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สารจากประธานกรรมการบริษัท
บริ ษทั เอเชีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตชิ้นส่วนโลหะควำมเที่ยงตรงสูงมำตั้งแต่ปี
2538 โดยมีลูกค้ำหลักอยูใ่ นอุตสำหกรรมยำนยนต์ (Auto) ได้ขยำยขอบเขตกำรดำเนินงำนไปสู่ธุรกิจให้บริ กำรทำง
วิศวกรรมและก่อสร้ำง ( EPC) ในปี 2559 เนื่องจำกศักยภำพในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมและโอกำสทำงธุรกิจ
สัดส่วนรำยได้จำกกิจกำร EPC ได้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด รำยได้จำกกิจกำร EPC ในปี 2559 และ 2563 คิดเป็ นอัตรำ
ร้อยละ 5.99 และ 68.92 ของรำยได้รวมตำมลำดับ ทั้งนี้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยน APCS จำกกลุ่ม
สิ นค้ำอุตสำหกรรมหมวดยำนยนต์ (AUTO) มำเป็ นกลุ่มอสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ำง หมวดธุรกิจบริ กำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง (CONS) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรฎำคม 2563 โดยบริ ษทั มุ่งเน้นขยำยธุรกิจ EPC ใน 4 ด้ำนด้วยกันคือ Solar Energy,
Waste Energy, Power Distribution และ Water Distribution โดยได้รับควำมไว้วำงใจจำกทั้งบริ ษทั เอกชน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนรัฐ และในปี 2563 บริ ษทั ได้ขยำยกิจกำรไปสู่ประเทศเวียดนำมโดยตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อว่ำ “บริ ษทั เอทู
เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด” และได้รับงำนทั้งด้ำนที่ปรึ กษำโครงกำรและงำนรับเหมำก่อสร้ำง รวมมูลค่ำสัญญำกว่ำหนึ่ง
พันล้ำนบำท ถือเป็ นสัญญำณอันดีของกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมัน่ คง สำหรับธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุ งพัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนและแสวงหำโอกำสธุรกิจใหม่ใน
อุตสำหกรรมเครื่ องมือแพทย์เพื่อสนับสนุนเสถียรภำพในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
นอกจำกที่ กล่ำวมำนั้น กลุ่มบริ ษทั ยังคงประกอบกิ จกำรด้วยธรรมำภิบำลอย่ำงแข็งขัน มุ่งมัน่ ที่ จะตอบแทน
สังคมไทย โดยทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรเอเซี ยอำสำซึ่ งเป็ นกำรร่ วมมือกับมูลนิ ธินวัตกรรม
ทำงสังคมภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรทัว่ ประเทศด้วยกำรสนับสนุนให้เข้ำถึงโอกำสงำนและอำชีพเพื่อ
กำรพึ่งพำตนเอง และโครงกำรพัฒนำบ้ำนเกิดของพนักงำน เป็ นต้น
ผมในนำมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ ที่ให้กำรสนับสนุนบริ ษทั
และกลุ่มบริ ษทั ทุกด้ำนด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุกท่ำนที่มุ่งมัน่ และทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำน
ด้วยดีเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนำและสร้ำงควำมยัง่ ยืนให้กบั กลุ่มบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง ผมขอให้คำมัน่ ว่ำจะ ยึดหลักคุณธรรม
ควำมซื่อสัตย์ และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตลอดไป

(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม)
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
25 กุมภำพันธ์ 2564
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”หรื อ “APCS”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริ เริ่ มจากการประกอบ
ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง ในปี 2559 บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาคของพลังงาน
ทดแทนและระบบสาธารณู ปโภค จึ งได้ขยายขอบเขตการดาเนิ นกิ จการไปสู่ ธุรกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง- Engineering
Procurement Construction (“EPC”) ภายใต้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย และลงทุนในธุรกิจจาหน่าย
น้ าดิบใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ซี เค”) อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเป้ าหมายพัฒนาให้ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)
เติบโตขึ้นเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั
รายได้จากธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนปั จจุบนั ในปี 2563 มีสัดส่ วนรายได้
เท่ากับร้อยละ 69.02 ของรายได้รวม อีกทั้งธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้างยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึง
ตระหนักถึงความจาเป็ นในการจัดโครงสร้างกิจการในกลุ่มใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละ
ธุรกิ จเพื่อการเติบโตในอนาคต โดย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นธุรกิ จเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจด้าน
การลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปั จจุบนั บริ ษทั มีธุรกิจ 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรม
และก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง และธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
ภายหลังจากการปรั บโครงสร้ างกิ จการของบริ ษ ัทแล้วเสร็ จ บริ ษ ัทจะยังคงสถานะเป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยต่อไป ปั จจุ บันบริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยน จานวน 659,999,962 บาท และทุ นที่ ชาระแล้ว จานวน
659,999,862 บาท
ผลกระทบจากสถานะการณ์ โควิดทีส่ ่ งผลต่ อการดาเนินงานของบริษัทฯ
ปี 2563 อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยมีแนวโน้มหดตัวตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะชิ้นส่ วน
เพื่อประกอบยานยนต์ (OEM) ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้กิจกรรมการผลิตในห่ วงโซ่ยานยนต์สะดุด
ลงในช่วงครึ่ งแรกปี 2563 ท่ามกลางกาลังซื้อทัว่ โลกรวมถึงไทยที่หดตัวรุ นแรง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนของ AUTO ได้รับผลกระทบจากเหตุกาณ์ดงั กล่าวนั้นเช่นเดียวกัน ในช่วงไตรมาส 2 ของปี
บริ ษทั ได้ชลอการผลิตจากสถานการณ์ดงั กล่าว ทาให้กระบวนการต่างๆหยุดชะงัก เป้ าหมายการผลิตและการจาหน่ายไม่เป็ น
ตามแผนที่วางไว้ จึงมีการพิจารณาลดจานวนพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับคาสัง่ ซื้อ โดยเปิ ดโอกาสให้สมัครใจลาออก ภายใต้
ชื่อโครงการ “พร้อมใจไปเริ่ มใหม่” และจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมาย ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
แต่อย่างใด บริ ษทั ยังคงมีความสามารถชาระหนี้การค้าเป็ นปกติ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเงินกูต้ ่างๆโดยไม่ผิดนัดชาระใดๆ และ
บริ ษทั ยังสามารถจ่ายปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
และในกลุ่ม EPC หากแบ่งออกเป็ นด้านๆ เป็ นดังนี้
1. การดาเนินงาน (Operation)
ในส่วนข้อจากัดในการดาเนินงาน ทางบริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ไว้อย่างรัดกุม
โดยได้ทาการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้และแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อระวังและป้ องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงาน
รวมถึง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง และมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อ
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยตลอด
หน้า 1
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ทั้งนี้มีบางมาตรการที่ส่งผลให้ทางานไม่สะดวกหรื อล่าช้าบ้าง เช่น มาตรการในการงดรับนัดหมายประชุมและ
พบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก ในพื้นที่สานักงาน หรื อ พื้นที่เสี่ยงตามที่กาหนดในทุกกรณี และให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น
Teleconference, VDO Call หรื อ มาตรการให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine) 14 วัน โดยถือเป็ น Work from home
เป็ นต้น
2.การเงิน (Finance)
บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนและบริ หารสภาพคล่อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการรับมือ หรื อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่จะส่งผลต่อบริ ษทั ฯ ,พนักงาน,ลูกค้า,ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี
3.ฐานะทางการเงินและผลกระทบการดาเนินงาน (balance sheet and performance)
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ลูกค้าบางรายที่อยูร่ ะหว่างรอลงนาม หรื ออยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการ
ชะลอการตัดสิ นใจ เป็ นสัดส่วนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับเป้ าหมายของรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และสะท้อนความเป็ นจริ ง
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่ องการด้อยค่าสิ นทรัพย์ เนื่องจากลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นการ
ดาเนินโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
4.ภาระผูกพันตามสัญญา (Contractual Obligation)
ในสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการกาหนดพื้นที่เสี่ ยงในระดับต่างๆ ซึ่งบางโครงการของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงที่
กาหนดนั้น ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผน และบริ หารงานโครงการอย่างรอบครอบ ส่งผล ทาให้สามารถดาเนินการตาม
สัญญาได้ทุกโครงการ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
5.ความเสี่ ยงต่อความอยูร่ อดของบริ ษทั (threats to viability)
บริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่ องนี้
6.อื่นฯ
ไม่มี
การประกอบธุรกิจของบริษัท
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ปี 2563 สามารถจาแนกได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
AUTO

EPC

WATER

ADJ.

งบการเงินรวม
เปลี่ ยนแปลง
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563
2562
มูล ค่ า
%
รายได้
634 854 1,472 1,871
27
64
2,133
2,788
(655) (23.5%)
กาไรจากการดาเนิ นงาน
35 104
70 182
(3) 42 (19) (14)
83
315
(232) (73.7%)
ต้นทุนทางการเงิน
18
8
10 125.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
27
55
(28) (50.9%)
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ
29
29 100.0%
กาไร (ขาดทุ น) สาหรั บงวด
9
252
(243) (96.4%)
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
5
(14)
19 135.7%
กาไร (ขาดทุ น) ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
14
238
(224) (94.1%)
สาหรั บปี

* AUTO : กลุม่ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนโลหะ / EPC : กลุม่ วิศวกรรมและก่อสร้าง / WATER : กลุม่ จาหน่ ายน้ าดิบ
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมสิ้นสุดวันเดียวกันของปี ก่อน รายได้ลดลงจานวน 655 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.5
1. รายได้กลุ่ม AUTO ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิ จ เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งทาให้กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลง
2. รายได้กลุ่ม EPC ลดลงจากการชะลอตัว เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทาให้ลูกค้าบางรายที่อยูร่ ะหว่างรอลงนาม หรื ออยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการชะลอการดาเนิ นการ
แต่ก็เป็ นสัดส่ วนที่ ไม่มากนัก ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการปรับเป้ าการรับรู ้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สะท้อนความเป็ นจริ ง
3. รายได้กลุ่ม WATER ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมน้ าเพื่อให้
สามารถขายน้ าให้ครบถ้วนตามสัญญาทาให้ตน้ ทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบเพิม่ ขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อม
ราคา
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี
Q1'63 Q2'63 Q3'63 Q4'63 รวม
รายได้
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ
กาไร (ขาดทุ น) สาหรั บงวด
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุ น) ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

422
(24)
4
8
29
(65)
2
(63)

278
(24)
4
(7)
(21)
3
(18)

669
58
4
6
48
48

764
73
6
20
47
47

2,133
83
18
27
29
9
5
14

* AUTO : กลุม่ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนโลหะ / EPC : กลุม่ วิศวกรรมและก่อสร้าง / WATER : กลุม่ จาหน่ ายน้ าดิบ

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงิ นรวม รายได้ Q1’63 –Q4’63 มีรายได้
422 , 278 , 669 และ 764 ล้านบาทตามลาดับ สื บเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019 ผลการดาเนิ นงานใน Q1’63 และ Q2’63 เกิดผลขาดทุนจากรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตามใน Q3’63 และ Q4’63
รายได้และกาไรจากการดาเนินงานได้เริ่ มปรับตัวเพิม่ ขึ้น เข้าสู่สภาวะใกล้เคียงปกติ
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุ นในธุ รกิ จ บริ การทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง ในนาม
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) และบริ ษทั ในเครื อ (บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั กิจการร่ วมค้า
เอทูตีรวัฒน์ จากัด (“เอทูที”) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด (“เอทูวี”)) (กลุ่ม EPC) ซึ่ งประกอบธุรกิ จ
ให้บริ การออกแบบและให้คาปรึ กษาด้านวิศวกรรม การให้บริ การงานก่อสร้างโครงการ และให้บริ การดูแลและ
บารุ งรักษา รวมถึงจาหน่ ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้ในการก่ อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หลังคา แบบลอยน้ า
1.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ เช่น จากขยะชุมขน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึง
โรงคัดแยกขยะ เป็ นต้น
1.3 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจาหน่ายน้ าแบบครบวงจร
2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด และ บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด (กลุ่ม AUTO) ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) ที่ ทาจากโลหะ เช่ น
เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยรู ปร่ าง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะ
เป็ นไปตามการออกแบบของลูกค้า โดยชิ้นส่ วนที่มีความเที่ยงตรงสู งของบริ ษทั สามารถนาไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนกลุ่มที่ ผลิตส่ งให้บริ ษทั ประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier
Supplier) โดยในปั จจุบันบริ ษทั มุ่งเน้นการผลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศ เครื่ องทาความเย็น อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทย์
บริ ษทั มีนโยบายในการกระจายฐานลูกค้าสู่ หลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและเพิ่ม
เสถียรภาพทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ยังคงเดินหน้ายกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการ
ขยายกระบวนการผลิ ตให้ครอบคลุม ช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุ นความสามารถในการ
ดาเนินงานที่ยดื หยุน่ ของบริ ษทั
3. ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
ในปี 2559 บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ในนามบริ ษทั ชลกิจ
สากล จากัด (“ซี เค”) (กลุ่ม WATER) ซึ่ งเป็ นการลงทุนผ่านเอทู ทางซี เค ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ โดยทางซี เค มี
บ่อน้ าเพื่อรองรับน้ าดิ บ จานวน 5 บ่อ ซึ่ งรองรั บน้ าได้ท้ งั หมดจานวน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ งทั้ง 5 บ่อ อยู่ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย
บริษทั

ชื่ อ ย่อ

ประเภทธุ รกิ จ

ธุ รกิ จ

วัน ที่ จ ดทะเบียน

ทุ น จดทะเบียน
(บาท)

1. บจ. เอทู เทคโนโลยี

A2

2. บจ. เอพี ซีเอส เทคโนโลยี

APT

3. บจ. กิ จการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ A2T

ให้ บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solutionและให้ บริ การงาน
ก่ อสร้างโครงการและให้ บริ การดู แ ลและ บารุ งรักษาโรงงานไฟฟ้ าประเภทพลังงาน
ทดแทนทุกชนิ ด
จัดจาหน่ ายวัสดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่ ต่างๆ เพื่ อใช้ในการก่ อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า ธุ รกิ จพลังงานทุกประเภท ธุ รกิ จน้ ารวมถึ งโรงงานผลิ ตไอน้ า น้ าบริ สุทธิ์
และผสมสารเคมี เพื่ อจาหน่ ายในกิ จการอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมีห รื อเพื่ อใช้เพื่ อ
จาหน่ ายแก่ ชุมชน และธุ รกิ จทีเ่ กี่ ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และให้ บริ การ ออกแบบ ให้
คาปรึ กษาด้านวิศ วกรรมการให้ บริ การงานก่ อสร้างโครงการ และให้ บริ การดู แ ล
บารุ งรักษา
งานก่ อสร้างโครงการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการสูบน้ า

4. บจ. เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม A2V

ให้ บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และให้ บริ การงาน
ก่ อสร้างโครงการและให้ บริ การดู แ ลและบารุ งรักษาโรงงานไฟฟ้ าประเภทพลังงาน
ทดแทนทุกชนิ ด

5. บจ. ชลกิ จสากล

จาหน่ ายน้ าดิ บ

CK

จานวนหุ้ น ที่
จาหน่ ายแล้ ว
(หุ้ น)

มูล ค่ าที่ ตราไว้ มูล ค่ าที่ เรียกชาระ
หุ้ น ละ
หุ้ น ละ
(บาท)
(บาท)

จานวน
หุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น)

สั ดส่ วน
การถื อ หุ้ น
(%)

ก่ อสร้าง

19 ตุลาคม 2553

600,000,000.00

60,000,000

10.00

10.00

59,999,997

ถื อหุ ้ น โดย
APCS 100.00

ก่ อสร้าง

28 มิถุน ายน 2560

10,000,000.00

10,000

1,000.00

1,000.00

9,997

ถื อหุ ้ น โดย
A2 99.97

ก่ อสร้าง

15 พฤษภาคม 2561

75,000,000.00

10.00

2.50

หุ ้ น บุริมสิทธิ์
3,674,997

ถื อหุ ้ น โดย
A2 49.00

10.00

2.50
ถื อหุ ้ น โดย
A2 100.00

ก่ อสร้าง

23 มีน าคม 2563

บริ ห ารจัดการน้ า 14 กรกฎาคม 2549

หุ ้ น บุริมสิทธิ์
3,675,000
หุ ้ น สามัญ
3,825,000

1,000,000.00

100,000

10.00

10.00

100,000

120,000,000.00

1,200,000

100.00

100.00

1,177,497

6. บจ. เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที.

APAT

ผลิ ตและจาหน่ ายชิ้ น ส่วนโลหะ

ผลิ ตชิ้ น ส่วนโลหะ 22 ตุลาคม 2553

550,000,000.00

55,000,000

10.00

10.00

54,999,997

7. บจ. เอเซียพรี ซิชนั่ เทค

AST

ผลิ ตและจาหน่ ายชิ้ น ส่วนโลหะ

ผลิ ตชิ้ น ส่วนโลหะ 30 สิงหาคม 2561

1,000,000.00

200,000

5.00

5.00

199,997

หมายเหตุ
1)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถื อหุ ้ น ในบริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด เป็ น หุ ้ น บุริมสิทธิ์ จานวน3,674,997 หุ ้ น โดยสิทธิ ในการออกเสียงสาหรับหุ ้ น บุริมสิทธิ์ 1 หุ ้ น เท่ากับ 10,000 เสียง และหุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น เท่ากับ 1 เสียง
และผูถ้ ื อหุ ้ น บุริมสิทธิ์ ได้รับเงิ น ปัน ผล และได้รับชาระค่าหุ ้ น เมื่อเลิ กกิ จการหรื อชาระบัญชี ของบริ ษทั ก่ อนผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญในอัตราร้อยละ203 ของทุน ชาระแล้วของหุ ้ น บุริมสิทธิ์ นั้ น

2)

เมื่อวัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้เปลี่ ยนชื่ อ จากบริ ษทั พี ทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
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ถื อหุ ้ น โดย
A2 98.12
ถื อหุ ้ น โดย
APCS 100.00
ถื อหุ ้ น โดย
APAT 100.00

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.1 ค่ านิยมองค์ กร (Core Value)

วิสยั ทัศน์
ผู ช้ านาญการ
ระดับโลก

หลักสำคัญ
สร้ำงงำน
"คุณภาพคือ
ศักดิ์ศรี สามัคคี
เพิ่มผลผลิต เป็ น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม"

หลักสำคัญ
สร้ำงคน
"วินัย สามัคคี
เสียสละ
คุณธรรม กตัญญู "

ปณิธำนองค์กร
"มุง่ สร้างคนดี
แทนคุณแผ่นดิน"

เพื่อให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ที่ต้ งั ไว้ คือ "ผู้ชานาญการระดับโลก " บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการ
ทั้งองค์กร เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการ การผลิต และบุคลากร
โดยบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ บริ ษทั ยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม
ทักษะความรู ้ เพื่อให้การทางานมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด
1.2 เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
- ธุรกิจโรงไฟฟ้า หลังจากที่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ (โครงการบริ หารจัดการมูล
ฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน ที่ ศูนย์กาจัดมูลฝอยอ่อนนุช กทม.) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั
ได้รับสัญญาสื บเนื่องการบริ หารการเดินเครื่ องและซ่อมบารุ งเป็ นระยะเวลา 20 ปี และได้ขยายต่อยอดธุรกิจไปยัง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าระบบชีวมวล และระบบชีวภาพ เพื่อรองรับโครงการ
สาคัญตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะมูล
ฝอยชุมชน จังหวัดหนองคายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2564
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มุ่งเน้นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้ง
บนพื้นดิน (Solar farm) เป็ นหลัก แต่ดว้ ยปั จจุบนั ภาครัฐยังไม่มีนโยบายรับซื้อไฟเพิ่ม จึงมุ่งเน้นลูกค้าภาคเอกชน
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ในกลุ่มของเจ้าของธุ รกิ จโรงงานอุตสาหกรรมที่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู ง และต้องการประหยัดค่าไฟ โดย
ลูกค้ากลุ่มนี้ จะเป็ นการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) และ
ประเภทลอยน้ า (Solar floating) เป็ นหลัก
- ธุรกิจการจัดการระบบน้ า มีแผนขยายธุรกิจรับเหมาและจาหน่ายอุปกรณ์ระบบผลิตและจาหน่ายน้ าให้กบั กลุ่ม
ธุรกิจเอกชนที่ ลงทุนผลิตจาหน่ ายน้ าดิ บให้แก่กลุ่มนิ คมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่กาลังพัฒนาและในอนาคตจะมีความต้องการใช้น้ าสูงมาก
- ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าถือเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็ นและมีอตั ราการเติบโตสู งตามการ
เจริ ญเติบโตของเศษฐกิจ มีนโยบายมุ่งเน้นบริ การลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะลูกค้า การไฟฟ้าทั้ง 3
หน่ วยงานที่ มีประกาศแผนการจัดจ้างงานก่ อสร้างสถานี ไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ อง ผ่านระบบกรมบัญชี กลางอย่าง
ชัดเจน
- บริ ษทั มีนโยบายขยายธุ รกิ จพลังงานต่างประเทศ โดยจะเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่ องจากประเทศ
เวียดนาม เป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้ มีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น
รั ฐบาลประเทศเวียดนาม มี น โยบายสนับ สนุ นพลัง งานทางเลื อกไว้อย่างชัด เจนในแผนแม่ บทด้า น
พลังงานระหว่างปี 2554-2563 และวิสยั ทัศน์ถึงปี 2573 เพื่อวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศที่ เติ บ โตสู ง ขึ้ น บริ ษ ัทจึ ง มี น โยบายขยายธุ ร กิ จ เข้าไปจัดตั้ง บริ ษทั ในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ให้การบริ การด้านการ
บริ หารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสู ง สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานลม
2. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components)
บริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ ยงตรงสู ง (High Precision
Parts and Components) ด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุนต่อการเพิ่มรายได้และพัฒนายอดรายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่าง
มีเสถียรภาพและยัง่ ยืนต่อไป
บริ ษทั จะขยายการประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพารายได้จาก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุ รกิจที่ ตอ้ งการย้ายฐานการผลิตมาในประเทศ ซึ่ ง
พันธมิตรทางธุ รกิ จดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงหรื อต่อเนื่ องกันกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิ จของบริ ษทั เพื่อก่อให้เกิ ด Synergy ในการผลิต และการเรี ยนรู ้เทคนิ คและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องมีรูปแบบและการผลิตที่ซบั ซ้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
- บริ ษทั ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน้ า เนื่องจากบริ ษทั ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจน้ าเป็ นธุรกิจแห่ งอนาคต มีการขยายตัว
สูง และมีคู่แข่งไม่มาก โดยบริ ษทั ย่อยจะทาธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ โดยมีลกั ษณะของธุรกิจเป็ นการทาสัมปทานกับ
ภาครัฐ หรื อเอกชนที่น่าเชื่อถือ เนื่องด้วยปั จจุบนั ภาครัฐต้องการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการลงทุน จึงเป็ นช่องทาง
ที่ การลงทุนโดยภาคเอกชน ในลักษณะสัมปทานจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งมีการเปิ ด AEC ทาให้
ช่องทางในการลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา มีโอกาสมากขึ้น
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จะขยายแหล่งเก็บน้ าดิ บ ต้นทุ นต่ า เพื่อรองรับปั ญหาความไม่แน่ นอนของน้ าดิ บที่ ได้รับจากธรรมชาติ
ควบคู่กบั การรองรับการขยายรายได้จากการเติบโตของลูกค้า
1.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
วันที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 500,000,000 บาท
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด เพื่อประกอบธุรกิ จรับเหมา
ก่ อ สร้ า งตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู ้ว่า จ้า ง โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น จ านวน 75,000,000 บาท (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อย)
วันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที.จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็ น
300,000,000 บาท
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้จัดตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด เพื่อประกอบธุ รกิ จ รั บเหมา
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง ในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน จานวน 1,000,000 บาท
วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ือหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ
53.33 เปลี่ยนเป็ นร้อยละ 98.12
วันที่ 2 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600,000,000 บาท
วันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที.จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็ น
550,000,000 บาท
1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

