญญารับเหมา
ก่อสร้างให้แก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกัด ในวงเงิน 46.65 ลา้นบาท ด้วยเงินฝากธนาคารจาํนวน 9.33  
ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) ร่วมคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือ
คํ้าประกนั จาํนวน 238.90 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั เพ่ือออกหนงัสือคํ้า

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 47.00 6.82 40.18 7.00 4.90 2.10 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต*/ ** ลา้นบาท 190.00 76.92 113.08 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท 129.25 9.25 120.00 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะยาว ลา้นบาท 688.00 - 688.00 450.00 94.96 355.04 
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั** ลา้นบาท 19.38 7.04 12.34 13.38 7.93 5.45 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 7.92 - 7.92 0.63 - 0.63 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 2.00 - 2.00 2.00 - 2.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั ลา้นบาท 4.50 - 4.50 4.50 4.41 0.09 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.63 - 0.63 0.63 - 0.63 
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ประกนัสาํหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญั
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 36.05 ลา้นหุน้ ร่วมคํ้าประกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัราร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จาํกดั ร่วมคํ้ าประกนัวงเงินหนังสือคํ้ าประกนั จาํนวน 27.91 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั  
เพ่ือออกหนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั โดยบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอจาํกดั 
ไดน้าํหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 18.05 ลา้นหุน้ ร่วมคํ้าประกนั 

** เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยสินเช่ือ
หมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจาํนวน 180 ลา้นบาท 
เพ่ือใช้ในการสนับสนุนโครงการและเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียอตัราตลาด (MONEY 
MARKET RATE) คํ้าประกนัโดยบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน), บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั และบริษทั  
เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากจาํนวน 250 ลา้นบาท เป็นจาํนวน470 ลา้นบาท 
โดยสามารถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จาํนวน 450 ลา้นบาท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงกาํหนดวงเงินความเส่ียงในการชาํระหน้ีก่อนกาํหนด (Pre – Settlement Limit)  
20 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั สามารถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตามมูลค่างานท่ีจา้งตาม
โครงการสญัญาหรือตามค่างวดสุทธิหลงัหกัเงินรับล่วงหนา้ให้แก่ธนาคารตามรูปแบบท่ีธนาคารกาํหนด เฉพาะงาน
โครงการท่ีมูลค่าสูงกวา่ 30 ลา้นบาท หรือระยะเวลาโครงการท่ีเกินกวา่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือคํ้าประกนั ประเภทการรับเงินล่วงหนา้ ก่อนการจดัทาํสญัญาหลกัประกนัใหไ้วก้บัธนาคาร บริษทั 
เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ตอ้งจัดทาํสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกันทางธุรกิจตาม
สญัญาโครงการงานนั้นตามรูปแบบท่ีธนาคารกาํหนด 

เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2563 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง 
ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท สินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ ามนั Fleet 
Card จาํนวน 1 ลา้นบาท และสินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 107 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการก่อสร้างสถานียอ่ยท่ี
ประเทศเวียดนาม และเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย MOR ลบ ส่วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1 
ต่อปี โดยมีหลกัประกนัการชาํระหน้ีต่อธนาคารดงัน้ี 
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1.   คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

2.   จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารแห่งหน่ึง ในวงเงินจาํนวน 53.50 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กบั
ภาคธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียน
ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือตัว๋เงินจาํนวน 9.25 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน คํ้าประกนัโดยบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือ คือบริษทัฯ ตอ้งเบิกใชสิ้นเช่ือตัว๋
เงินคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดดามท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาํหนด โดยหากผูข้อสินเช่ือไดช้าํระหน้ีตน้เงินบางส่วนแลว้ ผูข้อสินเช่ือไม่สามารถขอเบิกใชสิ้นเช่ือในส่วนท่ีชาํระ
คืนไดอี้ก 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บริษทั 
ชลกิจสากล จาํกดั โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (หมายเหตุ 22) 

33.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 จาํนวนผูรั้บเหมา 

(สญัญา) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามสญัญา  จ่ายชาํระ  คงเหลือ 
สญัญาก่อสร้าง 47  853,117,753.23  312,018,873.61  541,098,879.62 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