1.5 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

หน้า 8

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ จาแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการโดย

2.1 กลุ่มธุรกิจบริ การทาง บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
วิศวกรรมและก่อสร้าง บริ ษทั เอทูตีรวัฒน์ จากัด
(EPC)
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรม
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ยานยนต์
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เทค จากัด
2.3 กลุ่มธุรกิจบริ หารจัดการ
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
น้ า

สัดส่ วน
การลงทุน
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม1
2561
รายได้

100.00%
49.00%
1,450.40
100.00%
100.00%

2562
%

รายได้

2563
%

รายได้

%

58.56 1,870.79

67.10 1,472.02

69.02

100.00%
100.00%

990.71

40.00

853.64

30.62

633.70

29.71

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. รายได้ระหว่างกันได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 12 เรื่ องรายการระหว่างกัน )
2. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด

กลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย 7 บริ ษทั ดังนี้
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ตั้งแต่ ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินธุรกิจเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดาเนิ นธุรกิจ
ด้านการลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ ยงตรงสู ง ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จากัด (“เอพีเอที ”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อ
บริ ษทั จาก บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารจัดการและควบคุมดูแล
แต่ละธุรกิจ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบด้วย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั เอพีซี
เอส เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ ประกอบด้วย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด และ บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จากัด
3. กลุ่มธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ประกอบด้วย บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
โดยมีธุรกิจ EPC และธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เป็ นธุรกิจหลัก
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริ ษทั แล้วเสร็ จ บริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านการ
ลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับโอน
ธุรกิจผลิต และจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
และที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวมาจากบริ ษทั และบริ ษทั จะถือหุน้ ใน
เอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที การโอนกิจการให้แก่ เอพีเอที ดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้าง
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงไม่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษทั แต่อย่างใด
การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) การให้บริ การงานก่อสร้างโครงการและให้บริ การดูแลและบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการจัดการระบบน้ า รวมถึงจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท
2. ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) ที่ทาจากโลหะ
เช่ น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยคุณสมบัติ ลักษณะและรู ปทรง ของชิ้ นงานจะเป็ นไปตามการ
ออกแบบของลู ก ค้า ปั จ จุ บัน ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
3. ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
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โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้ าง (EPC)
ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ดาเนินงานภายใต้การบริ หารจัดการของเอทู ได้ดาเนินงานให้บริ การ
งานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานทุกชนิ ด การรับเหมาโครงการต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง รวมถึงการขายวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุ รกิจแบ่งเป็ น 2
ส่ วนคือ ส่ วนของการให้บริ การรับเหมาก่อสร้างโครงการ และส่ วนของการทาธุ รกิ จขายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ
ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ดาเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง (EPC)
การด าเนิ น ธุ รกิ จ บริ การทางวิศวกรรมและก่ อ สร้ าง (EPC)เป็ นการดาเนิ นงานที่ เกิ ดจากการให้บริ ก ารรั บ เหมา
ก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร ในรู ปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็ นโครงการที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงให้บริ การทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่ มตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และทาการก่อสร้างงานโยธา การ
ติดตั้งทดสอบระบบจนกระทัง่ ส่ งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการบริ การให้คาปรึ กษาและให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาและเดิ น
ระบบหลังการส่งมอบด้วย ปั จจุบนั บริ ษทั ดาเนินธุรกิจ ภายใต้การดาเนินงานของบริ ษทั เอทู และ บริ ษทั เอทูตีรวัฒน์
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ในช่วงปี 2562 มาจนปั จจุบนั เอทูได้ดาเนิ นการธุ รกิจและขยายบริ การด้านงานบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง
จนปั จจุบันมีผลงานการให้บริ การก่อสร้าง โรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุ กชนิ ดได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าและระบบ
จาหน่ายน้ า โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สาคัญคือผูป้ ระกอบการเอกชนรายใหญ่ และหน่วยงานรัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นต้น

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะจากแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน
และประเภทลอยน้ า (ตามลาดับจากซ้ายไปขวา)

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ
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โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจาหน่ายน้ าแบบครบวงจร
การผลิตและขั้นตอนการผลิต
1. ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อการก่ อสร้ าง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและผูบ้ ริ หารได้ทาการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในขั้นแรกโดยจะรับข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าและทาการพิจารณาและตัดสิ นใจในเบื้องต้นว่าจะเสนอ Proposal หรื อไม่ หากต้องการที่จะเสนอ Proposal ฝ่ ายบริ หาร
จะทาการมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดาเนินการสารวจหน้างานพร้อมจัดทาต้นทุนเพื่อเสนอ และตัดสิ นใจพร้อมเสนอราคา
หากโครงการได้รับคัดเลือก ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ หากตกลงเงื่อนไขกับลูกค้า
ได้ก็จะนาเข้าสู่กระบวนการทาสัญญาและเริ่ มดาเนินการก่อสร้างต่อไป
ฝ่ ายบริ หาร จะทาการแต่งตั้ง Project Manager เพื่อรั บผิดชอบในการควบคุ มการก่ อสร้ าง Project Manager
จะมอบหมายให้กบั วิศวกรเพื่อสารวจสภาพพื้นที่ อีกครั้งเพื่อรับทราบถึงข้อมูลโครงการและทาการประเมินความเสี่ ยงที่ มี
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ในการดาเนินโครงการและจัดเตรี ยมแผนและมาตรการรองรับในกรณี ที่มีความเสี่ ยงสูงและ/หรื อผลกระทบจากความเสี่ ยงสู ง
(High risk scale)
2. ขั้นตอนการก่ อสร้ างโครงการ
เมื่ อ ได้รับมอบโครงการจากฝ่ ายบริ หาร Project Manager จะเป็ นผูก้ าหนดผัง องค์ก รของโครงการ(Project
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซึ่ งจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดาเนิ นงานในโครงการProject Manager ร่ วมกับ
Engineering Manager และ Site Manager จะต้องทาการทบทวนความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความ
ต้องการอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ ได้จะต้องมีการสื่ อสารให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นในการ
ออกแบบและก่อสร้างต่อไป
Project Manager ทาการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการดาเนิ นงานจริ ง เพื่อประกอบการนาเสนอ Budget เสนอต่อฝ่ าย
บริ หาร
เมื่อสรุ ปข้อมูลทุกอย่างเสร็ จสิ้นแล้ว Engineering Manager และ Site Manager จะทาการสัง่ ซื้อ วัสดุ เครื่ องจักร และ
จ้างผูร้ ับเหมาช่วงต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ สาหรับงาน Engineering เมื่อได้ Conceptual Design มาแล้ว Site Manager และ
ผูเ้ กี่ยวข้องจะทาการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและงานจัดซื้ อจัดจ้างใน
ส่ วนของผูร้ ับเหมา Site Manager และ Project Engineer มีหน้าที่ ควบคุมคุ ณภาพการก่อสร้างให้เป็ นไปตามรู ปแบบหรื อ
มาตรฐานสาหรับงานหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ รวมทั้งเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี การตรวจสอบ (Inspection) งานก่อสร้างและ
งานติ ดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดสอบ (Test and Commissioning) เครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ
ต้องเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
เมื่อโครงการดาเนินการก่อสร้างเสร็ จสิ้น โครงการจะต้องส่งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็ จครบถ้วนตามสัญญา
โดยโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ QC Test and Commissioning Procedure และ
ผ่านการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายร่ วมกับลูกค้าก่อนทาการส่งมอบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กระทรวงพลังงานได้จดั ทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP-2018) ซึ่ งผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้ าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกในรู ปแบบพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งมีผลคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ณ พ.ศ. ปี 2580 อยูท่ ี่ระดับ 126,867
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)
เป้าหมายกาลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้ าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตาม PDP-2018 Rev.1
กาลังการผลิต (เมกะวัตต์ )
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสี ย/ของเสี ย)
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานแสงอาทิตย์ (Hybrid)
รวม

2563
รายปี สะสม
200
200
100
100
200
200
200
200
700
700

2564
รายปี สะสม
100
300
50
150
100
300
100
300
350
1,050

2565
รายปี สะสม
100
400
33
183
100
400
90
390
323
1,373

2566
รายปี
100
100
80
280

สะสม
500
183
500
470
1,653

2567
รายปี สะสม
100
600
183
100
600
80
550
280 1,933

แหล่งที่มา :
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018).
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ภาพรวมแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1)
ได้กาหนดเป้ าหมายกาลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ รวมโครงการโรงไฟฟ้ า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้ว จานวนทั้งสิ้น 18,696 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ทางเลือก
กาลังผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์)
พลังงานแสงอาทิตย์
9,290
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่ วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า
2,725
ชีวมวล
3,380
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
120
พลังงานลม
1,485
ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสี ย/ของเสี ย/พืชพลังงาน)
1,183
ขยะชุมชน
400
ขยะอุตสาหกรรม
44
พลังน้ าขนาดเล็ก
69
รวม
18,696
แหล่ งทีม่ า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018)

จากนโยบายที่สาคัญดังกล่าวนี้ ทาให้เกิดการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน นับว่าเป็ นการสนับสนุนให้เอกชนหันมา
ลงทุนธุ รกิ จพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็ นเป้ าหมายหลักที่ เอทูจะได้มีโอกาสเข้าไปเสนอการ
ให้บริ การในงานก่อสร้างโครงการให้แก่ผูป้ ระกอบการที่ได้รับใบอนุ ญาตขายไฟฟ้า โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็ จประเภทโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้ อเพลิงขยะชนิ ดต่างๆ ซึ่ งถือได้วา่ จะเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ได้ในอนาคต
นอกเหนือจากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ทางภาครัฐได้วางกรอบนโยบายไว้น้ นั ทางภาครัฐยังมี
การส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการณ์ขนาดกลาง และผูป้ ระกอบการณ์รายย่อย ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น ผ่านกระบวนการให้สิทธิ์ทางภาษี ซึ่งคาดการณ์วา่ จะส่งผลให้มีการลงทุนมากขึ้นในอนาคต
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารหลักของเอทู เป็ นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน และธุรกิจด้านการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง จึงเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในวงการก่อสร้าง
ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่มีส่วนสาคัญในการติดต่อกับลูกค้า ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาเนิ นการก่อสร้าง มีทีมงานที่ มีประสบการณ์ในขั้นตอนการขอใบอนุ ญาต
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้เป็ นอย่างดี ทาให้บริ ษทั สามารถทาบริ หารโครงการและทาการ
ก่ อสร้ างได้แล้ว เสร็ จตามสัญญา นอกจากนั้น บริ ษทั ยัง มี ผลงานในโครงการที่ สาคัญ ที่ ส ามารถนามาเป็ นผลงานที่ เป็ น
คุณสมบัติเบื้ องต้นในการเข้าร่ วมการประมูลในโครงการขนาดใหญ่ได้ จึ งถื อเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญที่ ทาให้บริ ษทั มี ความ
ได้เปรี ยบและมีโอกาสในการแข่งขันสูงเหนือคู่แข่ง
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 ลักษณะ ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผูป้ ระกอบการด้านพลังงานและระบบสาธารณูประโภคทั้งที่ เป็ นเอกชนรายใหญ่ที่มี
ความมัน่ คง รวมถึงหน่วยงานภาคราชการต่าง เช่นหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ ง ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักที่มีศกั ยภาพในการ
ลงทุนและมีแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างชัดเจน
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
โดยการเข้าร่ วมการประมูลในภาครัฐในงานรับเหมาโครงการต่างๆโดยเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สาธารณู ปโภคตามแผนนโยบายของรัฐบาล สาหรับลูกค้าภาคเอกชนทางบริ ษทั ได้เข้าไปร่ วมกับนักลงทุนด้านพลังงานใน
ประเทศเพื่อช่วยพัฒนาโครงการและเสนอราคาให้กบั ลูกค้าเช่น โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ งานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้ าแรงสู ง งานก่อสร้ างระบบสาธารณู ปโภคด้านน้ าแบบครบวงจรเป็ นต้น โดยรายได้ที่เกิ ดขึ้นในปี 2563 งานบริ การ
รับเหมาจะเป็ นลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้น บริ ษทั มีแผนขยายฐานธุ รกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่ อสร้าง
(EPC) ให้กบั นักลงทุนที่ตอ้ งการไปลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม เป็ นต้น
 นโยบายการกาหนดราคา
ใช้วธิ ีสญ
ั ญาต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) คือ ใช้ราคาต้นทุนตามข้อกาหนดและปริ มาณงาน
ตามที่ตกลงและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนมาพิจารณาประกอบ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่ จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตและการจัดการเพื่อให้เป็ นโรงงานที่ มีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้รับประกาศนียบัตรที่เป็ นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้
มาตรฐาน
ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รายละเอียด
รับรอง
1. ISO 9001: 2015
28 พ.ย. 2562
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:
ถึง
2015 UKAS Quality Management
28 พ.ย. 2565
UKAS = United Kingdom Accreditation Service เป็ นหน่วยงาน
รั บ รองระบบ ของสหราชอาณาจัก ร (อัง กฤษ) ที่ ไ ด้รั บ การ
ยอมรับจากนานาชาติ บริ ษทั ที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นธรรมและความสามารถในการปฏิ บัติงาน และการ
บริ ห ารจัด การ ที่ ไ ด้ม าตรฐานสากลที่ มี คุ ณ ภาพ โดยการได้
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานนี้ จะเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ที่ เ ป็ น
เครื่ องมื อ ยื น ยัน ในการพัฒ นาองค์ ก รอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเพื่ อ
สร้างสรรค์สินค้าและบริ การที่มีมาตรฐาน
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอทู จ ะจั ด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าหรั บ งานรั บ เหมาก่ อ สร้ า งตามแบบบั ญ ชี แ สดงปริ มาณงานและราคา
(Bill of Quantity หรื อ BOQ) ซึ่ งเป็ นบัญชีแสดงราคาวัสดุและค่าแรง ลูกค้าส่ วนใหญ่จะจัดทาเป็ นแบบฟอร์ มโดยจะระบุ
ปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้มาให้พร้อม เพื่อให้บริ ษทั กรอกข้อมู ลมูลค่าตามรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้น้ นั ใน
กรณี ที่ลูกค้าไม่ระบุปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ มาให้ บริ ษทั จะต้องดาเนินการถอดแบบเพื่อระบุปริ มาณเอง

หน้า 15

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
งานโครงการที่ เ อทู ทาทุ กโครงการมี ข้ นั ตอนระเบี ยบปฏิ บัติ ตามกฎกระทรวงอุต สาหกรรมว่า ด้วยการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม( ESA ) ตามประกาศประมวลหลักการปฏิ บตั ิ (Code of Practice: CoP) ซึ่ งกาหนดโดย
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ) เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอทูมีจานวนโครงการงานให้บริ การก่อสร้างกับลูกค้า แบ่งเป็ น
หน่ วย : ล้านบาท
No.

รายละเอียด

โครงการ

มูลค่าโครงการ

1

งานที่ดาเนินการก่อสร้างเสร็ จสิ้นแล้วในปี 2563

20

2,476.02

รับรู้ รายได้
ปี 62
2,250.35

รับรู้ รายได้
คงเหลือภาระ
ปี 63
225.68
-

2

งานที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน

15

1,604.88

11.92

954.86

638.10

3

งานที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้าง
รวม

1

0.33

-

-

0.33

4,081.23

2,262.27

1,180.54

638.43

2.1.2 ธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการก่ อสร้ าง
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน ระบบสถานี ไฟฟ้าแรงสู ง และระบบสาธารณูปโภค เป็ นการดาเนิ น
ธุรกิจภายใต้ชื่อบริ ษทั เอพีที
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
จัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงโซล่าร์
เซล อินเวอร์ เตอร์ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าร์ อุปกรณ์สวิตช์เกี ยร์ สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ าแรงสู ง และระบบมอนิ เตอร์
อุปกรณ์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตจาหน่ายน้ าเช่นเครื่ องผลิตน้ าดิบและท่อส่งน้ าเป็ นต้น
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 ภาวะอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่าการขยายตัวของความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าทดแทนเพิ่มมากขึ้นทาให้การขายอุปกรณ์พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
มุ่งเน้นการจาหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ปริ มาณความต้องการอุปกรณ์พลังงานทดแทน
จะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของความต้องการพลังงานทดแทน
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุ รกิ จพลังงานทดแทนนั้นถื อว่าเป็ นธุ รกิ จที่ มีการลงทุ นสู งและการแข่งขันที่ ดี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะช่วยให้
บริ ษทั ประสบความสาเร็ จ กลยุทธ์สาคัญที่ช่วยให้การตลาดของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
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 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

จาหน่ายให้กบั กลุ่มลูกค้าที่มีงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค โดยจาหน่ายให้กลุ่มลูกค้าที่เป็ นภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้าง
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เอพีที มี ช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย และจัด หาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ อใช้ในงานก่ อ สร้ างโครงการ ให้กับเจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาภายนอก หรื อบริ ษทั ผูอ้ อกแบบโครงการก่อสร้างโดยตรง
 นโยบายการกาหนดราคา
เอพีที จะกาหนดราคาผลิตภัณฑ์จากต้นทุนและส่วนบวกเพิ่ม (Cost plus Margin) โดยนาปริ มาณการสัง่ ซื้อ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
- ไม่มี
 สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอพีที มีนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าเจ้าของโครงการงานก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น
ไม่มีนโยบายสต็อควัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้า ทั้งนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ จะมาจากการ
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ และต่างประเทศ
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี

2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
งบการเงินรวม1

รายได้ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

2561
รายได้

2562

2563

%

รายได้

%

รายได้

%

1. รถยนต์

568.07

57.34

469.27

54.97

356.62

56.28

2. รถจักรยานยนต์

122.15

12.33

117.20

13.73

83.46

13.17

3. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น

167.56

16.91

130.76

15.32

135.34

21.36

4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

84.32

8.51

79.72

9.34

38.36

6.05

5. ชิ้นส่วนอื่นๆ

48.61

4.91

56.69

6.64

19.92

3.14

853.64 100.00

633.70

100.00

990.71 100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้ระหว่างกันได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 12 เรื่ องรายการระหว่างกัน )
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บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ที่ทาจาก
โลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็ นต้น โดยรู ปร่ าง ลักษณะและคุณสมบัติของ
ชิ้นงานจะเป็ นไปตามการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าที่
จะน าไปใช้ง าน ซึ่ งลัก ษณะของชิ้ น ส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท ผลิ ต มี ล ัก ษณะต่ า งกัน เช่ น รู ป ร่ า ง ขนาดมิ ติ ลัก ษณะของวัต ถุ ดิ บ
คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ ความเรี ยบผิว เป็ นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่าชิ้นส่ วนของบริ ษทั สามารถนาไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์การนาไปใช้งานและการออกแบบชิ้นงานของลูกค้า แต่ปัจจุบนั ลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และอุตสาหกรรมกล้อง
ถ่ายภาพดิ จิตอล โดยผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ นาไปใช้เป็ นส่ ว นประกอบในชิ้ น ส่ วนและอุปกรณ์ ต่ างๆ ของลู กค้า ในแต่ล ะ
อุตสาหกรรม

2.2.1 ชิ้นส่ วนยานยนต์
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู งให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1
จะนาผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบในชิ้นส่ วนของรถยนต์ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนในเครื่ องยนต์ ระบบควบคุ มการ
ขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัดน้ าฝน และสตาร์ตเตอร์ เป็ นต้น ส่วนผูผ้ ลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 1ของรถจักรยานยนต์
จะนาชิ้นส่วนของบริ ษทั ไปใช้เป็ นชิ้นส่วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ เป็ นต้น โดยลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั อีซูซุเอ็นยิน่
แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด , บริ ษทั วาลีโอสยาม เทอร์ มอลซิ สเต็มส์ , บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริ คแมนูแฟ็ ค
เจอริ่ ง จากัด , บริ ษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด , บริ ษทั สยามคูโบต้า คอร์ ปอเรชัน่ จากัด , บริ ษทั ไทรอัมพ์
มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จากัด , บริ ษทั ที.ราด ประเทศไทย จากัด และ บริ ษทั เออห์ลินส์ เอเซีย จากัด เป็ นต้น
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทใี่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษทั เป็ นส่ วนประกอบ
A3003, A6061, A6063, ADC10
Bar Extrude, Cold Forge, Cast
Round, Hex, Profile : 8-230 mm
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly
Tolerance : +/- 0.007 mm
Roundness : 0.005 mm max
Roughness : 0.4 Ra
SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q
Bar (HR, CD)
Round : 6-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll,
Serration, Heat Treatment
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.005 mm
Roughness : 0.2 Ra
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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) การตลาดและภาวะการแข่ งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2563 มี ปริ มาณการผลิ ตรถยนต์ประมาณ 1.43 ล้านคัน ปริ มาณการขาย
รถยนต์ในประเทศ มีจานวน 0.79 ล้านคัน ปริ มาณยอดการส่งออกรถยนต์ มีจานวน 0.74 ล้านคัน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.59 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 29.12 และ
ปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.74 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 34.16
ปริ มาณการขายรถยนต์ในประเทศปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.22 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 21.38 และ
ปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.25 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 23.96
ปริ มาณยอดการส่ งออกรถยนต์ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.32 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 30.19 และปี
2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.40 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 35.49
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563 ปริ มาณการผลิตชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ น
การลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่ งออก เนื่ องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ
ทัว่ โลก ส่วนปั จจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชัว่ คราว (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) ตามมาตรการลดการแพร่ ระบาด ปั ญหา
ภัยแล้ง และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว
ปี
2559
2560
2561
2562
2563