88 
 

34. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่างานตามสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
มูลค่างานตามสญัญาตน้ปี 2,506,548,812.34  2,970,104,289.91 
บวก  รับงานก่อสร้างตามสญัญาระหวา่งปี  1,672,416,672.07  339,981,097.60 
หกั    สญัญาท่ียกเลิกระหวา่งปี (14,731,097.17)  (10,440,884.78) 
หกั    สญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (2,476,024,700.60)  (793,095,690.39) 
มูลค่างานตามสญัญาส้ินปี 1,688,209,686.64  2,506,548,812.34 
มูลค่างานตามสญัญาท่ีทาํแลว้ (ยงัไม่ปิดงาน) (966,972,102.02)  (2,262,457,235.05) 
มูลค่างานตามสญัญาคงเหลือ – สุทธิ 721,237,584.62  244,091,577.29 

ขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดต้น้ปี 2,262,457,235.05  1,405,551,432.55 
บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,180,539,567.57  1,650,001,492.89 
หกั   รายไดต้ามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (2,476,024,700.60)  (793,095,690.39) 
รายไดต้ามสญัญาสะสมส้ินปี 966,972,102.02  2,262,457,235.05 
    
ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนตน้ปี 2,037,429,562.27  1,245,045,083.15 
บวก  ตน้ทุนตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,064,330,586.37  1,478,197,159.83 
หกั    ตน้ทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (2,252,342,713.73)  (685,812,680.71) 
ตน้ทุนตามสญัญาสะสมส้ินปี 849,417,434.91  2,037,429,562.27 
กาํไรตามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นกาํไรตน้ปี 225,027,672.78  160,506,349.40 
บวก  กาํไรตามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 116,208,981.20  171,804,333.06 

           ขาดทุนตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี -  48,504.67 
หกั    กาํไรตามสญัญาท่ีปิดงานระหวา่งปี (223,681,986.87)  (107,331,514.35) 
กาํไรตามสญัญาสะสมส้ินปี 117,554,667.11  225,027,672.78 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บตน้ปี 494,128,504.93  830,749,471.88 
รายไดรั้บล่วงหนา้ตน้ปี -  (13,247,655.83) 
บวก  รายไดต้ามสญัญาท่ีรับรู้ระหวา่งปี 1,180,539,567.57  1,650,001,492.89 
หกั    รายไดท่ี้เรียกเก็บจากลูกคา้ระหวา่งปี (1,333,550,692.39)  (1,973,374,804.01) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ส้ินปี (หมายเหตุ 21) 40,543.87  -    
มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บส้ินปี (หมายเหตุ 9) 341,157,923.98  494,128,504.93 

 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้ 1,180,539,567.57   1,650,001,492.89 
ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (1,064,330,586.37)  (1,478,197,159.83) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 116,208,981.20  171,804,333.06 

35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนในตลาด และจากการท่ีคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบติัตามสญัญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนด 
ใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ จึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั 
จากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ่
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน:          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  441,224,294.61  96,732,196.72  537,956,491.33 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,562,361,994.13  1,562,361,994.13 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  22,964,630.54  61,152,438.09  84,117,068.63 
     รวม -  -  464,188,925.15  1,720,246,628.94  2,184,435,554.09 

หน้ีสินทางการเงิน:          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

77,276,665.67 
  

- 
  

6,828,243.09 
  

61,071,115.36 
  

145,176,024.12 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  805,093,742.00  805,093,742.00 

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี - 

 
- 

 
13,517,663.52 

 
- 

 
13,517,663.52 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี - 

 
- 

 
62,697,180.25 

 
- 

 
62,697,180.25 

     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  48,033,076.75  28,746,873.32  76,779,950.07 
     เงินกูย้มืระยะยาว -  -  47,901,768.28  -  47,901,768.28 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  -  125,039,237.99  -  125,039,237.99 
     รวม 77,276,665.67  -  304,017,169.88  894,911,730.68  1,276,205,566.23 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน:          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -     386,169,124.08  220,117,325.69  606,286,449.77 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -     -  1,441,903,055.86  1,441,903,055.86 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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 

หน้ีสินทางการเงิน:          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