การผลิตรถยนต์
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,944,417
1.64
1,988,823
2.28
2,167,694
8.99
2,013,710
(7.10)
1,427,275
(29.12)

ยอดขายรถยนต์ ในประเทศ
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
768,788
(3.86)
871,650
13.38
1,041,739
19.51
1,007,552
(3.28)
792,146
(21.38)

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)
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ยอดส่ งออก
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,188,515
(1.36)
1,139,696
(4.11)
1,140,640
0.08
1,054,103
(7.59)
735,842
(30.19)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
(ล้านคัน)
2.50

2.00

2.17

1.99

1.94

2.01
1.43

1.50
1.19

1.00

0.77

1.14
0.87

1.04

1.14

1.01

1.05
0.79

0.74

0.50

0.00
2559

2560

การผลิตรถยนต์(คัน)

2561
ยอดขายรถยนต์ในประเทศ(คัน)

2562

2563
ยอดส่งออก(คัน)

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถยนต์
ตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามรายงานภาวะเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม ของสานักงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์วา่ ประมาณการการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 28.57 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ ประมาณร้ อยละ 40-45 และการผลิต
เพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2563 มี ปริ มาณการผลิ ตรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.62 ล้านคัน
ปริ มาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีจานวน 1.52 ล้านคัน ปริ มาณยอดการส่งออกรถจักรยานยนต์ มีจานวน 0.73 ล้าน
คัน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.33 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 17.10
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.45 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 21.70
ปริ มาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.20 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 11.78
และ ปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.27 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 15.22
ปริ มาณยอดการส่งออกรถจักรยานยนต์ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 23.36 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 0.22
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 17.95 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 0.16
ภาพรวมในปี 2563 การผลิตรถจักรยานยนต์ชะลอตัว เมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากความ
ต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดส่ งออกลดลงเนื่ องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน
หลายประเทศทัว่ โลก
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
การผลิตรถจักรยานยนต์
ปี
2559

ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,820,358
0.72

ยอดขายรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,738,231
6.05

ยอดส่ งออก
ปริมาณ
(คัน)
924,917

อัตราการ
ขยายตัว (%)
(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)

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถจักรยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย คาดการณ์การผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2564 จะทรงตัว
ประมาณการปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริ มาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ขา้ งต้นจะเป็ นการผลิต
เพื่อจาหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออก ร้อยละ 10-15
ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จดั เป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เนื่ องจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ ึงไทยเป็ นฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
และมี ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ทั้งในส่ วนที่ ก่อให้เกิ ดการจ้างงานเป็ นจานวนมาก และก่อให้เกิ ดการ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ
ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ลักษณะการแข่งขันจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็ นอุตสาหกรรม
ที่มีการกระจายตัวมาก โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละบริ ษทั จะมีความชานาญเฉพาะด้าน และตามปกติแล้วลูกค้าจะมีขนาดใหญ่กว่า
ผูป้ ระกอบการมาก ทาให้ลูก ค้าเลื อกใช้ผูป้ ระกอบการหลายรายสาหรั บชิ้ นส่ ว นแต่ล ะอย่า ง และความสัมพันธ์ระหว่า ง
ผูป้ ระกอบการและลูกค้าโดยปกติจะเป็ นไปในรู ปของการพยายามพัฒนา Supplier เพื่อให้สามารถส่ งชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าราย
นั้นๆ ได้ในระยะยาวเนื่ องจากการพัฒนา Supplier แต่ละรายให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่าย
และหากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อลูกค้ารายนั้นทาให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนด อย่างไรก็ตามเนื่องจากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมีการพัฒนา Supplier ขึ้นมาแล้วจะมีการดูแล Supplier
ให้เติบโตไปพร้ อมกับลูกค้ารายนั้นๆ ในส่ วนของบริ ษทั นั้น มีลกั ษณะเด่ นเพิ่มเติม คือไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลิต ภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง หากแต่ผลิตชิ้ นส่ วนที่ มีความเที่ ยงตรงสู งโดยเฉพาะ ทาให้บริ ษทั มีลูกค้าอยู่ใน
หลากหลายอุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายที่เด่นชัด
ปี 2563 อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ มีทิศทางการปรับตัวลดลง โดยมีมูลค่าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์
จานวน 177,935 ล้านบาท แบ่งเป็ นการส่ งออกชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ จานวน 23,817 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.39 ชิ้นส่ วน
อะไหล่ จานวน 19,275ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.83 ชิ้นส่ วนประกอบและอุปกรณ์ 133,806 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.20
และชิ้ นส่ วนอื่ น จ านวน 1,037 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.58 โดยข้อ มูลของศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ รายงาน ชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ รถยนต์มีตลาดส่ งออกที่ สาคัญ คื อ ญี่ ปุ่น สหรั ฐอเมริ กา และ
มาเลเซีย และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีตลาดส่งออกที่สาคัญ คือ กัมพูชา ญี่ปุ่น และบราซิล
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
มูลค่ าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์

เครื่ องยนต์
ชิ้นส่วนอะไหล่
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอื่น
รวม
อัตราการขยายตัว (%)

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

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

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2561
37,226
26,941
215,680
633
280,480
2

2562
31,998
24,120
181,254
823
238,195
(15)

2563
23,817
19,275
133,806
1,037
177,935
(25)

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันชิน้ ส่ วนยานยนต์
ปี 2564 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ในส่ วนที่ ผลิตให้กบั โรงงานประกอบรถยนต์ น่ าจะมี
แนวโน้มทรงตัวหรื อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้ นตัวจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เนื่องจากการฟื้ นตัวของธุรกิจเป็ นไปตามทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เขต
การค้าเสรี อาเซี ยนจะช่วยหนุ นการส่ งออกในภูมิภาค ตลอดจนการจัดทาข้อตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในภูมิภาคอาเซี ยน
เกี่ยวกับผลตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนจะช่วยลดขั้นตอนการถูกตรวจสอบซ้ า

2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนให้แก่ผผู ้ ลิตคอมเพรสเซอร์สาหรับเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความ
เย็น (Product Maker) โดยตรง ซึ่ งลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บจ. อิเมอร์ สัน อิเลคทริ ค (ประเทศไทย) , บจ. อิเมอร์ สัน ไคลเมท
เทคโนโลยี เป็ นต้น
ตัวอย่ าง ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ น
ส่ วนประกอบ
SCM415, S10C, S15C, S20C,
S45C, 316L
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,
Heat Treat, Copper Plate
Tolerance : +/- 0.010 mm
Drill Hole : 0.6 x 7.0 mm
Roundness : 0.020 mm
Roughness : 0.4 Ra
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
ปริ มาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 1.49 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 14.77
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.18 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 0.02
ปริ มาณการจาหน่ายภายในประเทศของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 0.80 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 15.98
และปี 2563 ลดลงจากปี 2561 จานวน 0.28 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 0.06
2559

2560

2561

2562

2563

ปริ มาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ล้านเครื่ อง)

10.41

9.49

8.76

10.07

8.58

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

(5.82)

(8.83)

(7.68)

14.93

(14.77)

5.68

5.12

4.49

5.01

4.21

(2.65)

(9.84)

(12.36)

11.71

(15.98)

ปริ มาณจาหน่ายภายในประเทศ (ล้านเครื่ อง)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ในปี 2563 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริ มาณการจาหน่ ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ ปรับตัว
ลดลง เนื่องจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา จีน ญี่ปุ่น และอาเซียนลดลง จากผลกระทบของการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัส COVID-19 และมาตรการปิ ดเมือง/ปิ ดการคมนาคม (Lockdown) ในหลายพื้นที่ รวมถึงโรงงานต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศบางส่วนต้องหยุดการผลิต ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริ มาณการจาหน่ ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ จะปรับตัว
เพิ่มขึ้น จากปั จจัยบวกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น วัคซี นป้ องกันเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการผลิตสิ นค้าใน
สหรัฐอเมริ กาและยุโรปหยุดชะงัก ส่งผลให้มีปริ มาณคาสัง่ ซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น

2.2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายชิ้ นส่ วนให้แก่ ผูผ้ ลิ ตกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ชิ้นส่วนที่บริ ษทั จาหน่าย ได้แก่ ชิ้นส่วนในชุดซูมของกล้องถ่ายภาพ โดยลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บจ.เอนท์ (ประเทศไทย)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจติ อลทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
A5056
Extrude, Cold Forge, Cast
Round : 50-100 mm
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.010 mm max
Roughness : 0.15 Ra
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจติ อลในประเทศไทย
ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมีอตั ราการเติบโตที่ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟน
ได้เพิ่มเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมาร์ ท โฟนให้ถ่ายรู ปได้คมชัดขึ้ น และมี การพัฒนาการถ่ายภาพในสมาร์ ทโฟนอย่าง
ต่อเนื่ อง ปั จจุ บันสมาร์ ทโฟนบางรุ่ นสามารถถ่ายรู ปได้มีคุณภาพเดี ยวกันกับกล้องคอมแพค ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ โภคหันไปใช้
สมาร์ทโฟน มากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตลาดกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้
 กล้องคอมแพค หมายถึงกล้องขนาดเล็กเหมาะสาหรับพกพาและใช้งานง่าย กล้องประเภทนี้ เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
 กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกล้องคุณภาพสู ง ขนาดค่อนข้างใหญ่ ราคาสู ง สามารถถอด
เปลี่ยนเลนส์ เหมาะสาหรับผูใ้ ช้กล้องมืออาชีพและเนื่ องจากกล้องชนิ ดนี้ มีราคาค่อนข้างสู ง จึงทาให้ฐานลูกค้าเล็กกว่ากล้อง
แบบคอมแพค
 กล้อง Mirror less หมายถึงกล้องคอมแพคที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีคุณภาพใกล้เคียงกับกล้อง DSLR
ปริมาณการผลิตกล้องถ่ ายภาพในตลาดโลก
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ปริ มาณการผลิตกล้องถ่ายรู ป (ล้านหน่วย)
ที่มา: Camera & Imaging Products Association

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปี 2564 บริ ษทั คาดว่า อุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลในอนาคตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปสามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรู ป แต่อย่างไรก็ตามยังมีผบู ้ ริ โภคบางกลุ่ม ที่นิยมใช้กล้องถ่ายภาพ
อยู่ ซึ่งเป็ นกลุ่มกล้องถ่ายภาพที่มีประสิ ทธิภาพสูง และมีราคาแพง
ในส่ วนต่อไปนี้ เป็ นการอธิ บายถึงภาพรวมของธุรกิจซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวกับนโยบาย
และลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ การจัดหาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรง
สูง และงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ดังต่อไปนี้
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(ค) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)
ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริ การ โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญและใส่ใจใน
การผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความ
เรี ยบร้อยของชิ้นส่ วน และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ชิ้นส่วนที่บริ ษทั ผลิตตรงตามความต้องการและ
การออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้ผผู ้ ลิตที่นาชิ้นส่วนของบริ ษทั ไปเป็ นส่วนประกอบมีท้ งั ผูผ้ ลิตสิ นค้า (Product Maker) และผูผ้ ลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ที่บริ ษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของชิ้นส่ วน บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต เพื่อให้
ชิ้นส่วนดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า โดยบริ ษทั จะจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ลูกค้ากาหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์, การกากับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่ วนที่ ผลิตเสร็ จแล้ว โดยบริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่ วนที่ ผลิตเสร็ จแล้ว 2
ระดับ คือ (1) การตรวจสอบและควบคุ มคุณภาพในกระบวนการผลิต และ (2) การตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายก่อนส่ งมอบให้แก่
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าชิ้นส่วนที่บริ ษทั ผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนดและออกแบบ
(2) ความตรงต่อเวลาในการส่ งมอบงาน บริ ษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่ งชิ้นส่ วนให้แก่
ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในการทางานของบริ ษทั
(3) ความมัน่ คงในการผลิต บริ ษทั สามารถผลิตและจัดหาชิ้นส่ วนได้ตรงตามรู ปแบบความต้องการของ
ลูกค้า และในปริ มาณที่กาหนดอันส่ งผลให้ลูกค้าสามารถบริ หารกระบวนการผลิตเพื่อขจัดความสู ญเปล่าของปั จจัยการผลิต
ต่างๆ ให้ถูกนามาใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)
(4) ความสามารถในการเพิ่มหรื อขยายกาลังการผลิต บริ ษทั สามารถเพิ่มหรื อขยายกาลังการผลิตชิ้นส่ วน
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้าโดยสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความต้องการ
จากลูกค้า
(5) การขยายขอบเขตในการดาเนินงาน บริ ษทั ได้เพิ่มสายการผลิตที่มีความต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่ องจากสายการผลิตหลักของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น การชุบเคลือบผิวซึ่ งเริ่ มใช้งานครั้งแรกใน ไตร
มาสที่ 2 ปี 2554 เป็ นต้น
ในอดีตบริ ษทั ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทากระบวนการดังกล่าว ซึ่ งทาให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
และประสานงาน ค่าใช้จ่ายการว่าจ้างบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้ การว่าจ้าง
บุคคลภายนอกยังทาให้บริ ษทั ใช้เวลาในการผลิตชิ้ นงานยาวนานขึ้น เนื่ องจากมีระยะเวลาในการขนส่ งชิ้ นงานไป-กลับ และ
ระยะเวลาในการดาเนินการของบุคคลภายนอก ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
การที่ บริ ษทั ขยายขอบเขตในการดาเนิ นงานให้ครอบคลุมกระบวนการดังกล่าวจะทาให้สามารถ
บริ หารต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(6) การพัฒ นากระบวนการผลิ ต และการจัด การเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษัท มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นา
กระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่ อง โดยในเบื้ องต้นบริ ษทั ได้เริ่ มนาระบบ TOYOTA Production
System (TPS) มาประยุกต์ใช้ในปี 2551 รวมถึงการนากระบวนการขึ้นรู ปแบบเย็น (Cold Forging) และกระบวนการชุบโลหะ
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(Anodizing) มาใช้ในกระบวนการผลิ ตของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั มีเป้ าหมายที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
แรงงาน (labor productivity) โดยการนาระบบป้ อนชิ้นงานอัตโนมัติ(automation process) มาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้เครื่ องจักร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพสู งขึ้น รวมทั้งเป็ นโอกาสให้พนักงานได้พฒั นาความสามารถ
เพื่อทางานที่ใช้ทกั ษะสูงขึ้น
(7) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิ ตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี
ลูกค้าอาจมี ความต้องการชิ้ นส่ วนของบริ ษ ัทเพิ่ม ขึ้ นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งอย่างกะทันหัน บริ ษทั ก็มีความสามารถที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้การ
ผลิตและการทางานของลูกค้าสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริ ษท
ั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าใน
ระยะยาว โดยการจัดเตรี ยมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดรุ่ น รวมถึงขยายกาลัง
การผลิตและเพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริ การครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริ ษทั จะ
ควบคุ มดู แลไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับชิ้นส่ วนที่ ลูกค้าว่าจ้างบริ ษทั ผลิ ต หรื อข้อมูลอื่นใดที่ เป็ น
ความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมู ลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทาธุรกิ จของบริ ษทั นามา
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรื อนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู งซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทโดยสามารถ
นาไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายรู ปแบบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์การนาไปใช้งานของลูกค้า โดย
ปั จจุบนั ลูกค้าของบริ ษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทา
ความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมยานยนต์

กลุ่มลูกค้ าในปัจจุบันของบริษัท
ผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ ผูผ้ ลิต ชิ้นส่ วนในเครื่ องยนต์
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ ปัด
น้ าฝน และสตาร์ ตเตอร์ ชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ใ น
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น

2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทา
ความเย็น
3. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ผูผ้ ลิตกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมอื่น
ผูผ้ ลิตเครื่ องพิมพ์ และผูผ้ ลิตแกนเครื่ องพิมพ์ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เครื่ องจักรไฮโดรลิค
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 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั จาหน่ายชิ้นส่วนส่วนใหญ่ให้แก่ผผู ้ ลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ ลิตสิ นค้า (Product
Maker) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริ ษทั จาหน่ายชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าในประเทศในสัดส่ วนประมาณร้อยละ
73.42 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และจาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 26.58 ของรายได้จาก
การขายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั แยกตามช่องทางการจัดจาหน่ายกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง
หน่วย : ล้านบาท
ปี
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ

รายได้จากการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2563
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
747.56 75.46
243.15 25.54
990.71 100.00

691.39 75.27
227.13 24.73
918.52 100.00

4.36 48.93
4.56 51.07
8.92 100.00

2561
มูลค่ า ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2562
มูลค่ า ร้ อยละ

2563
มูลค่ า ร้ อยละ

747.56 75.46
243.15 25.54
990.71 100.00

626.51 73.39
227.13 26.61
853.64 100.00

465.29 73.42
168.41 26.58
633.70 100.00

บริ ษทั ได้ขายสิ นค้าไปยัง ประเทศต่างๆ มีท้ งั จีน บราซิ ล เบลเยี่ยม โปแลนด์ สหรัฐอเมริ กา อาร์ เจนตินา อิตาลี
ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย เป็ นต้น
 นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายชิ้นส่ วนจากราคาต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากาไร (Cost plus
pricing) โดยบริ ษทั และลูกค้าจะเจรจากาหนดราคาจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะร่ วมกันก่อนเริ่ มกระบวนการผลิต
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนของบริ ษทั มาจากราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนี ยม เป็ นต้น
ซึ่ งวัตถุดิบดังกล่าวเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเป็ น commodity goods ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึ งถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทานของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวน
ของราคาวัตถุดิบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บัติในอุตสาหกรรมแล้ว ในกรณี ที่ราคาวัตถุดิบปรั บตัวสู งขึ้ นมาก บริ ษทั จะ
ดาเนินการเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจาหน่ายชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพื่อรักษาอัตรากาไรขั้นต้น (profit margin) ของบริ ษทั
ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ กล่าวคือ หากราคาตลาดของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาที่ระบุไว้ใน
สัญญา บริ ษทั จะมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อทาการปรับเปลี่ยนราคาขายให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ แท้จริ ง
ในทางตรงข้ามหากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ายชิ้นส่ วนเช่นกัน ทั้งนี้
สัดส่วนราคาที่ปรับขึ้นหรื อลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกาหนดตายตัว แต่จะขึ้นอยูก่ บั ผลการเจรจาในแต่ละครั้งซึ่ งโดยปกติจะ
มีการรับภาระต้นทุนร่ วมกัน โดยลูกค้าจะรับภาระเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในการเจรจาดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time)
เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึงยังคงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
วัตถุดิบอยูใ่ นทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ายเช่นเดียวกัน
จึงอาจทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษ ัทมี นโยบายในการก าหนดราคาขายให้แก่ ลู กค้าที่ มี พ้ื นฐานการท าธุ รกรรมที่ เป็ นอิ สระต่ อกัน
(Arm’s Length) และอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ แม้วา่
สิ นค้าที่ ลูกค้า แต่ละรายสั่งผลิตจะมีขนาด รู ปร่ าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวัตถุดิบที่ ใช้แตกต่างกัน แต่บริ ษทั มี
นโยบายในการกาหนดราคาบนพื้นฐานเดี ยวกันคือจะกาหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนของชิ้ นโลหะบวกอัตรากาไร
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(Cost Plus Pricing) ซึ่งบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายเป็ นมาตรฐานเดียวกันและเป็ นเงื่อนไขการค้าปกติ ทั้งนี้
อัตรากาไรและเงื่อนไขทางการค้าของลูกค้าแต่ละราย อาจแตกต่างกันได้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม
และปริ มาณการสัง่ ซื้อ (ทั้งนี้อตั รากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ในปี 2563 ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
50.21 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 30.17 และกลุ่มอุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพดิ จิตอลเฉลี่ ยเท่ากับร้ อยละ 10.40 กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.22 โดยบริ ษทั จะคานึ งถึ งประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิ ทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็ นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้รับประกาศนียบัตรที่เป็ นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้
มาตรฐาน
ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รายละเอียด
รับรอง
1. ISO 9001 : 2015
2 มิ.ย. 2563
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็ นมาตรฐานที่ อ งค์ก ร
ถึง
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ม าต ร ฐ าน ( International
12 เม.ย. 2566
Standardization and Organization) กาหนดขึ้นโดยมุ่ง
ส่ งเสริ มให้มีแนวทางการจัดการและการบริ หารงานด้าน
คุณภาพองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐาน
ดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : The Manufacture of precision
machined parts.
Permitted Exclusions : Product Design
2. IATF 16949 : 2016
13 เม.ย. 2563
มาตรฐาน IATF 16949:2016 จัดทาขึ้นโดยใช้พ้นื ฐานของ
ถึง
ข้อกาหนดของ ISO 9001:2015 โดยได้เพิ่มเติมข้อกาหนด
12 เม.ย. 2566
เฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน IATF
16949 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานข้อกาหนดเฉพาะทางเทคนิ ค
(Technical Specification: TS) ที่ เป็ นแนวทางข้อกาหนด
ระบบการบริ หารคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่ว
โลก โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacturing of precision parts
3. ISO 14001: 2015
19 ต.ค. 2562
มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็ นมาตรฐานที่ อ งค์กร
ถึง
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ม าต ร ฐ าน ( International
2 มิ.ย. 2564
Standardization and Organization) กาหนดขึ้นโดยมุ่ง
ส่ งเสริ มให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบตั ิการด้าน
สิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacture of precision parts for
automotive, office automation, electronic, electrical
appliance and industrial machine
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มาตรฐาน
4.

AS9100 Rev. D / ISO 9001 :
2015

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง
15 ส.ค. 2561
ถึง
14 ส.ค. 2564

รายละเอียด
The manufacture of machined components for aircraft

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
 การผลิตและการใช้ กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกาลังการผลิตสูงสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 2,952,838 ชัว่ โมงต่อปี โดยในปี
2561 –2563 บริ ษทั มีการใช้อตั ราการใช้กาลังการผลิตดังนี้
เครื่ องจักร ณ สิ้นปี
กาลังการผลิตสูงสุด1/
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
1/

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

2561
483
3,045,958
1,922,002
63.1

2562
467
3,007,698
1,810,544
60.2

2563
467
2,952,838
1,280,009
43.3

กาลังการผลิตสูงสุด คานวณมาจากจานวนวันที่ใช้ในการผลิต 300 วันต่อปี * ผลิตวันละ 21 ชัว่ โมง * จานวนเครื่ องจักร
 วัตถุดบ
ิ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส โดยลูกค้าจะเป็ นผู ้
กาหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของวัตถุดิบที่ตอ้ งการ จากนั้นบริ ษทั จะจัดหาวัตถุดิบโดยคานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าที่ เ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ สูง สุ ด สาหรั บ บริ ษทั ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะน าเข้าวัต ถุ ดิบ จากต่ า งประเทศ เนื่ องจาก เหล็ก
อลูมิเนียม และสแตนเลส ที่ผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ลูกค้าของบริ ษทั กาหนด โดยบริ ษทั ไม่มี
นโยบายที่ จะจัดซื้ อวัตถุดิบแต่ละชนิ ดจากผูจ้ ดั จาหน่ ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผูจ้ ัดจาหน่ าย
หลายๆ ราย เพื่อความยืดหยุน่ ในการเลือกวัตถุดิบ โดยบริ ษทั มีผจู ้ ดั จาหน่ายประเภทเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมาณ
49 ราย
ปี 2563 บริ ษทั นาเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด โดยบริ ษทั
นาเข้าวัตถุดิบส่ วนใหญ่จากประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และ วัตถุดิบส่ วนที่
เหลืออีกประมาณร้อยละ 89 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดบริ ษทั สั่งซื้ อจากผูจ้ าหน่ายในประเทศ และตัวแทนจาหน่าย
ในประเทศโดยในปี 2563 บริ ษทั มีสดั ส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากคู่คา้ แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบ
ทั้งหมดโดยบริ ษทั สัง่ ซื้อวัตถุดิบจากคู่คา้ รายใหญ่ที่สุดคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 9 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด
ในปี 2563
ทั้งนี้ในการซื้อวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบบนพื้นฐานการทาธุรกรรมที่เป็ นอิสระต่อกัน (Arm’s Length)
บริ ษทั มีนโยบายในการซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนื อจาก
ความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ โดยคานึ งถึงราคา คุณภาพ และเงื่ อนไขทางการค้าที่ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยังผูจ้ ดั จาหน่ายหลายๆราย
เพื่อความยืดหยุน่ ในการเลือกวัตถุดิบ ซึ่ งหนึ่ งในขั้นตอนของการป้ องกันไม่ให้มีการซื้ อวัตถุดิบที่นอกเหนื อจากเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ ก็คือ การเปรี ยบเที ยบราคาของวัตถุดิบประเภทเดี ยวกันกับผูจ้ าหน่ ายหลายแห่ งและบริ ษทั จะตัดสิ นใจซื้ อจาก
ผูจ้ าหน่ายที่ให้เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มากที่สุด
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
บริ ษทั ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์ ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ซึ่งกระบวนการดาเนินงานของบริ ษทั ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทางบริ ษทั ได้มีมาตรการลดมลภาวะในกิจกรรมการ
ดาเนิ นงานเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ฏิ บตั ิงาน คุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายในโรงงานและบริ เวณพื้นที่
ใกล้เคียงมีการควบคุมป้ องกันค่ามลภาวะต่างๆ ไม่ให้เกินมาตรฐานและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กาหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
- อากาศ สิ่ งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองน้ ามันจากเครื่ องจักร
ในกระบวนการผลิต ในบริ เวณโรงงาน ซึ่งบริ ษทั ได้มีการติดตั้งเครื่ องดักจับละอองน้ ามันและฝุ่ นในสายการผลิต
เพื่อเป็ นการป้ องกัน นอกจากนี้ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย บริ ษทั ต้อง
มีปริ มาณการปล่อยของเสี ยต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งที่ผา่ นมาผลที่ได้จากการตรวจวัดค่าของบริ ษทั อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยสรุ ปผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษทั เอ็ม อี ที จากัด
เป็ นผูใ้ ห้บริ การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
-

ปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด
Nickel Acetate (as Ni)
0.014
Sulfuric Acid
<0.1
Sulfur Dioxide
<0.1
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
<1
Total Suspended Particulate
4
Sodium Tetraborate as Sodium
35.2
Nitric Acid
0.03

มาตรฐาน
0.5(1)
25(1)
500(1)
400(1)
-

หน่ วย
mg/m3
ppm
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm

หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องกาหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
: Standards CHWI
- : ไม่มีมาตรฐานกาหนด
: ผลการตรวจวัด คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรื อที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
(1)

คุณภาพอากาศบริ เวณพื้นที่ทางาน
พารามิเตอร์
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid[3]
Potassium Hydroxide
Iron Fume

ผลการตรวจวัด
<0.001-0.365
<0.001-0.406
0.01-0.03
<0.001
<0.003
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มาตรฐาน
5[1]
1[1]
2[1]
2[2]
10

หน่วย
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
พารามิเตอร์
Methanol
Iron Chloride as FeCl3
Sodium Nitrate as Na
Isopropyl Alcohol
Carbon Monoxide
Total Dust
Respirable Dust
n-Hexane
Oil Mist
Aluminum Dust
2-Methyl-2,4-Pentanediol[2]
2-Butoxy Ethanol
Sodium Tetraborate as Na
Naphtha
Xylene
Ethyl Acetate
Methyl isobutyl ketone
2-Propanal
2-Propanone
2-Butanone
1-Propanol
Toluene
Ethylene Glycol Monobutyl Ether
1-Metoxy-2-Propanol as Propylene Glycol
Monomethyl Ether
Propane
Butane
Ethyl Alcohol
Heptane
Methylcyclohexane

ผลการตรวจวัด
<0.06
<0.003
0.025
<0.03-0.06
<1-1
0.508-0.741
0.299-0.436
<0.02
<0.001-0.352
0.002-0.006
0.08
<0.02
0.153-0.519
<0.11
<0.03
4.93
<0.07
<0.06
<0.06
<0.03
<0.06
<0.03
<0.03
<0.02

มาตรฐาน
200
10
400
50[1]
15
5
500[1]
5
15
125
50[1]
2,000[1]
100[1]
400[1]
100[1]
400[1]
1,000[1]
200[1]
200[1]
200[1]
50[1]
100[1]

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

<0.06
<0.09
<0.06
<0.05
0.28

1,000
800[1]
1,000[1]
500[1]
500[1]

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

หมายเหตุ : มาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
[1]
: มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
[2]
: มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
(ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายสู งสุ ดไม่วา่ เวลาใดๆในระหว่างทางาน)
[3]
: วิเคราะห์ผลโดย บริ ษทั เอ็มแม็กซ์ แอสโซซิ เอชัน่ จากัด
- : ไม่มีมาตรฐาน
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บริ ษทั มีการใช้น้ าเป็ นปั จจัยหนึ่ งในกระบวนการผลิต เช่น ใช้น้ าเพื่อล้างชิ้นงานโลหะในระหว่างกระบวนการ
ผลิต,ใช้น้ าเพื่อผสมกับ Coolant เพื่อเป็ นสารหล่อเย็นในเครื่ องจักร, ใช้น้ าในกระบวนการชุบชิ้นงาน และน้ าที่ใช้
ทาความสะอาดในส่วนอื่นๆรวมถึงใช้ในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งในส่วนของน้ าเสี ยที่เป็ นประเภท Coolant และน้ า
เสี ยที่ปนเปื้ อนน้ ามันประเภท อนิ นทรี ย ์ บริ ษทั ได้จดั ให้มีพ้ืนที่จดั เก็บเพื่อเตรี ยมให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตในการ
ขนส่ง และกาจัด/บาบัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนาไปกาจัด/บาบัด
 น้ าเสี ย ส่ วนที่บริ ษทั สามารถบาบัดน้ าเสี ยได้เอง มีอยู่ 2 ส่ วน คือ 1. น้ าเสี ยที่ เกิ ดจากกระบวนการชุบชิ้นงาน โดย
บริ ษทั สามารถบาบัดน้ าเสี ยได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งมีความสามารถเพียงพอที่จะบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้ และ 2.น้ าเสี ยที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภคในโรงงาน
ทั้งนี้บริ ษทั ได้ทาการควบคุมและตรวจติดตามระบบบาบัดน้ าเสี ยและพารามิเตอร์ น้ าเสี ยให้อยูใ่ นมาตรฐานที่การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งน้ าเสี ยที่ปล่อยลงสู่ท่อน้ าเสี ยรวมของการนิ คมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิ ต้ ี ชลบุ รี มี ก ารสุ่ ม ตรวจจากการนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุ รี เป็ นประจ าทุ ก เดื อน ซึ่ ง ผลการตรวจ
พารามิเตอร์น้ าเสี ยของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ ที่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด
โดยสรุ ปผลการตรวจวัดล่าสุ ดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยบริ ษทั เทสท์ เทค จากัด (สาขาอมตะนคร)
ซึ่ งให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสี ย ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี และขึ้นทะเบี ยนเป็ น
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้


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

ผลการตรวจวัด
29.4
22
71
27
7.53
586
2.3

มาตรฐาน
≤45
≤500
≤750
≤200
5.5 – 9.0
≤3,000
≤10

หน่ วย
.
C
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ เศษโลหะที่ เกิดจากการกลึงและ/หรื อเจาะ
โดยบริ ษทั มีการควบคุมจานวนเศษขี้กลึงของทั้งโรงงานโดยการเก็บรวบรวมและว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกให้เข้ามา
รับซื้อกากของเสี ยดังกล่าว โดยผูซ้ ้ื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตที่มีมาตรฐานในการบริ หารจัดการของเสี ยด้วย และ
จะมีตาชัง่ เพื่อชัง่ น้ าหนักรถของผูซ้ ้ื อที่เข้ามาขนเศษขี้กลึงในโรงงานทั้งก่อนและหลังการขน ซึ่ งจะควบคุมโดย
พนักงานของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีการบี บอัดเศษวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อให้ใช้พ้ืนที่ น้อยลงในการ
จัดเก็บระหว่างที่รอบริ ษทั ภายนอกมารับกากของเสี ยดังกล่าว ซึ่ งการบีบอัดดังกล่าวก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็ น
น้ ามันที่มากับเศษวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ใหม่
เนื่ องจากโรงงานของบริ ษทั ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี จึ งถูกกากับดูแลโดยการนิ คมอุตสาหกรรม


แห่งประเทศไทย ดังนั้นการปล่อยของเสี ยออกจากโรงงานทั้งในด้านของปริ มาณและคุณภาพจึงถูกกาหนดและควบคุมโดย
การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งในปี 2550-2563 การปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ นิค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี ชลบุรี กาหนดไว้มาโดยตลอด
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ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และได้รับหนังสื อรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับ
การจัดการและการปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตของ
บริ ษทั ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
2.3 กลุ่มธุรกิจจาหน่ ายนา้ ดิบ
การดาเนินงานในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด “ซี เค” เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ซึ่ งเป็ นน้ าดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าผิว
ดินประเภทที่ 3 โดยบริ ษทั มีแหล่งกักเก็บน้ าดิบเป็ นบ่อเก็บน้ าจานวน 5 บ่อ มีความจุรวม 18 ล้านลูกบาศก์เมตร บริ เวณตาบล
หนองตาลึง และตาบลหนองหงส์ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
รายได้ ห ลัก ของซี เ ค ได้แ ก่ การจ าหน่ า ยน้ าดิ บ ให้ กับ ลู ก ค้า โดยลู ก ค้า น าน้ าดิ บ ไปจ าหน่ า ยต่ อ ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม และการประปาในพื้นที่จงั หวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการน้ าดิบได้แก่การ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซึ่งในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตคงที่ การใช้น้ ามีการ
ชะลอตัว เนื่องจากการระบาดของ Covid-19
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2564 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะชะลอการขยายตัว จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 อันเนื่องจากปั ญหาการระบาดของ Covid-19 ที่กระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยว
การส่ ง ออก - นาเข้า และอุตสาหกรรมชะลอตัว จากปี ที่ ผ่านมาค่ าดัชนี ผูบ้ ริ โภคปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ทุ กภาค แม้มี
นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกยังที่ได้รับการส่งเสริ ม แต่หากการแพร่ ระบาดของ Covid-19 ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศยังไม่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน จึงคาดการได้วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวใกล้เคียงกับปี ที่ผ่าน
มา
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
น้ าดิ บของซี เค เป็ นน้ าดิ บที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าผิวดิ นประเภทที่ 3 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ ลูกค้าต้องการ
โดยซี เคได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริ มาณและคุณภาพน้ า เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของน้ าดิ บที่ซีเค ได้ส่งมอบให้
นอกจากนี้ซีเค ยังได้ศึกษาถึงแหล่งน้ าอื่นๆ สาหรับการขยายโครงการในอนาคต
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้าของซีเค คือ กลุ่มลูกค้าที่ดาเนินธุรกิจด้านการจัดหา และจาหน่ายน้ าดิบ หรื อจัดหาน้ าเพื่อนาน้ า
ดิบไปผ่านกระบวนการผลิต เป็ นน้ าที่ใช้เพื่อการบริ โภคและอุปโภคในครัวเรื อน และอุตสาหกรรม เป็ นต้น
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 ช่ องทางจัดจาหน่ าย
ซี เคมี ช่ องทางการจัดจาหน่ ายน้ าดิ บให้กับกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นภาคอุตสาหกรรม หรื อกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นบริ ษทั
จัดการน้ าที่จาหน่ายน้ าให้กบั ผูบ้ ริ โภคในภาคครัวเรื อน และอุตสาหกรรม
 การเก็บกักและส่ งจ่ ายนา้ ดิบ
เนื่องจากในปั จจุบนั อยูใ่ นสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมน้ าเพื่อให้สามารถขายน้ า
ให้ครบถ้วนตามสัญญา ทาให้ตน้ ทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบเพิม่ ขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา
 วัตถุดบิ
น้ าผิวดิ นประเภทที่ 3 โดยซี เคได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดิ บทั้งปั จจุบนั และในอนาคตที่ จะนามา
จาหน่ายให้กบั ลูกค้า
 นโยบายการกาหนดราคา
การกาหนดราคาการขายน้ าดิบนั้นเป็ นราคาตามตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
-ไม่มี(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากซีเค จะรับน้ าลงบ่อเก็บน้ าทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น (สิ งหาคม – พฤศจิกายน) ดังนั้นจึงไม่
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปั ญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่ทา้ ยน้ าได้อีกด้วย
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่ ง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นที่
ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของรายได้ และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั นอกจากนี้ ขอ้ ความในลักษณะการ
คาดการณ์ที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เช่นการใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “ประมาณ” “คาดหมาย”
“มีแผนจะ” หรื อ “ตั้งใจ” เป็ นต้น หรื อการคาดการณ์เกี่ ยวกับผลประกอบการ ธุ รกิจ การขยายธุ รกิ จ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริ ง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
3.1 ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง (EPC)
3.1.1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง
กาไรขั้นต้นของแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กบั การประมาณการต้นทุนโครงการที่ แม่นยาและการควบคุม
ต้นทุนให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้ วัสดุก่อสร้างเป็ นต้นทุนหลักที่ใช้ในการประมาณการต้นทุน ซึ่ งหาก
ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของตลาด จะส่ งผลกระทบต่อ
กาไรของบริ ษทั แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านนี้ เป็ นอย่างดี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ต่อรอง
ให้ผขู ้ ายยืนราคาให้นานมากยิง่ ขึ้น มีการวางแผนความต้องการใช้วสั ดุก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และมีการติดตาม
ราคาตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้สาหรับการต่อรองราคากับผูข้ ายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
3.1.1.2 ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของโครงการก่ อสร้ าง
หากผลการดาเนิ นการก่อสร้างล่าช้า จะทาให้มีการส่ งมอบโครงการให้กบั ผูว้ า่ จ้างล่าช้าไปด้วย จะส่ งผล
ให้บริ ษทั ย่อยถูกเรี ยกเก็บค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งมอบงานไม่ตรงตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา และ ส่ งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามมาด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการส่งมอบโครงการ
ให้กบั ผูว้ า่ จ้างตรงตามกาหนดในสัญญา โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดแผนงานตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึงวันที่สิ้นสุ ด
โครงการ มีการควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด มีการรายงานความคืบหน้าให้กบั ผูว้ า่ จ้าง
รับทราบตามรอบการประชุมที่ผูว้ า่ จ้างกาหนดหรื อมากกว่านั้นตามแต่สัญญาจะระบุไว้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดและส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการทางานอาจทาให้ไม่สามารถส่ งมอบโครงการให้กบั ผูว้ า่ จ้างได้ตาม
กาหนด บริ ษทั ย่อยจะรายงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวทันทีและทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการส่ ง
มอบให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง เพื่อร่ วมกันจัดทาบันทึ กแนบท้ายสัญญาสาหรับการขยายระยะเวลการส่ งมอบโครงการ
ออกไป ป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ย่อยถูกเรี ยกเก็บค่าปรับจากทางผูว้ า่ จ้าง ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั ย่อยยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ส่งมอบโครงการล่าช้าจนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าปรับให้กบั ผูว้ า่ จ้างแต่อย่างใด
3.1.1.3 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตัวทางธุรกิจเร็ วจึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาเนิ นการ ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งหมายถึงวิศวกรในระดับ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ
Foreman) หากบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไป ย่อมส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจน
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของบุ คลากรซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จจึ ง
กาหนดมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่ งที่ ผ่านมาบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยมีนโยบายการบริ หารพนักงานที่ มีศกั ยภาพสู ง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยัง่ ยืน โดยสร้างผูน้ า ผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มี
ศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริ หารจัดการและความสามารถในการปฎิ บตั ิงาน (Potential) และ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Planning) สาหรับเตรี ยม
แผนการรองรั บการสื บ ทอดและทดแทนตาแหน่ ง งานที่ สาคัญ ในองค์ก ร เพื่อ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มให้มี
ผูร้ ับผิดชอบ สื บทอดหน้าที่ในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็ นระบบ
รวมถึ งการกาหนดนโยบายในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ ชัดเจน มี การดูแลบุ คลากรอย่างทัว่ ถึ ง ให้
ผลตอบแทนในการทางานและจัดสวัสดิ การแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาคภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทางานบริ ษทั กฎหมายแรงงาน
และประเพณี ที่ดีงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทางานที่ปลอดภัย
สร้างบรรยากาศการทางานที่ดีและส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
3.1.1.4 ความเสี่ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชาระเงิ นตาม
ความสาเร็ จของงาน ซึ่ ง อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี
นโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหา
ข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิม่ เติม หรื อมีการเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่
ทาเสร็ จ พร้อมกับเริ่ มทาการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลถือหุน้ หรื อเป็ นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ
3.1.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู ง
ปั จจุบนั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น รวมถึงมีผรู ้ ับเหมารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผล
ให้มีผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อประมูลงานมากขึ้น ทาให้ผูร้ ับเหมาบางรายลดราคาในการยื่นประมูลลงเพื่อให้ชนะการ
ประมูล ซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ที่จะต้องลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ย่อยได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยการเลื อกประมูลงานที่ บริ ษทั ย่อยมีความชานาญ และสามารถควบคุ ม
ต้นทุนได้ รวมถึงได้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ ทาให้บริ ษทั
ย่อยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่ วยงานรัฐบาลและเอกชน ทาให้บริ ษทั ย่อยได้รับโอกาสให้เข้าร่ วม
ประมูลงานในโครงการใหม่อยูเ่ สมอ
3.1.1.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีการนาเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์ เตอร์ เป็ นต้น ซึ่ ง
วัสดุก่อสร้างที่ สงั่ ซื้ อนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสู ง ประกอบกับความไม่แน่ นอนของตลาดเงิน ส่ งผลให้ค่าเงิ นบาทและ
เงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ทาให้บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึงได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ ยงโดย
การทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
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3.1.1.7 ความเสี่ยงจากภัยพิบัตธิ รรมชาติ
ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่วา่ จะเป็ น อุทกภัย อัคคีภยั แผ่นดินไหว รวมถึงภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีแนวทางป้ องกันความ
เสี่ ยงดังกล่าวโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงภัยพิบตั ิธรรมชาติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสาหรับ
โครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงมีการฝึ กซ้อมระบบความปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการศึกษา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ ต้ งั โครงการก่อสร้างตั้งแต่ตน้ เพื่อป้ องกันโอกาสการเกิ ดภัยพิบตั ิธรรมชาติและสร้าง
ความเสี ยหายให้แก่ทรัพย์สินโครงการ
หากภัยธรรมชาติทาให้เกิดความเสี ยหายกับข้อมูล บริ ษทั ย่อยได้มีมาตราการรักษาข้อมูล โดยการเก็บรักษา
ข้อมูลไว้ 2 ที่ โดยที่แรก บริ ษทั จะมีการเก็บข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอก (External Hard disk) ซึ่ งจะ
ถูกเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและสุดท้ายบริ ษทั จะเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Cloud Storage ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้
พื้นที่ แบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ ยงการเกิ ดข้อมูลสู ญหายจากภัยพิบตั ิ ธรรมชาติได้ โดยบริ ษทั ย่อยได้มีการ
ทดสอบระบบการสารองข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าระบบมีการสารองข้อมูลอย่างครบถ้วน
3.1.2 ความเสี่ยงอุตสาหกรรมยานยนต์
3.1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ และลูกค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี 2563 ลูกค้าหลักของบริ ษทั ยังคงอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง แยกตาม
สัดส่วน ดังนี้
ประเภท
1. อุตสาหกรรมยานยนต์
2. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
4. ชิ้นส่วนอื่นๆ
รวม

ร้อยละ ของรายได้
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
โลหะ
69.45
21.36
6.05
3.14
100.00

ร้อยละ ของรายได้
งบการเงินรวม
20.63
6.35
1.80
0.93
29.71

โดยในปี 2563 บริ ษทั มีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 20.63
ของรายได้ตามงบการเงินรวม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั มีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสัดส่ วนที่สูง ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
โลหะซึ่งเป็ นความเสี่ ยงต่อการผันผวนของรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไม่ให้พ่ ึงพารายได้จากลูกค้ารายใดราย
หนึ่ งหรื อ ลู ก ค้า กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งมากเกิ น ไป รวมถึ ง กระจายแหล่ ง ที่ ม าของรายได้ไ ปยัง อุ ต สาหกรรมอื่ น
นอกเหนื อจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เนื่ องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มี
รายได้จากการขายตั้งแต่ระดับพันล้านบาทจนถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ งมูลค่าชิ้นส่ วนที่ ลูกค้าดังกล่าวสัง่ ซื้ อ
จากบริ ษทั นับเป็ นสัดส่ วนเพียงเล็กน้อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว แต่
นับเป็ นสัดส่วนมูลค่าการสัง่ ซื้อที่สูงสาหรับบริ ษทั ทั้งนี้ในปี 2563 บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใดที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าให้
เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม
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นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ งไปยังอีก
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมหนึ่ ง
ไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ งได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั สามารถปรับตัวได้ดีในกรณี ที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่ งเกิด
ภาวะถดถอย
3.1.2.2 ความเสี่ยงด้ านราคาและการจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส ซึ่ งวัตถุดิบดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ น Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้น ๆ
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้ผผู ้ ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับ
ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงตามไปด้วยเพราะต้องช่วยแบ่งเบา
ภาระร่ วมกับลูกค้า
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยู่นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษทั ก็ตามแต่
บริ ษทั จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยการจัดให้มีทีมงานเฉพาะ
คอยติ ดตามราคาวัต ถุดิบ การวิเคราะห์ แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ ในแต่ละช่ วงเวลา รวมถึ งการประเมิ นความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการสัง่ ซื้อและระยะเวลาการส่งวัตถุดิบ
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งสต็อกวัตถุดิบไว้มากเกินความจาเป็ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่
ราคาวัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้นมากอย่างมีนัยสาคัญ บริ ษทั ก็จะเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจาหน่ ายชิ้นส่ วน โดย
ปกติ จะมีการรับภาระต้นทุนที่ สูงขึ้ นร่ วมกัน โดยลูกค้าจะรั บภาระเป็ นส่ วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการเจรจา
ดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึ ง
ยังคงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอ
เจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ายเช่นเดียวกัน จึงอาจทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
จากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง (ดูรายละเอี ยดเพิ่มเติมในส่ วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุ รกิ จ หัวข้อ
นโยบายการกาหนดราคา)
3.1.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.2933 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงจากปี 2562 ซึ่ งมี
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 30.1540 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ทาให้การขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศเป็ น
สกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนในทางที่ดีข้ ึน และบริ ษทั ได้พิจารณาใช้นโยบายเน้นความสมดุลของรายการ
รับและรายการจ่ายเงิ นตราต่างประเทศ รวมถึงใช้บัญชี เงิ นฝากเงิ นตราต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวนและได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ
3.1.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิ บตั ิทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการ
สัญญาระยะยาวในการให้บริ การกับลูกค้า แต่จะเป็ นการทาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่มีการทา
สัญญาในการให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
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เมื่อครบอายุสญ
ั ญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม โดยปกติ ผู ้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ อ งปรั บอากาศและเครื่ อ งทาความเย็น มัก จะไม่เปลี่ ยนแปลงผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ัดหาชิ้ นส่ ว นและอุป กรณ์ ให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการเนื่ อ งจากการสรรหาผูผ้ ลิ ต หรื อ ผู ้จัด หาชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามที่
ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่งได้ตามกาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่มี
ความต้องการเพิ่มสูงกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและใช้เวลานาน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและมี
ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ กล่าวคื อ โดยปกติ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ให้กับ
ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้รับการ
คัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนป้ อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดื อนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญา
ในการผลิตจะอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมด
รุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนที่ มีมาตรฐาน จึงส่ งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการ
ดาเนิ นงานและชิ้นงานของบริ ษทั และมี แนวโน้มที่ จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป
รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3.1.2.5 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
ปั จจัยที่ อาจจะเป็ นทางเลือกให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่น
มีปัจจัยหลัก ดังนี้
(1) การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ทาให้เกิ ดการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้ น
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นฐานการผลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของอาเซี ยน มีศกั ยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิ กอัพ 1 คัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรื ออีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง
ดังนั้นบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์จึงต้องรักษามาตรฐานการผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ และนา
เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาชิ้นงาน และพัฒนาเครื่ องจักรให้สามารถ
ผลิตชิ้ นงานได้หลากหลาย นอกเหนื อจากการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้วา่ คู่แข่งขันจะมากขึ้นก็ตาม
(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง
ผลกระทบเกี่ ยวกับปั จจัยทางการเมือง มีผลทาให้เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง รวมถึงใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้พยายามสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน และมุ่งเน้น
นโยบายการส่งเสริ มการลงทุน
3.1.2.6 ความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้บริโภคเนื่องจากปัญหาด้ านคุณภาพสินค้ าและอาจทาให้ ต้องถูกชดใช้
ค่ าเสียหายตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดชอบต่ อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้ าไม่ ปลอดภัย
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ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ ง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับความเสี ยหายทั้งทางชีวติ ร่ างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สินจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยผูบ้ ริ โภค
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต ผูน้ าเข้าสิ นค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าวได้
หากสิ นค้าที่ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องปรับอากาศ
กล้องถ่ายภาพ เป็ นต้น ได้รับการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคฟ้องร้องลูกค้าของบริ ษทั ว่าสิ นค้าที่ ลูกค้าของ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย บริ ษทั ก็อาจจะต้องร่ วมจ่ายชาระค่าเสี ยหายที่ถูกฟ้องร้องด้วยหากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
เนื่ อ งจากชิ้ น ส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต นั้น เป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ ลู ก ค้า เป็ นผูอ้ อกแบบ รวมทั้ง เป็ นผู ้ก าหนด
คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบและการกาหนดชนิ ดของ
วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ต บริ ษทั ไม่ตอ้ งร่ วมรั บผิดชอบในความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าว แต่หากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั เอง บริ ษทั ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่
เกิดจากการฟ้องร้อง
อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตไม่ได้เป็ นส่ วนประกอบในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
โดยตรง ดังนั้นหากสิ นค้าของลูกค้าถูกร้องเรี ยนและสาเหตุของการร้องเรี ยนเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั
ผลกระทบจากการร้องเรี ยนดังกล่าวก็จะเป็ นเพียงความเสี ยหายที่ ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบกับชิ้นส่ วน ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นชิ้นส่ วนที่ใช้ในการประกอบเป็ นอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1stTier Supplier) ซึ่ งหากมีความผิดพลาดในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั เกิดขึ้นก็จะถูกตรวจ
พบและแก้ไขในสายการผลิตของผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ ข้ นั ที่ 1 ก่อนที่สินค้าจะเสร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปและส่ ง
มอบถึงมือผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นแม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงจากการที่อาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกล่าว แต่จาก
เหตุผลข้างต้นบริ ษทั จึงมีโอกาสต่าที่จะต้องร่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายจากการฟ้องร้องและหากต้องร่ วมรับผิดชอบ
ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะไม่สูงมาก เนื่ องจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภคโดยตรง ที่ผา่ นมาบริ ษทั ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ยังไม่มีบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยในลักษณะดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศก็ไม่คุม้ กับประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ บริ ษทั
จึงไม่ได้ทาประกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว
3.1.2.7 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต และจัด หาชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ ใช้ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริ ษทั
มีการใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก จึงก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปล่อยออกทางอากาศและทางน้ า โดยมี
ปริ มาณของเสี ยต่ามาก
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ตั้ง อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครซึ่ งถู ก ควบคุ ม โดยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่ บริ ษทั จะปล่อยของเสี ยต่างๆ ออกสู่ ภายนอกบริ ษทั ได้น้ นั จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซึ่ งในปี 2563 การปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยู่ใน
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เกณฑ์มาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่ วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม)
3.1.2.8 ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการกาหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ไปก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ เช่น การปรั บเปลี่ยน
ค่าแรงงานขั้นต่า การปรับเปลี่ยนอัตราเงิ นเดือนค่าจ้างของผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ การปรับเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ยของธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ การปรั บ เปลี่ ยนอัต ราภาษี เงิ นได้นิติบุค คล เป็ นต้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจทุกราย
อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ ย งหรื อ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้ริเริ่ มนาเครื่ องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิ ต
บางส่วนในปี 2553 จนถึงปั จจุบนั และในอนาคตบริ ษทั มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติให้เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และแก้ไขปั ญหาค่าแรงงานที่ เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการแข่งขันได้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นต้น
3.1.3 ความเสี่ยงธุรกิจจาหน่ ายนา้ ดิบ
3.1.3.1 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ทาให้ปริ มาณ
ฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ ปั จจุบนั ปริ มาตรเก็บกักจะมีความจุคิดเป็ น 2 เท่าของปริ มาณน้ าขายต่อปี
ในช่วง 3 ปี แรก ซึ่งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณน้ าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 60
ของความจุบ่อ ซึ่งจะพิจารณาหาหาแหล่งสารองน้ าดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
3.1.3.2 ความเสี่ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า ซึ่ งมีผลทา
ให้ น้ า ผิ ว ดิ น ด้อ ยคุ ณ ภาพ อัน เนื่ อ งมาจากการท ากิ จ การในพื้ น ที่ เ หนื อ น้ า เช่ น การปล่ อ ยน้ า เสี ย ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตั ว์ และ การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร เป็ นต้น
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัดคุณภาพน้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจการต้นน้ าที่อาจปล่อยน้ าเสี ยลงลาราง โดยการเข้าไป
ทาความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุให้น้ าเสี ยเข้ามาเจือปนในลาน้ าได้
3.1.3.3 ความเสี่ยงจากคู่สัญญายกเลิกสัญญาการซื้อขายนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซื้ อขายน้ า หรื อไม่
ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือกาหนดเงื่ อนไขในสัญญาให้มีความ
รัดกุม และกาหนดวิธีการทางานร่ วมกันเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน จัดประชุมร่ วมกัน
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เพื่อสรุ ปปั ญหาด้านการทางาน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยจะขยายฐานลูกค้า เพื่อเป็ น
การกระจายความเสี่ ยง
3.1.3.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่ นเปื้ อนในบ่ อ
เนื่ องจากน้ าดิบเป็ นน้ าจากฝนที่ไหลผ่านลารางธรรมชาติจึงต้องมีการปนเปื้ อนจากสารอินทรี ย ์ เช่น ซาก
พืชซากสัตว์เป็ นปกติ ซึ่งสารอินทรี ยเ์ หล่านี้จะเป็ นสารอาหารให้กบั จุลินทรี ยจ์ าพวกแบคทีเรี ย รวมถึงปลาในบ่อน้ า
และจะเกิดผลกระทบคือ สารอินทรี ยท์ ี่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรี ยจะส่งผลให้ค่า บีโอดี สูงและ ออกซิ เจนละลาย ต่า
ส่วนปลาที่แพร่ ขยายพันธ์ในบ่อและไม่สามารถออกไปจากบ่อได้ จะทาให้ค่าแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซึ่งหากสูง
มากจะทาให้คุณภาพน้ าไม่เป็ นไปตามสัญญา
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ ทาการนาปลาออกเป็ นประจา หรื อ จากัดการเติบโตขยายพันธ์ปลาในบ่อ
ทาการติดตั้งเครื่ องเติมอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วยเร่ งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ยต์ ่างๆให้รวดเร็ ว วางแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทาการหมุนเวียนหรื อระบายน้ าที่มีคุณภาพต่าในบ่อ 1 ทิ้ง ในช่วงหยุดสูบประจาปี
3.1.3.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ าประจา
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาลูกค้าประจา ทั้งนี้ลูกค้าประจาของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเชื่อมัน่ ว่าจะ
ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงจากการ
พึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่
3.2 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ต้องนาผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ในปี 2563 บริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่ง มีรายได้จากการดาเนินงานปรับลดลงจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่งรายได้ของบริ ษทั
ย่อยทั้ง 7 แห่ง รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.58 ของรายได้ในงบการเงินรวม
และนอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง ได้กาหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนิ นงานของบริ ษทั ย่อ ย
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการส่ งกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ การบริ หารจัดการต้นทุน
และการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงสภาพคล่ องทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงิ นรวม บริ ษทั มี อตั ราส่ วนสภาพคล่ อง เท่ ากับ 1.95 เท่ า
โดยภาพรวมแล้วกลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (ปี 2562 เท่ากับ 1.87 เท่า) เนื่องจากในปี 2563 บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยยังไม่มีการลงทุนเพิม่ ทาให้มีสภาพคล่องเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราส่วน สภาพคล่อง 1.95 ยังคงเป็ น
อัตราส่วนที่เหมาะสม
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4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )
4.1 ข้ อมูลของบริษัท
ชื่ อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่ อย่ อหลักทรัพย์
วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ชนิดของหุ้นทีอ่ อกจาหน่ าย
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

หมวดอุตสาหกรรม
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

:
:
:
:
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APCS
29 กันยายน 2554
หุน้ สามัญ
659,999,962.00 บาท
659,999,862.00 บาท
659,999,862 หุน้
1.00 บาท
ธุรกิจหลัก
ธุรกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) งานก่อสร้างโครงการ
และให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุก
ชนิ ด รวมถึ ง จาหน่ ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้ าง
งานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานทุกประเภท
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ จาหน่ายน้ าดิบ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง (CONS)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0107554000011
(660) 38-468-300
(660) 38-458-751
www.apcs.co.th
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4.2 ข้ อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่ อย
 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”)
ทุนจดทะเบียน
: 600,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
: 600,000,000.00 บาท
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
: 60,000,000 หุน้
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
: 10.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก
: ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ ให้บริ การงานก่อสร้าง
โครงการและให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ทีต่ ้งั สาขา
: เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0205553022311
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
: (660) 38-468-300
โทรศัพท์ สาขา
: (662) 361-5494-5
โทรสาร
: (662) 361-5496

 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ทีต่ ้งั สาขา
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
เปลีย่ นแปลงชื่ อและทีอ่ ยู่

(“เอพีเอที”)
: 550,000,000.00 บาท
: 550,000,000.00 บาท
: 55,000,000 หุน้
: 10.00 บาท
: ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High
Precision Machining & Cold Forging) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ อง
ทาความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 700/102 หมู่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
: 0205553022761
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751
: เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จาก
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ ของบริษัท

 บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
 บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ทีต่ ้งั สาขา
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สาขา
โทรสาร

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
ที่อยูส่ านังานใหญ่ จาก 700/102 หมู่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี 20160 เป็ น เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(“เอเอสที”)
: 1,000,000.00 บาท
: 1,000,000.00 บาท
: 200,000 หุน้
: 5.00 บาท
: ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 0205561031706
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751
(“เอพีท”ี )
: 10,000,000.00 บาท
: 10,000,000.00 บาท
: 10,000 หุน้
: 1,000.00 บาท
: จ าหน่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ใ นการก่ อ สร้ า งงาน
โครงสร้ า งต่ า งๆ ของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ธุ ร กิ จ พลัง งานทุ ก ประเภท
ธุรกิจน้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
: 0205560020808
: (660) 38-468-300
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496
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 บริษัท เอทู ตีรวัฒน์ จากัด (“เอทูท”ี )
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
มูลค่ าทีเ่ รียกชาระแล้ ว
สิทธิในการออกเสียง

:
:
:
:
:
:

ประกอบธุรกิจหลัก

:

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
รวม
36,750,000.00 บาท 38,250,000.00 บาท 75,000,000.00 บาท
9,187,500.00 บาท
9,562,500.00 บาท 18,750,000.00 บาท
3,675,000 หุน้
3,825,000 หุน้
10.00 บาท
10.00 บาท
2.50 บาท
2.50 บาท
1 หุน้ เท่ากับ
1 หุน้ เท่ากับ
10,000 เสี ยง
1 เสี ยง
ประกอบกิ จการรั บเหมาก่ อสร้างอาคาร อาคารพาณิ ชย์ ที่ พกั อาศัย
สถานที่ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่น
ทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท
เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
0105561082832
(662) 361-5494-5
(662) 361-5496

 บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด (“เอทูว”ี )
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
100,000 หุน้
10.00 บาท
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ ให้บริ การงานก่ อสร้ าง
โครงการและให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด
33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District I, Ho Chi Minh City, Vietnam
0316214921
-
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 บริษัท ชลกิจสากล จากัด (“ซีเค”)
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร

120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
1,200,000 หุน้
100.00 บาท
ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
: 0105549083841
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496
:
:
:
:
:
:

\

4.3 ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (662) 009-9000 , (662) 009-9999 โทรสาร: (662) 009-9991
 ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 105-4661 โทรสาร: (662) 026-3760
ชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

5. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
5. 1 ผู้ถือหุ้นของบริษทั
5.1.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
659,999,962
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
659,999,862

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1.00
1.00

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

5.1.2 รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สู งสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวนหุ้น

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
นางดาราณี อัตตะนันทน์
นายอรรณพ ลิม้ ประเสริ ฐ
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นางสาวจรรยาภรณ์ วัลยะเสวี
นายสิ โรจน์ แสงเทวาภรณ์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
นางสาวสาธินี จันทศาศวัต

146,000,000
121,285,157
40,000,000
26,557,131
21,295,300
20,200,000
12,949,300
10,960,000
9,793,100
9,271,259
418,311,247

หมายเหตุ : 1)รายละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สัดส่วนการถือหุ้น บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)

รายละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สัดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุ ณกรสกุล
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สัดส่ วนจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
22.12
18.38
6.06
4.02
3.23
3.06
1.96
1.66
1.48
1.40
63.37

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5.1.3 สัดส่ วนการถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

จานวน
ราย
1
7
1
1,180
1,189

จานวน
หุ้นรวม
146,000,000
121,285,157
40,000,000
352,714,705
659,999,862

สัดส่ วนจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
22.12
18.38
6.06
53.28
100.00

โดยแบ่งเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ไทย มีจานวน 1,180 ราย (รวมจานวนหุน้ 656,154,176 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.42) และ
ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว มีจานวน 9 ราย (รวมจานวนหุน้ 3,845,686 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.58)
หมายเหตุ : 1) รายละเอียดดูขอ้ 7.1.4 สัดส่วนการถือหุ้น บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)

รายละเอียดดูขอ้ 7.1.5 สัดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุ ณกรสกุล

5.1.4 สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดโิ อ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้ วย
จานวน
จานวน
สัดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
ราย
หุ้นรวม
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด3)
1
29,998
99.9933
2. ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 2 ราย)
2
2
0.0067
3
30,000
100.0000
หมายเหตุ : 3)รายละเอียดดูขอ้ 7.1.6 สัดส่วนการถือหุ้น บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์
5.1.5 สัดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล (วันที่ 30 ธันวาคม 2563) ประกอบด้ วย
สัดส่ วนของจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. นายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล
91,668,398
13.89
2. นายพิชญ์
การุ ณกรสกุล
13,676,425
2.07
3. นางรัตนา
การุ ณกรสกุล
2,677,414
0.41
4. นายภัทร์
การุ ณกรสกุล
665,913
0.10
5. นางสาววชิรญาณ์
การุ ณกรสกุล
254,959
0.04
6. นางภาณี
การุ ณกรสกุล
6,366
7. นายชัยโรจน์*
เวทย์นฤมาณ
12,335,682
1.87
121,285,157
18.38
หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นสามีของนางสาวอัญชลี การุ ณกรสกุล

หน้า 49

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5.1.6 สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้ วย
จานวนหุ้น
สัดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนราย
รวม
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม
1
9,998
99.98
2. ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 2 ราย)
2
2
0.02
3
10,000
100.00
5. 2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด*
5.2.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
55,000,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
55,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
550,000,000.00
550,000,000.00

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

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)

54,999,997
3
55,000,000

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
5. 3 หุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
5.3.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
200,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
200,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
5.00
5.00

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

5.3.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5. 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
5.4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
60,000,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
60,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
600,000,000.00
600,000,000.00

5.4.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)

59,999,997
3
60,000,000

5. 5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
5.5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
10,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
10,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1,000.00
1,000.00

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

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

5.5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น (จานวน 3 ราย)

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5. 6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
5.6.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ จานวนหุ้นบุริมสิทธิ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
3,825,000
3,675,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
3,825,000
3,675,000

1.
2.
3.

5.6.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จากัด
3,825,000
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)
3,825,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
2.50

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

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

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
51.00000
48.99997
0.00003
100.00000

5.6.3 สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่ บริษัท เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
ชนิดหุ้น
สิทธิการออกเสียง
1. หุน้ สามัญ
1 หุน้
ต่อ
1 เสี ยง
2. หุน้ บุริมสิ ทธิ
1 หุน้
ต่อ 10,000 เสี ยง

5. 7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท ชลกิจสากล จากัด
5.7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
1,200,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
1,200,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
100.00
100.00

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

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

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
นางนพวรรณ จันทรศิริ
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น (จานวน 3 ราย)

1,177,497
22,500
3
1,200,000
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สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
98.12475
1.87500
0.00025
100.00000

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5. 8 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
5.8.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นละ
31 ธันวาคม 2563
(หุ้น)
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
100,000
10.00
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
100,000
10.00

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

5.8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.

100,000

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
100.00

100,000

100.00

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
6.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มี
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2563
1
1
1
660
660
660
136.77
83.55
176.08
0.10
0.06
0.06*

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

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563
โดยจะนาเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 24 เมษายน 2564 เพื่ออนุมตั ิต่อไป

6.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยอาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย และ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยเห็นสมควร
การจ่ายปั นผลของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2563
10
10
10
50
50
50
52.06
134.48
192.07
2

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

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 มีมติจา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสะสมที่ยงั มิได้
จัดสรรสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 8 กันยายน 2563
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
6.3 การจ่ ายปันผลของ บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2563
1,000
1,000
1,000
0.01
0.01
0.01
25.62
(2.05)
18.59
1,500

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

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติจา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสะสมที่ยงั มิได้
จัดสรรสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม (ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการอิสระ)
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผูอ้ านวยการ)
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ)
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการ / กรรมการบริ หาร)
นายสุ ริยล อุดชาชน
(กรรมการ )
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
(กรรมการ / กรรมการบริ หาร / เลขานุการกรรมการบริ ษทั / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
/ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล)
9. นายราจีฟ วิจายัน
( กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
หมายเหตุ : นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าดารงตาแหน่งแทน โดยมีอายุการดารงตาแหน่งเท่ากับกรรมการเดิม
ที่คงเหลืออยู่
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
ชื่ อ – สกุล
1.

2.

ตาแหน่ ง

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
78

70

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาเอก FRCP – Fellowship
of the Royal College of
Physicians (Edinburgh)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
FACHHOCHSCHULE
NIEDERRHEIN , GERMANY
- ปริ ญญาโท
UNIVERSITAET SIEGEN,
GERMANY
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย.2562- ปัจจุบนั

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

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

กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

2555-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2559-2561

กรรมการบริ ษทั
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
จิตแพทย์ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ

2549-เม.ย.2562

ไม่มี

ตาแหน่ ง

โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
บริ ษทั เจริ ญอุตสาหกรรม จากัด

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
3

4

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง3)
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 แทน
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
มีผลวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563)

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

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

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
-ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

28 ก.พ.2563–
ปัจจุบนั

2521 – ปัจจุบนั
2527 – ปัจจุบนั
2537 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ
ประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

2537-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร -
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DCP155/2012-Director
Certification Program,2012
- SFE - Successful Formulation &
Execution of Strategy Class, 2012
- HRP - How to Develop a risk
Management Plan, 2012
สถาบันศึกษา IOD - Thai Institute
of Directors
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of Washington, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 86/2010 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

- พี่ชายของ
น.ส.อัญชลี
การุ ณกรสกุล
ภรรยา
นายชัยโรจน์
เวทย์นฤมาณ

14.29

2557-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2536-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
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บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั อิฐภราดร จากัด
บริ ษทั ภราดรอินโนซิส จากัด
บริ ษทั ภราดรบ้านและที่ดิน
บริ ษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั เชี ยงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิว
เบชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไบโอแอดว้านซ์ โซลูชนั่ จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั พาร์ ค เทอเรซ จากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เทพธัญญภา จากัด
บริ ษทั คลัสเทค จากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

5

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตาแหน่ ง

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

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 50/2006 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร

- สามี น.ส.
อัญชลี
การุ ณกรสกุล
น้องสาวนาย
อภิชาติ
การุ ณกรสกุล

1.87

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2549-ปัจจุบนั
2553-2559
2537-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการผูจ้ ดั การ
/ กรรมการบริ หาร /รักษาการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อ/
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

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

6

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี 3)
กรรมการบริ ษทั /
(ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ ือ
หุ้น เมื่อ 25 เมษายน 2563)

54

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of Dallas, USA
- ปริ ญญาเอกดุษฎีบณั ฑิต (JDBA)
โครงการผลิตนักศึกษาร่ วมปริ ญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร

ไม่มี

0.03

2553-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
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

หน้า 59

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอ็มดิก โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร

Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
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
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ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สตาร์ เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริ ษทั สตาร์ เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั วัลวีร์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ศูนย์ประสานงานความ
ร่ วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กาเพื่อการ
ส่ งออกผลไม้ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เวียร์ 564 จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อินโดกูนา(ประเทศไทย)จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อกริ แอคทีฟ จากัด
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมมาธิการสิ ทธิ สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
มนุษยชนและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่ปรึ กษาประธานคณะกรรมาธิการ สภาผูแ้ ทนราษฏร
ศึกษาการจัดทาและติดตามการ
บริ หารงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมาธิการกฏหมาย สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
กระบวนการยุติธรรม และกิจการ
ตารวจ
กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษา สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริ หารการ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และขนาดย่อม

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
7.

นายสุริยล อุดชาชน

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 162/2019 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2561-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

2561-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
บุคคล
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั

2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
ก.ค.2563-ปัจจุบนั

2557-2559
2557-2559
2551-2557
8.

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

กรรมการบริ ษทั /
55
กรรมการบริ หาร /
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
/รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริ หารบุคคล /
เลขานุการบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร

- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 161/2019 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

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
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ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
บริ ษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จากัด
บริ ษทั มาทิเล โซล่าร์ จากัด
บริ ษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตประจาสานักงาน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จากัด /
ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ :
1) การถือหุ ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
3) นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยมีอายุการดารงค์ตาแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
บริษัทย่ อย
รายชื่ อ

บมจ.
เอเซีย พรีซิชั่น

1.

ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

PD , ID , A , PC

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

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายสุ ริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นายราจีฟ วิจายัน
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม
นายโยชิคาสึ คุราชิ

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

บจก. เอเซีย
พรีซิชั่น เอ.ที.

บจก.
เอเซียพรี
ซิชั่นเทค

PD , PE , M
D,E,M

PD , PE , M
D,E,M

D,E,M
D,E,M

D,E,M

บจก. เอทู
เทคโนโลยี

บจก. เอพีซี
เอส
เทคโนโลยี

บจก.
กิจการร่ วม
ค้ า เอทู
ตีรวัฒน์

D,E
D
D,E,M
D

D, E
D
D,E,M
D

D, E
D
D, E, M
D

บจก.
ชลกิจ
สากล

D
D

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

PD , M

D

หมายเหตุ :

ตาแหน่ ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร

PE
E

กรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน
PC
C

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
PR
R

-

-

-

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

PD
VPD
D
ID
-

PA
A
-
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บจก. เอทู
เทคโนโลยี
เวียดนาม

ผู้บริหาร
M

D

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยโครงสร้ างการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท
ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่ อ

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
4. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
6. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี 1)
7. นายสุริยล อุดชาชน
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
เลขานุการบริ ษทั นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งที่
ประชุ ม

จานวนครั้งที่
เข้ าร่ วมประชุ ม

4
4
3
4
4
4
4
4

4
4
3
4
4
4
4
4

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ 2563 มี มติ แ ต่งตั้งนายวิ เชี ย ร เชิ ดชู ตระกูลทอง เข้า ดารงค์ต าแหน่ ง แทน โดยมี อายุการด ารงค์ตาแหน่ งเท่ ากับ
กรรมการเดิ มที่คงเหลืออยู่ และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้เสนอชื่ อนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เข้าเป็ นกรรมการ
บริ ษทั

8.1.1 กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี กรรมการสองในสามคนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
8.1.2 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก
เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
8.1.3 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตาม
นโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ได้ดงั นี้
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1. คณะกรรมการมี อ านาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษัท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
5. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาทิ เช่ น การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่ สาคัญ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่ วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผูอ้ านวยการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึ งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะ
กรรมการบริ หาร กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่
ทาให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ัทย่อย (ถ้ามี ) ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมี อานาจตามที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุ ม ัติ ร ายการที่ ต นหรื อบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่ น ใดที่ จะทาขึ้ นกับ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี ) (ตามที่ นิย ามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่ นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามรายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไข
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การค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามที่ กาหนดเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณามอบอานาจให้แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อบุ ค คลใด
ดังกล่าวข้างต้นในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั โดยได้มีการกาหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยไม่มีการมอบอานาจในลักษณะไม่จากัดวงเงินแต่อย่างใด
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการ
บริ ษทั
8.1.4 อานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนการบริ หารงาน
ของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง
2 ฝ่ ายเท่ากัน
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2563
1.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม กรรมการตรวจสอบ
4/4
3.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการตรวจสอบ
3/3
4.
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการตรวจสอบ
1/1
-

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศิจกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 23 ธันวาคม 2565) โดยมี นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขานุการ
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยอายุการดารงตาแหน่ง เท่ากับ
กรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่

นายวิเชี ยร เชิ ดชูตระกูลทอง เป็ นผูม้ ี ความรู ้และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะทาหน้าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
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8.2.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
8.2.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการบริ หาร
3.
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการบริ หาร
4.
นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการบริ หาร
5.
นายสมโภชน์ วัลยะเวี
กรรมการบริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2563
3/3
3/3
3/3
3/3
2/2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่ง
3 ปี (ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมี นางสาวกาญจนา ทาจาปี เป็ นเลขานุการ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยเสวี เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยมี
ผลตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะ

8.3.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.3.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจ
การบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็ นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิ ศทาง และ กลยุทธ์ การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดต่อไป
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3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน เพื่อการดาเนิ นกิ จการหรื อการบริ หารงานของ
บริ ษทั และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน
รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้ าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่ กาหนดไว้
และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
6. มี อ านาจพิ จ ารณาอนุ ม ัติก ารใช้จ่ า ยทางการเงิ น ในการด าเนิ น การตามปกติ ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท แต่ไ ม่ เ กิ น
งบประมาณที่รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืมเงิ น การจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั แต่ละ
รายการภายในวงเงิ นไม่เกิ น 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิ นงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และกรณี ที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั
9. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลหรื อเงิ นปั นผลประจาปี เพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า
ขึ้นไป ยกเว้นตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ (President)
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่ นใดหนึ่ งคนหรื อหลายคนปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ ได้รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนั้น ๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร
12. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน และการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท กรณี ที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้นจะไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการ
ที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิ
การดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
(แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึ ง
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เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2563
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ประธานกรรมการ
2/2
2.
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการ
1/1
3.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ
2/2
4.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการ
1/1
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2563 )
- นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยอายุการดารงตาแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิ ม
ที่คงเหลืออยู่
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2565 ) ประกอบด้วย
1. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขานุการ

8.4.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อีกตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3. เมื่อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน มี จานวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดย
บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

หน้า 71

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
8.4.2 ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 การสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุม/
ผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามข้อบังคับ
3. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (56-2)
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
 การกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อเสนอขออนุมตั ิ /
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กาหนดค่าตอบแทนที่ จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิ นของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. ก าหนดแนวทางในการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมี หน้าที่ ให้คาชี้ แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. รายงานนโยบาย หลักการเหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนดของ/
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
ของบริ ษทั
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7. โดยฝ่ ายบริ ห าร และหน่ ว ยงานต่ า งๆ จะต้อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิ บตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 หน้ าทีอ่ ื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจ
ในการเรี ยกประชุมเพิม่ ได้ตามความจาเป็ น
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2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้
3. การรายงานผลการปฏิ บัติงานให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานผล
การประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบปี ละครั้ง
5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรนี้ ทุ กปี และจะเสนอแนะการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อ
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2563
1/1
1/1
1/1
0/1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2563 )
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยอายุการดารงตาแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิ ม
ที่คงเหลืออยู่
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2565 ) ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
2. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
3. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขานุการ
-

8.5.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจ
ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5 ) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3. เมื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทน เป็ นผู ้เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว น เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาหนด
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ไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ เข้ามาเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งตนเข้ามาแทน
8.5.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท
โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้
พิจารณาและอนุมตั ิ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็ นในผลการประเมินความเสี่ ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความ
เสี่ ยง และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั มี
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. ให้คาแนะนา และคาปรึ กษา กับคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ ยวกับการบริ หาร การดาเนิ นงาน และสถานะความ
เสี่ ยงของบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรื อคณะทางานที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
9. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว สอดคล้องกับสภาพ
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
10. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจในการ
เรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
11. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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8.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หาร จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้อ
3. นายราจีฟ วิจายัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป1)
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล
1)

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้าน BOI

8.6.1 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
1. ดูแล บริ หาร ดาเนิ นงาน และปฏิ บัติงานประจาตามปกติธุรกิ จเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ ง
คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจ
การบริ หารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั มากาหนดทิ ศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ เพื่อ
กาหนดภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุ รกิจที่วาง
ไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการและรายงานผลการดาเนิ นงาน การ
บริ หารจัดการ ความคื บหน้าในการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
7. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึ กความเข้าใจ เพื่อให้แน่ ใจว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. กาหนดโครงสร้ า งองค์ก ร วิธี ก ารบริ ห าร โดยครอบคลุม ถึ ง รายละเอี ย ดในการคัด เลื อ ก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และเลิ กจ้างพนักงานของบริ ษทั และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. มีอานาจในการแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ
(President)
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10. มีอานาจอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งอานาจการอนุ มตั ิ
ดังกล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการเรื่ องใดที่ กรรมการผูอ้ านวยการ (President) หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการ (President) หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผูอ้ านวยการ (President) ไม่มีอานาจ
อนุมตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ นไปตามธุ รกิ จปกติและเงื่ อนไขการค้าปกติซ่ ึ ง
เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.7 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2224 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
แต่ ง ตั้ง นายอนุ โ รจน์ นิ ธิพ รศรี ดารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ทั้ง นี้ นายอนุ โ รจน์ นิ ธิพรศรี เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี
ตามมาตรา 52/98 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้ องต้นแก่ กรรมการเกี่ ยวกับการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
a. ทะเบียนกรรมการ
b. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
c. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
d. รายงานประจาปี ของบริ ษทั
e. รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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8.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการจ่ายเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.

ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

2.

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

3.
4.

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

5.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

6.

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

7.
8.

นายสุริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
รวม

กรรมการตรวจสอบ

เบีย้
ค่า
บาเหน็จ ครั้ง
ประชุ ม ตอบแทน
4/4 100,000 120,000 120,000 4/4

เบีย้ เบีย้
ค่า
ประชุ ม ตอบแทน
20,000 60,000

4/4

60,000

120,000

96,000

4/4

40,000

4/4
3/3

60,000
45,000

10,000
50,000

96,000

1/1
3/3

4/4

60,000

-

-

4/4

60,000

-

4/4
4/4

60,000
60,000
505,000

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

2/2

เบีย้
ค่า
เบีย้
ค่า
ครั้ง
ประชุ ม ตอบแทน
ประชุ ม ตอบแทน
20,000
-

440,000

120,000

2/2

10,000

-

446,000

5,000
15,000

10,000
50,000

1/1
1/1

5,000
5,000

-

-

-

-

-

-

-

1/1

5,000

-

65,000

-

-

-

-

-

-

-

1/1

5,000

-

65,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000
60,000

300,000

312,000

80,000

240,000

ครั้ง
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ครั้ง

40,000

-

-

-

90,000
271,000

1/1 10,000

20,000
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ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติให้กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษทั
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม

กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000

120,000

รองประธาน

6

90,000

120,000

กรรมการ

6

90,000

60,000

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
360,000
รวม
690,000 300,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน
รวม

4

40,000 120,000
-

4

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

ค่ าเบี้ยประชุ ม
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม

ค่ าเบี้ยประชุ ม
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม

2

-

40,000 120,000
80,000 240,000

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

2

20,000

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

20,000

230,000 240,000

470,000

-

-

90,000 120,000

210,000

20,000

-

150,000 180,000

330,000

40,000

2

ค่ าเบี้ย
ประชุ ม

2

20,000
40,000

380,000
- 380,000
850,000 540,000 1,390,000
610,000
2,000,000
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 ผู้บริหาร
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ ริ หาร ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงิ นเดื อน
โบนัส รวมจานวนทั้งสิ้น 29,861,181.39บาท

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
8.9 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลา
ดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

2562
1.

ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

2.

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

3.

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

4.

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

5.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

6.

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

7.
8.

นายสุริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

9.

นายราจีฟ วิจายัน

ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ /
เลขานุการบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ /
ผูบ้ ริ หาร

-

-

-

-

-

208,800

208,800

-

0.03

-

-

-

-

94,345,812 94,345,812

-

14.29

12,335,682 12,335,682

-

1.87

หมายเหตุ :
1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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จานวนหุ้นที่
สัดส่ วนการ
เปลีย่ นแปลง ถือหุ้นในบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในปี 2563 (ร้ อยละ)
2563 สุ ทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)
2563
-

จานวนหุ้นที่ถือ1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

441,663

441,663

-

0.07

-

-

-

-
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8.10 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน จานวนทั้งสิ้ น 720 คน (ไม่รวมผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้

ฝ่ าย
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
ฝ่ ายจัดซื้ อ (Supply Chain)
ฝ่ ายวิศวกรรม (Engineering &Technical)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operation )
ฝ่ ายบริ หารบุคคล (Human Resource)
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป (Administration)
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
13
11
120
510
13
53
720

 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั พนักงานจานวนเฉลี่ย 720
คน รวมเป็ นเงิ นจานวน 241.44 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงิ นเดื อน ค่าครองชี พ ค่านายหน้า
เงินสารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถ อันจะ
ทาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กบั บริ ษทั
โดยมี แผนการฝึ กอบรมประจาปี ทั้ง ภายในและภายนอกเพื่ อ เสริ ม ทักษะงานตามความรั บผิ ด ชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั ฝึ กอบรมพนักงาน เท่ากับ 9,748.45 ชม.ต่อปี หรื อคิดเป็ น
จานวน 13.77 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
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9. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้ต ระหนัก และให้ค วามสาคัญ ต่ อระบบการบริ หารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และกระจายการปฏิบตั ิไปสู่ พนักงาน
ของบริ ษทั ทุกระดับชั้น อันเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิ ดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ได้รับเอา
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย มาปรับใช้เป็ นนโยบายของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี นโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่าง
สม่ าเสมอทุกปี และบริ ษทั มีช่องทางการสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ให้
ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในการที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกาไรจาก
บริ ษทั สิ ทธิในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ สิ ทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิ ทธิ ในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิธุรกรรมที่ สาคัญและมีผลต่อทิ ศทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั มีนโยบายที่ จะดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่ เป็ นการส่ งเสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
2. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
ล่วงหน้า โดยสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 ซึ่ งล่วงหน้าก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้ อมทั้งโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์เป็ น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.apcs.co.th) เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยบริ ษทั จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุ ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ ง
ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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4. ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิดงั นี้
4.1 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายที่ถือหุ ้ นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
หุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า โดยในปี 2563 บริ ษทั
ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ซึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี พร้อมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู ้
ถือหุ ้นไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองวาระการ
ประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอเข้ามายังบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่บรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม หรื อเป็ นบุ คคลที่ เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะแจ้งใน
หนังสื อนัดประชุ มว่าเป็ นวาระที่ กาหนดโดยผูถ้ ือหุ ้น หรื อบุคคลที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น และในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพื่อให้บรรจุเป็ นวาระ บริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
4.2 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้า 1 เดื อน โดยบริ ษทั ได้มีการเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวข้างต้นผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.apcs.co.th)
5. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
แต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม
6. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพือ่ ตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ใน
รายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการได้ที
ละคน ซึ่ ง ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิท ธิ ที่ จ ะเลื อ กผู ้แ ทนที่ เ ห็ น ว่า มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า มาท าหน้า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
8. ในการตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาระบบ e-voting เป็ นเครื่ องมือช่วยนับคะแนนเสี ยง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็ จบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมข้อมูลรายละเอี ยดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรื อ
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยบริ ษทั จะกลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
เพือ่ พิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ในการดาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั จะให้โอกาสแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ มการประชุม
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระ และยัง
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานที่ ประชุ มจะดาเนิ นการประชุ มตามลาดับวาระการประชุม รวมทั้งมี นโยบายที่ จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมในที่ ประชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกาสศึ กษาข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตัดสิ นใจ
บริ ษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นในทางมิ ชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย โดยบริ ษทั ได้กาหนด
แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริ ษทั และแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ น
คาสั่งที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่อยู่
ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบท
กาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษ ัท ของตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ย งั ไม่ บรรลุ นิ ติ ภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ทราบเพื่อ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไป
ใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนด
แนวทางการจัดการเรื่ องการมีส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่าว ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นจะต้องรายงานให้บริ ษทั
ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรื อออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่
มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสี ยงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษ ัทได้ให้ความสาคัญต่ อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เป็ นต้น โดยบริ ษ ัทตระหนักดี ว่า การสนับสนุ น และข้อคิ ดเห็ น จากผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ มจะเป็ นประโยชน์ใ นการ
ดาเนิ นงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้
: ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิ ดหรื อลิ ดรอนสิ ทธิ์ ของผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่ จะสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน
: ปฏิ บตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิ การ
และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ โดยส่ งเสริ มพัฒนาให้มีความรู ้ในการทางาน
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามปฏิธานของบริ ษทั ที่กาหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี
ทดแทนคุ ณแผ่นดิ น” ดังนั้นจึ งมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างให้พนักงานมีวินัย สามัคคี เสี ยสละ
คุ ณธรรม และกตัญญู และมี ความมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
เสริ มสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่ งเสริ มการทางานเป็ นที ม ส่ งเสริ มการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชีพ พร้อมให้
ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการ
ทางาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
คู่คา้ -ลูกค้า
: มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและข้อตกลงที่ มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รักษา
สัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้า
มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ -เจ้าหนี้
: คานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ น
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกติกาที่
กาหนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
อย่างเคร่ ง ครั ด และมี การปฏิ บัติต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม รวมถึ งการชาระคื นตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และ
เจ้า หนี้ ล่ ว งหน้า หากไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามข้อ ผูก พัน ในสั ญ ญา และร่ ว มกัน หาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
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คู่แข่ง

: ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีด
กันผูอ้ ื่นในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุรกิ จ ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้ร้ายป้ ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริ งหรื อมีการกระทาการใดๆ
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ภาครัฐ
: ให้ความสาคัญกับความโปร่ งใส และคานึ งถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการติดต่อทาธุรกรรม
กับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทา
ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
สังคม ชุมชน : มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้ง
และ
ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการใช้
สิ่ งแวดล้อม
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชี วิตของชุมชนและสังคม ตลอดจน
คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ
การดาเนินการใด ๆ ของบริ ษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรื อมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้พนักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้
ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ทั้งนี้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อ
เรื่ องที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.apcs.co.th หรื อ
2. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
3. อีเมล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรื อ
4. ส่งมายังบริ ษทั ที่อยู่
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั / ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โดยข้อคิ ดเห็ น ข้อร้ องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแสการทุ จริ ต หรื อเรื่ องอื่ นใด ทางหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจะ
ดาเนินการตามระเบียบของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ สาคัญที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี นโยบายที่ จะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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ในส่ วนของด้านนักลงทุ นสัมพันธ์ บริ ษทั ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานเป็ นการเฉพาะ เนื่ องจากกิ จกรรม
ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงมอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับ
ผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่ งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ให้กบั บริ ษทั โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการ
กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งการกากับดู แลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ ได้
กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น (รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษทั และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1)
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มี จานวน 8 ท่าน แบ่งเป็ น
 กรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน
 กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
จานวน 2 ท่าน (อยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
 กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
จานวน 2 ท่าน (ไม่อยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
 กรรมการ
จานวน 1 ท่าน (ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ )
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น
ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการต้องไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนและมีการ
ถ่วงดุลอานาจการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงาน
ของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ ผบู ้ ริ หารทาหน้าที่ บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด โดยประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการผูอ้ านวยการเป็ นบุคคลคนละคนกัน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริ ษทั และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.7)
 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริ หารงานประจา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูอ้ านวยการ หรื อเป็ นผูน้ าและมีส่วน
สาคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและ
ก าหนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การ เป็ นผูน้ าการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริ หารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุนและให้คาแนะนาในการดาเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูอ้ านวยการอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่
กรรมการผู ้อ านวยการรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ภายใต้ก รอบอ านาจที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั (รายชื่อของกรรมการผูอ้ านวยการ และรายละเอีย ดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผูอ้ านวยการได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.6.1)
 วาระการดารงตาแหน่ง
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยไม่ได้มีการ
จากัดคุณสมบัติในเรื่ องอายุของกรรมการ และไม่ได้จากัดจานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่
สาหรับการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริ ษทั ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง ซึ่ง
แนวปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนั้น ส่ งเสริ มให้คณะกรรมการควร
กาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระครั้งแรก กรรมการอิสระของบริ ษทั ประกอบไปด้วย 3 ท่านและมีวาระการดารงตาแหน่งดังนี้
กรรมการอิสระ
ดารงค์ตาแหน่ง
หากได้รับเลือก
รวมวาระดารงค์
ถึงปั จจุบนั (ปี )
กลับมาอีกครั้ง (ปี )
ตาแหน่ง (ปี )
นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
11
11
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
11
2
13
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
1
2
3
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่ านที่ มีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่ องเกิ น 9 ปี นั้นผูท้ ี่ มีความรู ้ และความชานาญ
สามารถให้คาปรึ กษาและการแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับบริ ษทั และในช่วงของการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
นั้น ได้ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบบริ ษทั เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ น
อิสระจากฝ่ ายบริ หาร
 การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ส่ ง เสริ มให้
คณะกรรมการควรกาหนดจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพ
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
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อย่างไรก็ตาม ปั จจุ บันนโยบายของบริ ษทั ยังไม่ได้จากัดจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการแต่ละท่ านเข้าไปดารง
ตาแหน่ง ตามแนวคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแล และการบริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองในปี ที่ ผ่านมา ตลอดจนเพื่อช่วย
ปรับปรุ งในการทาหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า 85%
=
ดีเยีย่ ม
มากกว่า 75%
=
ดีมาก
มากกว่า 65%
=
ดี
มากกว่า 50%
=
พอใช้
ต่ากว่า 50%
=
ควรปรับปรุ ง
โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่ จะใช้เปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บตั ิงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์ สาหรับให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั
ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทาได้ มากกว่า
ร้อยละ 98 หรื อ ดีเยีย่ ม
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท โดยได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ ายบัญชีและ/หรื อผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบต่อ งบการเงิ นของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิ น (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น) ที่ ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทาง
การเงิ น และไม่ใช่การเงิ น ดาเนิ นการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ (รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ 3)
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ
ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่เป็ น
ผลประโยชน์ที่ขดั กันให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณา
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การเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณา
และไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัทเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ซึ่ ง หมายรวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหลัง
การเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุ มภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการในการ
ช่ วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ช่ วยให้การด าเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี การจัดสรรทรั พ ยากรอย่า ง
เหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ ต้ งั ไว้ ช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรั พย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญหายหรื อจากการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงิ นมีความถูกต้องน่ าเชื่ อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ยวข้อ งและช่ ว ยคุ ้ม ครองเงิ นลงทุ น ของผูถ้ ื อหุ ้น ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง ได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการ
ดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน
การดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
การจัดการความเสี่ ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพื่อทา
หน้าที่ ตรวจสอบระบบการควบคุ มภายในของบริ ษ ัท เพื่อ ให้ม นั่ ใจว่าบริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ
เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ซึ่ ง
หน่วยงานตรวจสอบจะทาแผนการตรวจสอบประจาปี โดยพิจารณาตามปั จจัยเสี่ ยง ซึ่งจะเน้นความเสี่ ยงสาคัญต่างๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อบริ ษทั และความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และ
อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ดังกล่าว เมื่อหน่วยงานตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้
เสร็ จสิ้นแล้ว จะต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
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ทั้งนี้ บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบที่ วางไว้สามารถดาเนิ นไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 11 ระบบควบคุมภายใน)
 การบริ หารความเสี่ ยง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ มี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดใหม่ที่มีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม
2565 ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ ยงและบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้และมี
หน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยก่อนจะจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งความเสี่ ยงในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
ทั้งนี้นโยบายบริ หารความเสี่ ยง จัดทาขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อให้การบริ หาร
ความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามนโยบายที่ ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ น
อุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง
เหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริ มและกระตุน้ ให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ ยง ทาความ
เข้าใจสาเหตุของความเสี่ ยง และดาเนิ นการแก้ไข อาทิ การปรับปรุ งขั้นตอนในการดาเนิ นงาน และการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่ องมือเพื่อช่วยในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้ องกันและลดความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้
บริ ษทั สามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน และมีการนาส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ น
เร่ งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูอ้ านวยการเป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิ ด เห็ น ได้อย่า งอิ สระ โดยในบางวาระอาจมี ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มประชุ มด้ว ยเพื่อ ให้ส ารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุ มและ / หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสัย
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริ ษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรื อยืน่ หนังสื อแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริ ษทั ได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้ งเลขานุ การบริ ษทั ได้เข้าร่ วมการประชุ มด้วย โดยเป็ นผูบ้ ันทึ ก
รายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกใน
การสื บค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษทั จะเข้าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ซึ่ งจะแจ้ง
เป็ นการล่วงหน้าก่ อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ถื อเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี
โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผูอ้ านวยการทราบถึ งผลการประชุม ทั้งนี้ การเข้าร่ วมประชุ มของ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านสาหรับปี 2563 ปรากฎในส่วน 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ค่าตอบแทน
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดยอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรื อ เงินเดือน และ โบนัส
ค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอี ย ดของค่ า ตอบแทนและเงื่ อ นไขการจ่ า ยค่ า ตอบแทนปรากฎในส่ ว น 8.8
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการผู้อานวยการและผู้บริ หาร
บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่ เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่
แข่งได้ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน เพื่อที่ จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที่ มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพิม่ ขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิม่ ขึ้นตามที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิม่ มากขึ้น
 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิ จ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีคณะอนุ กรรมการ จานวน 4 คณะ เพื่อทาหน้าที่ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจ ารณาหรื อ รั บ ทราบ ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นอ านาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 เรื่ องโครงสร้างการจัดการ)
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการ
ในปี 2563 บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดย
1. ให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่และ/หรื อตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่
เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่ อบุคคลที่ มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสาคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ ประสบการณ์ที่มีความจาเป็ นต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เสนอชื่อบุคคล ต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั จะมีกาหนดเวลาแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชี
3. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
4. บริ ษทั ที่ปรึ กษาภายนอก
ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ กฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริ ษทั
3) มีคุณลักษณะที่ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิ จการ เพื่อสร้างคุ ณค่า
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวิธีการที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มี จ านวนไม่ น้อ ยกว่า 5 คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
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2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ละคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสี ยงที่ มี อ ยู่เ ลื อ กตั้ง บุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ง
ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งใน
สามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลื อกบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
 กรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่ วมใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติ
ของผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่ เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์ การทางาน และความเหมาะสมอื่ นๆ ประกอบกัน เพื่อ นาเสนอต่ อที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามที่ กาหนดข้างต้นเข้ามา
ดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิ สระที่ เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่ าวาระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระ ของบริ ษทั มี ขอ้ กาหนดเท่ ากับ
ข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
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ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้ นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
3 ท่ าน เพื่อทาหน้าที่ ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ น
กรรมการอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดี ย วกัน เฉพาะที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยกรรมการตรวจสอบต้อ งมี คุณ สมบัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการ
บัญชีหรื อการเงิ นที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิ น รวมถึงการทา
หน้าที่ อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ โดยนายวิเชี ยร เชิ ดชูตระกูลทอง เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางาน
ทางด้านการเงิน มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
 กรรมการผู้อานวยการ
คณะกรรมการสรรหามีนโยบายที่จะสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการแต่ง ตั้ง กรรมการอ านวยการต้องได้รั บอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ัท
กรรมการผูอ้ านวยการได้รับมอบหมายให้เป็ นผูบ้ รรจุ แ ละแต่ งตั้งบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั เข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลและจะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มี บริ ษทั ย่อย 7 แห่ ง โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ 6 แห่ ง และบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศ 1 แห่ง มีกรรมการผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย จานวน 6 คน
ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารงาน ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และ
เข้า ร่ ว มประชุ ม ในฐานะผูถ้ ื อ หุ ้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษ ัท มี ห น้าที่ อ อกเสี ยงในที่ ป ระชุ ม ตามแนวทาง หรื อ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการได้พิจารณาไว้
9.5 การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีระเบี ยบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างต้องรั กษาความลับและ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการ
ซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรื อ ข้อ มู ลภายในของบริ ษ ัท อัน ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษ ัท ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนัก งานและลูก จ้า งซึ่ ง อยู่ในหน่ วยงานที่ ไ ด้รั บข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท ต้องไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และห้ามบุคคลที่ เกี่ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ทั้งนี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี้บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ หรื อ
นาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561-2563
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
-ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รวม

ปี 2561
1,134,000

ปี 2562
1,134,000

ปี 2563
757,000

30,000
1,164,000

1,134,000

757,000

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 จ่ายในปี จานวน 360,000 บาท และจ่ายในปี 2564 จานวน 397,000 บาท
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ผูส้ อบบัญชี ปี 2563 ของบริ ษทั คือ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
ของ บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ของบริ ษทั * และบริ ษทั ย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
*

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สงั กัด ให้รวมถึง
1). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2). กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และกิ จการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับ
สานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3). กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
4). หุ้นส่ วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
5). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงอยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ 4)
6). กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม 1) 4) หรื อ 5) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนิ นธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่ จะกาหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ ให้แก่พนักงานเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึ งถึงสังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อน
ให้เห็ นถึงค่านิ ยม และแนวทางปฏิ บัติงาน ที่ พนักงานทุ กคนพึงปฏิ บัติตน และปฏิ บัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่
กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร สิ ทธิ และความ
เป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และช่องทางการร้องเรี ยนการพบ
เห็นผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว (สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apcs.co.th)
โดยในปี 2563ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับกระทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
กว่า 27 ปี ที่ บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจการมุ่งสู่ กาไรอันแท้จริ ง หรื อคุณค่าแท้จริ ง ด้วยการประกาศปณิ ธานหลักที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็ นเป้ าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิ ธานของบริ ษทั ดังกล่าว
มิได้เป็ นเพียงความคิด ความปรารถนา หรื อการเรี ยกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี"
ให้กบั บุคลากรด้วยการร่ วมกันกาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินยั สามัคคี เสี ยสละ
คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ ทีมผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่ มีให้เกิ ดประโยชน์อย่างสู งสุ ด โดยการจัดกิ จกรรมต่างๆ นี้
นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มในด้านบุ คลากรให้เป็ นคนดี ตามปณิ ธานของบริ ษทั ที่ ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มในด้านการ
ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ได้กาหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
1.1 เชื่ อมัน่ ในคุณค่ าของความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณภาพของคน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็ นคนดีของสังคม โดยบริ ษทั มุ่งเน้น
การพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิ ธานสูงสุดของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่ นดิน"
บริ ษทั มุ่งที่จะเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริ มสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่ คัง่ และเป็ นสุ ข
อย่างแท้จริ ง มากกว่าเป็ นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกาไรเท่านั้น
บริ ษทั จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทางานอย่างมีความสุ ข
และมี ความภักดี ต่อองค์กรอย่างจริ งใจ" สิ่ งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมี กาลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะ
วิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ การทางานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทัว่ ประเทศหันมาร่ วมกันปลูกฝั ง ส่ งเสริ มบุคลากรให้ต้ งั อยู่ในความดี และประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริ มดังกล่าวไม่ตอ้ งลงทุนเป็ นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริ งใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
1.2 พัฒนาอย่ างยัง่ ยืนเพื่อก้ าวสู่ ระดับโลก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง ร่ วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ งระบบ
การบริ หารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่ วมกับการมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริ มองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความรู ้ เทคโนโลยีให้กบั
สังคมและชุมชน
1.3 การปฏิบัตโิ ดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม
บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน และคานึ งถึงผลประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งส่งเสริ มพนักงานให้ยดึ มัน่ ในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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1.4 มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั จะเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเป็ นธรรม มีการจัดระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ตรวจสอบได้ โดยการบริ หารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
ระบบการบริ หารจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานและความปลอดภัย โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่ งใส
และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
10.2 การดาเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
ปณิ ธานในการดาเนินธุรกิจตามที่กล่าวมานั้น เป็ นกรอบที่บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินเรื่ องความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั ได้ส่งเสริ มเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการระมัดระวังการดาเนิ นงาน บริ หารจัดการ และการปฏิ บตั ิบนพื้นฐานของความเป็ น
ธรรมโดย ยึดหลักจริ ยธรรม ที่พึงยึดมัน่ วินยั สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม กตัญญู โดยส่ งเสริ มให้พนักงานมีความซื่ อสัตย์ใน
การปฏิ บตั ิงาน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้วางแนวทางการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับ
ยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน โดยได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเรื่ องของการดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรม
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th
โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้กาหนดถึงจรรยาบรรณของบริ ษทั จรรยาบรรณของประธานและกรรมการบริ หาร
จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร การปฏิบตั ิตนของพนักงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่เคยมีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็ นธรรมแต่อย่างใด
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ได้เห็ นความสาคัญ และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้กาหนด
นโยบายต่อการทุจริ ตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และได้มี
การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีความเข้าใจ และมี
แนวปฏิ บตั ิเดี ยวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้
ดังนี้
 นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่ม
บริ ษทั กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต คอร์รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้อมต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนการทุจริ ต
- อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
- เว็บไซต์ของบริ ษทั www.apcs.co.th (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)
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 มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
บริ ษทั จะปกปิ ดชื่ อ ที่ อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ที่ สามารถระบุ ตวั ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรั กษาข้อมูลของผู ้
ร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจะจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดาเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน
เท่านั้น ทั้งนี้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องที่ร้องเรี ยน ต้องไม่ใช่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุ จริ ต ไว้บนช่ องทางการสื่ อสาร อาทิ เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ป้ ายติ ด
ประกาศของบริ ษทั โดยในปี 2563 ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาอันทุจริ ต หรื อการกระทาอันใดที่ส่งผลเสี ยต่อบริ ษทั
มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th
นอกจากนั้นในปี 2558 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน ไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ งเป็ นโครงการที่รัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการทุจริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ร่ วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
และบริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ต ระหนักถึ ง การเคารพสิ ทธิ มนุ ษ ยชน คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้บรรจุ เรื่ องนี้ ไว้ใ น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษทั โดยแบ่งเป็ นดังนี้
 ความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ถือว่าสิ ทธิและเสรี ภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิ ดเผย หรื อการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทางาน ประวัติสุขภาพ หรื อข้อมูลส่ วนตัวอื่นๆ ไปยัง
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้นแต่
ได้กระทาตามหน้าที่โดยสุจริ ต หรื อตามกฏหมาย หรื อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยูใ่ นความครอบครองหรื ออยูใ่ นการดูแลรักษาของบริ ษทั
2. การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูน้ ้ นั
3. จากัดการเปิ ดเผยและการใช้มูลส่วนตัวของพนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั นั้น
 การปฏิบัตทิ เี่ ท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ในความเป็ นมนุ ษย์เท่าเที ยมกัน โดยมีแนวปฏิ บตั ิต่อผูเ้ กี่ ยวข้องด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่วา่ จะทางกาย หรื อจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อ
เรื่ องอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายหรื อจิตใจ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นที่นาไปสู่ความขัดแย้ง
4. ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกดขี่ ข่มเหง และการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมเมื่อได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
มีช่องทางการสื่ อสาร หรื อการให้คาปรึ กษา เพื่อทาความเข้าใจเมื่อเกิดการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
5. ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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 การดาเนินงานด้ านการเมือง
บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาใดๆอันเป็ นการฝักใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรื อผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ดที่มีอานาจทางการเมือง
บริ ษทั ตระหนักถึงความเคารพสิ ทธิเสรี ภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จากัดสิ ทธิ บังคับ หรื อชี้นา โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการเข้าเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรื อการเป็ นสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรื อไม่แสดง การกระทาใดๆ ที่ทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่า บริ ษทั
เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรื อฝักใฝ่ ทางการเมือง หรื อพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรื อประกอบธุรกิจร่ วมกับนักการเมืองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่ องแบบพนักงาน หรื อแต่งกายในลักษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพนักงาน
บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
นอกจากนั้นการดาเนินงานทางด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว ในเรื่ องนี้ ยงั ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้กาหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไว้ดงั นี้
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิ ทธิ ประโยชน์อื่นใด หรื อสถานที่เพื่ออานวยความสะดวก
(สถานที่พกั สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
เพื่อสนับสนุ นนโยบาย การกระทาอันมิควร หรื อการกระทาใดที่ ขดั ต่อกฎหมาย รัฐธรรมนู ญ ซึ่ ง ส่ งผลเสี ยต่อชุมชน สังคม
ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
และตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึง
ตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ดังนี้
"8 บริ ษทั ไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อทางอ้อม ดังนั้น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ต้องไม่กระทา
การอันใดที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในกลุ่มบริ ษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของกลุ่มบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่ม
บริ ษ ัท เป็ นองค์ก รที่ ยึด มั่น ในความเป็ นกลางทางการเมื อ ง สนับ สนุ น การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั มีข้นั ตอนตามระเบียบที่กาหนด หากปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามขั้นตอนจะไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้)"
ดังนั้นบุคลากรในองค์กรได้รับรู ้เกี่ยวกับมาตรการดาเนินงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางด้านการเมือง ซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านทุจริ ตอย่างชัดเจน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญที่ทาให้กิจการสามารถดารงต่อไป และเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้
กิจการดาเนิ นธุรกิจเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดี รวมถึงการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ที่ นอกเหนื อจากตัวเงิ นอย่างเป็ นธรรม และเท่าเที ยมกัน โดยการปฏิ บตั ิต่อแรงงาน บริ ษทั ได้
คานึงถึงเรื่ องสาคัญดังนี้
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1. การเคารพสิทธิในการทางานตามหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Conduct) ของบริ ษทั และได้เผยแพร่ ตามช่องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้จดั ตั้ง
"โครงการอยู่ดี มีสุข" ขึ้น คณะกรรมการของโครงการ เป็ นตัวแทนของพนักงาน ซึ่ งเกิ ดจากการเลือกตั้งของพนักงานทุกคน
โดยคณะกรรมการของโครงการ ทาหน้าที่ดงั นี้
1. ร่ วมหารื อกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คาปรึ กษาหารื อ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสาหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อ คิ ด เห็ นและแนวทางในการจัด สวัสดิ การที่ เ ป็ นประโยชน์ส าหรั บ ลู กจ้างต่ อ คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
บริ ษทั ยังมุ่งเน้นและตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมอันเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่ งบุคลากรเข้าร่ วมสัมมนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติ ที่ดี มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน
5. จัดให้มีบริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสี่ ยงตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6. ดาเนิ นการให้พนักงานปฏิ บตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ ทางานที่ ดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ และเสริ มสร้างให้พนักงานมีจิตสานึ กด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่ งเสริ มให้
พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการกระทาที่
ไม่ถูกต้องในบริ ษทั รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
2. ให้ ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทางานของลูกจ้ าง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2562 กาหนด ซึ่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน มีขอ้ ปฏิบตั ิอาทิ เช่น
 การจ้างและการบรรจุพนักงาน
 วันทางาน เวลาทางานปกติ / วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
 การทางานล่วงเวลา และการทางานวันหยุด
 วันลา หลักเกณฑ์การลา และอานาจในการอนุญาต
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 ระเบียบวินยั และการลงโทษทางวินยั
 การร้องทุกข์
 ความปลอดภัยและสุขภาพ และการป้ องกันอัคคีภยั
 การประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย เนื่องจากการทางาน
 การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และการจ่ายค่าชดเชย
ทั้งนี้ หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะแจ้งระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานให้พนักงานใหม่ได้
ทราบก่อนการรับเข้าทางาน
3. ให้ ความคุ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิ บตั ิงานด้วยความปลอดภัย และมีสุขภาพพลานามัยที่ ดี บริ ษทั จึ งได้มี
นโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และอัคคีภยั เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน และเป็ นกรอบสาหรับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิยดึ ถือ โดยแบ่งเป็ น
1. ข้อกาหนดว่าด้วยเรื่ อง ความปลอดภัยและสุ ขภาพ และการป้ องกันอัคคี ภยั ซึ่ งบรรจุ อยู่ในระเบี ยบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบตั ิตาม แบ่งหัวข้อได้ดงั นี้
1. ความปลอดภัยเกี่ ยวกับการทางาน โดยเป็ นข้อกาหนดที่ กล่าวถึงหน้าที่ ของพนักงานที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตนในระหว่างเวลาทางาน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน ยกตัวอย่างเช่น
รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องจักร และสถานที่ ทางาน อย่าให้มีสิ่งกี ดขวางจนทาให้เกิ ด
ความไม่ส ะดวกในการท างาน การใช้ห รื อสวมใส่ อุปกรณ์ หรื อ เครื่ อ งป้ อ งกัน อันตรายที่
กาหนดไว้ นอกจากนั้นภายใต้ขอ้ บังคับเดียวกันนี้
2. การส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การรักษาความสะอาดสิ่ งของ เครื่ องใช้ หรื อ
สถานที่ ที่บริ ษทั ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบที่ กาหนดไว้ การรับตรวจร่ างกายตามที่
บริ ษทั ได้กาหนด
3. การป้ องกันอัคคีภยั พนักงานทุกคนจาเป็ นต้องเข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ อง
ดับเพลิง และเครื่ องมือที่ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามที่บริ ษทั ได้จดั ขึ้น
2. ข้อกาหนดว่าด้วยนโยบายส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย สาหรับใช้เป็ นกรอบแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั
เพื่อส่งเสริ มให้เกิดความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การลดอุบตั ิเหตุในการทางานถึงขั้นหยุดงานให้เป็ น
ศูนย์ การลดความเสี่ ยงอันตรายจากการทางานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ การจัดให้พนักงานมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรม และโครงการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาความรู ้ และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ทั้งนี้ในปี 2563 มีอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานในระหว่างปฏิบตั ิงานถึงขั้นหยุดงาน จานวน 2 คน
และอุบตั ิเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน จานวนทั้งสิ้น 4 คน โดยบริ ษทั มีวนั ทางานทั้งสิ้น จานวน 275
วัน คิดเป็ นชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้น ประมาณ 5,775 ชัว่ โมง
นอกจากที่ ได้กล่ าวไว้ขา้ งต้นแล้ว บริ ษ ัทยัง ได้เน้นให้พนักงานทุ กคนต้องตระหนักถึ ง ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอยูส่ ม่าเสมอ โดยตลอดปี 2563 บริ ษทั ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
ความปลอดภัยในหลายด้านผ่านหลายโครงการ เช่น
 โครงการมอร์ นิ่ งทอล์ก (Morning Talk) เป็ นโครงการที่ ท างหน่ วยงานความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม ให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั กับ
พนักงาน ในทุกเช้าของวันทางาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่ งจัดตารางอบรมไตรมาสละ 1 ครั้ง
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พบปะกับพนักงานแต่ละหน่ วย และปรับเนื้ อหาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การทางานของแต่ละ
หน่วยงานนั้น
โครงการส่งเสริ มความปลอดภัย(Safety Promotion)ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็ นโครงการที่ ให้ความรู ้
ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึ กให้กบั พนักงานทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของความ
ปลอดภัย การป้ องกันอุบัติเหตุและชี วอนามัย รวมถึงการสร้างความมัน่ ใจให้กับพนักงานขณะ
ทางาน โดยได้จดั กิจกรรมผ่านโครงการดังกล่าว เช่น การให้พนักงานร่ วมกันตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
โครงการความปลอดภัยด้านการเดิ นทาง เป็ นโครงการที่ ส่งเสริ มเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการ
เดินทางให้กบั พนักงาน ผ่านหลายกิจกรรมที่จดั ขึ้น อาทิ เช่น กิจกรรมขับขี่จกั รยานยนต์ปลอดภัย
ร่ วมใจสวมหมวกกันน็อค กิจกรรมปี ใหม่สัญจรปลอดภัย ร่ วมใจลดอุบตั ิเหตุ นอกจากนั้นสาหรับ
พนักงานที่นั่งรถรับส่ งโรงงาน บริ ษทั ได้มีโครงการเกี่ ยวกับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามรอบ
เป็ นประจาทุกเดือน
โครงการเอเซี ยอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Asia Zero Accident) เป็ นโครงการสร้างเสริ มทัศนคติและปลูก
จิตสานึกในเรื่ องของความปลอดภัย โดยการส่งเสริ มสนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นกิ จกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนัก รับรู ้ และเกิดจิตสานึ กในเรื่ องของความปลอดภัย โดย
เริ่ มจากตัวของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย
ในขณะปฏิบตั ิงาน หรื อการเรี ยนรู ้ในการป้ องกันตนเองจากอันตรายและความเสี่ ยงต่างๆในพื้นที่
ปฏิ บตั ิงาน และเป็ นการร่ วมมือร่ วมใจกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ ปฏิ บตั ิงานเพื่อป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุลดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์
โครงการ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็ นกิจกรรมการค้นหาอันตรายทัว่ ทุก
จุดของโรงงาน โดยเป็ นหน้าที่ ของพนักงานทุกคนที่ จะต้องเป็ นคนค้นหาและทาการแก้ไขเพื่อ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นการตระหนักให้พนักงานรู ้ถึงจุดเสี่ ยงและหาแนวการป้ องกันแก้ไข ซึ่ง
เป็ นการป้ องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบตั ิเหตุโดยความร่ วมมือจากพนักงานทุกคน

และกลุ่มบริ ษทั ฯ EPC ได้ให้ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัย และสุ ขอนามัยในการทางาน จึ งได้พฒั นาระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกาหนดอื่น ๆ
โดยได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาหน้าที่ พิจารณานโยบายและแผนงานความปลอดภัยในที่
ทางาน เพื่อป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ ตลอดจนส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั ฯ โดยมีการ
ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายในการทางานทั้งส่ วนงานก่อสร้างและสานักงานเป็ นประจา รวมทั้งมีการรณรงค์เพื่อปลุก
และปลูกจิตสานึก ความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การรายงานในที่ ประชุมระดับต่าง ๆ รวมทั้งสื่ อสารผ่านกิจกรรม Morning Talk, JSA : Job Safety
Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ ยงก่อนปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan – Do – Check – Act (PDCA) และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ มีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน โดยมีผบู ้ ริ หารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม
จานวน 3 รุ่ น และแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร จานวน 9 คน และหัวหน้างานทุกคนตั้งแต่
ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรมจานวน 2 รุ่ น และแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้า
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งานแล้ว จานวน 42 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับพื้นฐาน และระดับวิชาชีพ ประจาบริ ษทั ฯ จานวน 2
คน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมใน “โครงการสถานประกอบการสี ขาวป้ องกันยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ให้ความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องพิษภัยของยาเสพติด ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากยาเสพติด เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั พนักงานมิให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นกับพนักงานในระหว่างการปฏิ บตั ิงานถึงขั้นหยุดงานจานวน 2 คน โดย
บริ ษทั มีวนั ทางานทั้งสิ้นจานวน 334 วัน คิดเป็ นชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้น ประมาณ 8,016 ชัว่ โมง
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้อง
ได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รักษา
สัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
"คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม" เป็ นหลักสาคัญในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ดังนั้น
ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริ ษทั จะคานึ งถึงผลกระทบที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยจัดให้มีหน่ วยงานเอกชนเข้ามาตรวจวัด
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และตรวจวัดระดับเสี ยง เป็ นประจาทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในส่ วนที่ 2 หัวข้อผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม)
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการ เรื่ องการปล่อยของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของเสี ยให้
ได้มากที่สุด และปฏิบตั ิเป็ นไปตามมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพน้ า มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ ของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยในการดาเนิ นกิ จการที่ ผ่านมา บริ ษทั ปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามที่
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกาหนด และบริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้มีแนวทางการจัดการ และการปฏิ บัติการด้านสิ่ งแวดล้อมจนได้รั บ
มาตรฐาน ISO 14001:2015
นอกจากนี้บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และร่ วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงาน หรื อการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
ช่วยลดต้นทุ นการผลิตด้านพลังงาน โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้ดาเนิ นโครงการด้านอนุ รักษ์พลังงานต่อเนื่ องจากปี ที่ ผ่านมา
แบ่งเป็ น 2 ด้านดังนี้
1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าในกระบวนการผลิตสิ นค้า
 บริ ษทั ได้นาระบบกรองน้ า รี เวอร์ ส ออสโมสิ ส (Reverse Osmosis System หรื อ RO) มาใช้ในน้ าเพื่อ
การบริ โภค โดยในกระบวนการกรองน้ าระบบรี เวอร์ส ออสโมสิ ส จะเกิดน้ าทิ้ง (Brine) ซึ่งถือว่าเป็ นน้ า
ที่สะอาด แต่ใช้เพื่อการบริ โภคไม่ได้ บริ ษทั ได้พฒั นานาน้ าทิ้งส่วนนี้ กลับไปใช้ในพัดลมไอน้ าแทนการ
ใช้น้ าประปา
 บริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด (Clean Technology หรื อ CT) ซึ่ งเป็ น
โครงการของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด นั้น หมายถึง การ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง กระบวนการผลิ ต หรื อ ผลิ ต ภัณฑ์เ พื่ อ ให้การใช้วตั ถุ ดิ บ พลัง งาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้เปลี่ยนเป็ นเสี ยน้อยที่สุด หรื อไม่มีเลย จึ งเป็ น
การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การใช้ซ้ า (Reuse) และการนากลับมา
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ใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่ งเป็ นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน โดยบริ ษทั
ได้ทาการปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเติมอากาศเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าเสี ยได้ค่า
ตามมาตรฐานหรื อน้อยกว่า เพื่อลดปริ มาณความสกปรกในน้ าและลดการใช้สารเคมีและลดค่าบริ การ
บาบัดน้ าเสี ยได้อีกด้วย ในเรื่ องของการอนุรักษ์พลังงาน
 บริ ษทั ได้ทาการปรับตั้งความดันของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อทาให้ประหยัดการ
ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
2. ด้านการลดใช้พลังงานในกระบวนการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
 บริ ษทั รณรงค์ปลูกฝั งพนักงานในเรื่ องการใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า เพื่อร่ วมกันลดปริ มาณการใช้น้ า โดย
บริ ษทั ได้เริ่ มติดตั้งมาตรวัดน้ าในแต่ละพื้นที่การใช้งานที่นอกเหนือจากสายการผลิต โดยวัดปริ มาณการ
ใช้น้ า และกาหนดเป้ าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ได้ทราบ และร่ วมกันหา
วิธีการลดปริ มาณการใช้น้ า เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อน้อยกว่าที่กาหนด
 บริ ษทั ได้รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่ อง อาทิเช่น บริ ษทั ได้กาหนดเวลาในปิ ดแอร์ 10 นาที ทั้ง
ก่ อ นพัก เที่ ยงเวลา 11.50 น. และก่ อ นเลิ ก งาน เวลา 17.05 น. ปรั บ ตั้งอุ ณ ภู มิเ ครื่ องปรั บ อากาศให้
เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิ ดไฟ-พัดลมทุกครั้งเมื่อมีการ ไม่ใช้งาน
 การเปลี่ยนหลอดไฟ จากเดิ มใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8,T5 โดยเปลี่ ยนมาใช้หลอด LED ทัว่ ทั้ง
โรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มความสว่าง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ประหยัดพลังงาน และยังช่วยในเรื่ อง
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศ
 บริ ษทั ได้มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยในโรงงาน โดยกาหนดให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะตามประเภท เพื่อนากลับมาใช้ซ้ า และการกาจัดขยะได้ถูกวิธี
ทั้ง นี้ บริ ษ ัทได้รับ หนัง สื อ รั บ รองอุ ตสาหกรรมสี เ ขี ย วระดับที่ 3 ระบบสี เ ขี ย ว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอายุต้ งั แต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการ
ปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริ ษทั ที่อาจจะส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯในกลุ่ม EPC ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ โดยมีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบปฏิบตั ิ ใน
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เพื่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่ สุดเท่ าที่ จะทาได้ ยังได้ มีมาตรการเพิ่มเติ มตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินงานเกิดประสิ ทธิผลอย่างแท้จริ ง
บริ ษทั ยังมุ่งเน้นความสาคัญเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมโดยได้มีการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตระหนัก
ถึงการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่ อของบริ ษทั ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้างและการ
ทางาน ไม่วา่ จะเป็ นขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล ขยะที่เป็ นสารเคมีอนั ตราย และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการนาไปแยกขยะและกาจัดอย่าง
เป็ นระบบ
และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานและสิ่ งแวดล้อม อาทิ ตรวจสอบฝุ่ นละอองที่เกิดจากการทางาน
ปริ มาณฝุ่ นที่เกิดจากทางวิง่ การจราจร การควบคุมความเร็ วของรถ มีข้ นั ตอนในการป้ องกันการปล่อยน้ าทิ้ง น้ าเสี ยที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิงาน และการจัดการปั ญหาเรื่ องกลิ่นที่เกิดจากการทางาน
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7. การร่ วมพัฒนาชุมชน หรื อสังคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและพนักงานเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร การรักษาสิ่ งแวดล้อม และการตอบแทนสังคม อย่างสม่าเสมอ
ปี 2563 บริ ษทั ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ แบ่งเป็ นแต่ละด้าน ดังนี้
 ด้ านสังคม
บริ ษทั ได้ริเริ่ ม “โครงการเอเซีย จิตอาสา” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือสังคม หรื อช่วย
ชุมชนรอบๆ บริ ษทั เพื่อเป็ นการพัฒนาชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง และพื้นที่ ที่ห่างไกล เช่น สนับสนุ นงบประมาณเพื่อพัฒนา
การศึ กษา ให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเหมื องสองท่ อ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุ รี , ปรั บปรุ งพื้นที่ สนามกี ฬาให้กับ
โรงเรี ยนวัดศรี ประชาราม ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 30 คน,ร่ วมบริ จาคโลหิ ตให้กบั
สภากาชาติ จังหวัดชลบุรีร่วมกับทางชมรม CSR อมตะซิต้ ี ชลบุรี จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 40 คน
 ด้ านพนักงาน
บริ ษทั ส่งเสริ มและพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้และทักษะในการทางานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตาม
ปณิ ธานของบริ ษทั ที่ กาหนดว่า “มุ่งสร้ างคนดี แทนคุ ณแผ่นดิ น” โดยมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างให้พนักงานให้มี “วินัย สามัคคี
เสี ยสละ คุณธรรม และกตัญญู” ซึ่ งเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ วิถีแห่ งความสุ ข ประสิ ทธิ ภาพ และ
นาไปสู่ การสร้ างความเข้มแข็งที่ รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั จะสร้ างบุ คลากรให้เป็ นคนเก่ งและคนดี ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
ก. สามัคคี...เสี ยสละ บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ส่ งเสริ มให้พนักงานได้
สัมผัสความสุขจากการเป็ นผูใ้ ห้ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิด ยกตัวอย่างเช่น
 โครงการกองทุนพัฒนาบ้ านเกิด เป็ นโครงการที่บริ ษทั ส่งเสริ มความเป็ นผูใ้ ห้และความกตัญญูต่อถิ่นฐาน
บ้านเกิดของพนักงาน โครงการดังกล่าวบริ ษทั จะจัดชุดเครื่ องอุปโภค บริ โภค ผ้าห่ ม และของใช้ที่จาเป็ น
เพื่อให้พนักงานนากลับไปให้ผูย้ ากไร้ ในโอกาสที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุดปี ใหม่และวันหยุด
สงกรานต์ โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 240 คน เนื่ องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 ทาให้พนักงานไม่สามารถเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตามมาตรการของ
ทางภาครัฐ ในปี 2563 พนักงานที่เข้าร่ วมโครงการจึงลดลง
 โครงการชมรมกีฬา เป็ นโครงการที่ บริ ษ ทั จัดขึ้ นเพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่ วมกัน มุ่งเน้นการสร้าง
ความสามัคคี และพนักงานมีกิจกรรมที่ ผ่อนคลาย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการแข่งขันฟุตซอลฟุตบอล และ
วอลเลย์บอล ในปี 2563 เกิดการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19 ทาบริ ษทั ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็ น
การรวมกลุ่มของพนักงานได้ ตามมาตรการของทางภาครัฐ
ข. คุณธรรม การจะทาให้ คุณธรรมฝังแน่ นอยู่ในจิตใจและพัฒนาเป็ นพฤติกรรมดาเนินชีวิตปกติต้องอาศัยการ
ปลูกฝังตอกย้าข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆอยูเ่ สมอ บริ ษทั จึงส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนถึงผูบ้ ริ หาร
ทุกคนได้มีโอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” ปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการ
ฝึ กอบรมเรื่ องพระบรมราโชวาท จานวน 12 คน นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อน
การทางาน สัปดาห์ละ 1 วัน โดยได้ให้พนักงานร่ วมกันทาสมาธิ แผ่เมตตาประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระ
บรมราโชวาท และกล่าวคาปฏิญาณอย่างหนักแน่นและ มีพลัง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทางานอย่าง
ตั้งใจ
และหลายกิจกรรมที่บริ ษทั มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กบั พนักงาน เช่น โครงการทาบุญใส่ บาตรในเดือนเกิด
โดยบริ ษทั จะจัดชุดของใส่ บาตรให้กบั พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ร่ วมกันใส่ บาตรทาบุญร่ วมกัน ในปี 2563
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เกิดการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19 ทาบริ ษทั ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็ นการรวมกลุ่มของพนักงานได้
ตามมาตรการของทางภาครัฐ โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 80 คน และในโอกาสวันสาคัญทาง
ศาสนาจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้พนักงานฟังด้วย
ค. กตัญญู บริษัทได้ ปลูกฝังให้ พนักงานมีท้งั คุณธรรม ความดีให้ เกิดกับตนเองหลายรู ปแบบ ได้แก่ โครงการ
ครอบครัวเป็ นสุข ลูกรักพนักงาน (วันเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรี ยนดี โดยมีพนักงานส่ งผลการเรี ยนของบุตร เข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 207 คน โครงการส่งเสริ มความกตัญญูใน
วันพ่อและวันแม่ ที่มุ่งเน้นกระตุน้ ความกตัญญู ความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็ นประจา ได้แก่ การบริ จาคโลหิ ต การเลี้ยงอาหารและจัด
กิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับคนพิการในการประกอบอาชี พ จึ งได้รับคนพิการมาปฏิ บตั ิ งานประจาสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33 จานวน 6 คน โดยแยกกันปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้ พนักงานฝ่ ายผลิต 3 คน พนักงานคลังสิ นค้า 1
คน พนักงานคียข์ อ้ มูล 1 คน และ ประชาสัมพันธ์ 1 คน
และบริ ษทั ในกลุ่ม EPC มีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ชดั เจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทัว่ ถึง ให้ผลตอบแทน
ในการทางานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความ
เป็ นธรรม เสมอภาคภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทางานบริ ษทั กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่ดีงามในสังคม ดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชีวติ และสุ ขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทางานที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศการทางานที่ดีและส่งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีม รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มตามสายอาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการงาน พร้อมกับการสนับสนุนให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
บริ ษทั มีเป้ าหมายด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างทุกระดับให้ตรง
กับความต้องการในการทางานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและความชานาญในงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบนั และพร้อมต่อการ
แข่งขันในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน โดยการพัฒนามุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1. การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม(Individual and Group Training & Development)
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถหลัก (Competency) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) และเทคโนโลยี
ใหม่ (Technical Knowledge & Technology) ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยแต่ละตาแหน่งงานจะมี
แผนการพัฒนาและฝึ กอบรมเฉพาะตาแหน่งงานตามแผนที่เส้นทางการอบรมระยะยาว (Training Road Map)
มิติที่ 2. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บริ ษทั ได้มีการจัดทาแผนอาชีพสาหรับบุคลากร
ทั้งสายงานปฏิบตั ิการและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วย
ทักษะและความรู ้ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานในอนาคต
มิติที่ 3. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) โดยเป้ าหมายที่มีความสาคัญต่อการเติบโตของ
บริ ษทั คือ การพัฒนาองค์กรให้กา้ วไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความเป็ นเลิศ
ในการดาเนินงานและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่ขวนขวายหาความรู ้อย่างไม่หยุดนิ่งและมีการ
ถ่ายทอดความรู ้ระหว่างกัน รวมไปถึงมีการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ที่เป็ นระบบ เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะที่มีความจาเป็ นต่อความสาเร็ จขององค์กรผ่านไปสู่บุคลากรแบบรุ่ นต่อรุ่ นและถือเป็ น
ปณิ ธาณที่ไม่มีการหยุดยั้ง
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 การส่ งเสริมด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างจริ งจัง เพื่อส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องดังกล่าวกับพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆที่กาหนดไว้ โดยบริ ษทั มีนโยบายดังนี้
1. มุ่งเน้นการปฎิ บัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย คุ ณภาพชี วิต การ
ทางาน กฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด
2. สื่ อสารให้พนักงานทุ กคนรวมถึ งบุ ค คลภายนอก ผูร้ ั บ เหมา ลู กค้า สาธารณชนได้ท ราบถึ งนโยบายความ
ปลอดภัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน และสิ่ งแวดล้อม
3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและแผนงานในการปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ทางานและสิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและทบทวนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. ลดอุบตั ิเหตุในการทางานถึงขั้นหยุดงานให้เป็ นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางานให้ได้
ตามเป้ าหมาย
6. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ลดความเสี่ ยงอันตรายจากการทางานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้
พนักงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
7. มุ่งส่งเสริ มให้พนักงานมีความสุขในการทางาน เน้นให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและโครงการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาความรู ้และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
8. เฝ้าระวังป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวติ และคานึงถึงการป้ องกันมลพิษ การควบคุม
ของเสี ย คุณภาพน้ า และการใช้ทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
9. ควบคุมและจัดการสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
10. ประเมินผลกระทบจากกระบวนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
11. บริ ษทั ถือว่าการปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทางานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน
ตามที่ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทารายงาน
แห่งความยัง่ ยืน ตามแนวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตามมาตรฐานสากลอื่นนั้น ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ในอนาคต
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั มีระบบการ
ติดตามควบคุมดู แลการดาเนิ นงานที่จะสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอันเกิ ดจากการที่ ผบู ้ ริ หาร
นาไปใช้โดยมิ ชอบหรื อโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึงมี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพียงพอในเรื่ องของการทา
ธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการ
ควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็ นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอแล้วเช่นกัน และมิได้มีประเด็นที่
ร้ายแรง หรื อต้องกังวลแต่ประการใด
โดยการดาเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้ น พบว่าความเสี่ ยงในการบริ หารงานอยู่ในระดับที่ สามารถ
ยอมรับได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการติดตามและบริ หารงานความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้ง
องค์กร ประเมินความเสี่ ยง และบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรั บในการตรวจสอบงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ไม่พบ
ข้อสังเกตที่เป็ นสาระสาคัญที่ตอ้ งแจ้งต่อผูบ้ ริ หาร (Management Letter)
สาหรับการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนินการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเช่นเดียวกับบริ ษทั
11.2 ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้มี
การปฏิ บัติตามข้อกาหนด และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการ
ระหว่างกัน ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหาย หรื อถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การ
ปกป้ อ งมิ ใ ห้บ ริ ษ ัท ถู กละเมิ ด สิ ท ธิ์ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา จัดให้มี ก ลไกในการตรวจสอบ และถ่ ว งดุ ล อ านาจ โดยมี
หน่ วยงานตรวจสอบอยู่ภายใต้การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั จะเป็ นผูส้ อบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิ
ในแต่ละระบบงาน และเป็ นแนวทางในการกาหนดการประเมินความเสี่ ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งผูต้ รวจสอบ
ภายในได้นาเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิ ทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่
เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แต่งตั้ง นางดวงเดื อน หิ รัญรั กษ์ ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากมีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษทั พร้อมทั้งเคยเข้ารับการ
อบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึ งเห็ นว่ามี ความเหมาะสมที่ จะปฏิ บัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีรายชื่อดังนี้
ปี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน*
2560
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2561
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2562
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2563
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2564
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
* รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดูเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2563
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

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

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชนั่ เอ.ที.
1)

จากัด
(“เอพีเอที”)

659,999,962
1

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

550,000,000
10

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายราจี ฟ วิ จายัน
นายโยชิคาสึ คุราชิ
นางสาวจิ ตติมา การุณกรสกุล
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
(“เอทู”)

1,000,000
5

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99999

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 1)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
นายอภิ ชาติ การุณกรสกุล

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

600,000,000
10

10,000,000
1,000

บริ ษทั ชลกิจสากล
จากัด
(“ชลกิจ”)

75,000,000
10

120,000,000
100

บริ ษทั เอทู
เทคโนโลยี
เวียดนาม จากัด
("เอทูวี")
1,000,000
10

บริ ษทั แอ๊ ดวานซ์ เว็บ
สตู ดิโอ จากัด
3,000,000
100

บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอส
เซ็ ท แมเนจเมนท์ จากัด
1,000,000
100

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99999
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.97 ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 48.99997

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 13.89
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 1.87
ผูบ้ ริ หาร

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 0.07

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 98.12 ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ
100.00

ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

นายสุ ริยล อุดชาชน

กรรมการ

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร้อยละ 0.03
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 22.12

กรรมการ

1)

บริ ษทั เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
("เอทูท"ี )

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.9985

นางสาวพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม

บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจ
เมนท์ จากัด

บริ ษทั เอพีซี เอส
เทคโนโลยี จากัด
(“เอพีท”ี )

กรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้

กรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร

กรรมการ

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมการ

กรรมการ

ถือหุน้ ร้อยละ 99.9933

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เ ปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
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กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.98

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
12.2 ลักษณะรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุล
เงิน

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชาระ
ยอดปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชาระ
ยอดปลายปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชาระ
ยอดปลายปี

บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชาระ
ยอดปลายปี

บาท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน ปี 2563 (ล้ าน)
เอเอสที
เอทู
เอพีที
เอทูที

เอพีเอที
169.00
(169.00)
-

150.00
147.30
297.30

15.00
15.00

13.41
(13.41)
-

0.02
0.02

ซีเค

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่ างกัน
ให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