46,324,045.00 
  

-    
  

4,904,223.99 
  

226,786,922.42 
  

278,015,191.41 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -     -     -  775,694,820.86  775,694,820.86 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
 

-    
  

-    
  

8,100,000.00 
  

- 
  

8,100,000.00 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

1,153,315.37 
  

- 
  

1,153,315.37 
     เงินกูย้มืระยะสั้น 185,400.00  -     48,033,076.75  25,766,639.13  73,985,115.88 

เงินกูย้มืระยะยาว -  -  61,401,768.38  -  61,401,768.38 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า    -  -     951,798.89  -  951,798.89 

     รวม 46,509,445.00  -     124,544,183.38  1,028,248,382.41  1,199,302,010.79 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน:          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  94,164,395.90  377,233.63  94,541,629.53 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  722,475.13  722,475.13 
     เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  312,300,000.00  20,081.97  312,320,081.97 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  11,972,057.16  11,972,057.16 
     รวม -  -  406,464,395.90  13,091,847.89  419,556,243.79 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

          
หน้ีสินทางการเงิน:          
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  412,155.29  412,155.29 
     รวม -  -  -  412,155.29  412,155.29 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน:          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  194,105,253.98  7,212,728.49  201,317,982.47 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  221,067,853.72  221,067,853.72 
     เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  150,000,000.00  -  150,000,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  16,839,768.02  16,839,768.02 
     รวม -  -  344,105,253.98  245,120,350.23  589,225,604.21 

หน้ีสินทางการเงิน:          
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  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 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณา 
ใชน้โยบายเนน้ความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น 
สกลุเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สกลุเงนิ:        
  ดอลลาร์สหรัฐ 9.75  3.74  4.05  9.40 
  ยโูร 0.34  1.13  -  - 
  เยน -  1.26  -  - 

 

 

 (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สกลุเงนิ:        
  ดอลลาร์สหรัฐ 0.59  3.74  -  0.03 
  ยโูร -  1.13  -  - 
  เยน -  1.26  -  - 

การก าหนดมูลค่ายตุิธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/ หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม
ถูกกาํหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับราคาท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ 
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทั มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไว ้
กบับริษทัอยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทั มีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงั นอกจากน้ีลูกหน้ีของบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ี
หลายราย ดงันั้นบริษทั จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ี 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ กันในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีมีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
ตามงบการเงินรวมไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 1.95 ลา้นบาท และ 2.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 0.27  ลา้นบาท และ 1.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

37. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ คือการดาํรงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจา้หน้ี  
และตลาดเงินทุน และเพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและติดตามระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.7687: 1 และ 0.6714: 1 
ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.0036: 1 และ 0.2170: 1 ตามลาํดบั 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติ
อนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัในรูปของเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 39.60 ลา้นบาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

39. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 






	00_ปกรายงาน_2020
	00_สารจากประธานกรรมการ
	01_ข้อ 1_นโยบายและภาพรวม (1_1)_2020
	02_ข้อ 2_ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1_2)
	03_ข้อ 3_ปัจจัยความเสี่ยง(1_3)
	04_ข้อ 4_ข้อมูลทั่วไป(1_6)_2020
	05_ข้อ 5_โครงสร้างผู้ถือหุ้น (2_7)_2020
	06_ข้อ 6_นโยบายการจ่ายเงินปันผล (2_7)_2020
	07_ข้อ 7 กรรมการและผู้บริหารบริษัท (แนบ 1)_2020
	08_ข้อ 8_โครงสร้างการจัดการ (2_8)_2020
	09_ข้อ 9_การกำกับดูแลกิจการที่ดี (2_9)_2020
	10_ข้อ 10_ความรับผิดชอบต่อสังคม (2_10)_2020
	11_ข้อ 11_การควบคุมภายใน (2_11)_2020
	12_ข้อ 12_รายการระหว่างกัน (2_12)
	13_ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (3_13)_2020
	14_ข้อ 14_ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (3_14)_2020
	15_รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 (แนบ3,4)_2020
	15_รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 (แนบ3,4)_2020
	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ_2563

	16_รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน(แนบ 3)
	17_งบการเงิน หน้าปก
	18_งบการเงิน เนื้อหา
	AUDit
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

	99_ปกหลัง
	Blank Page

	Blank Page



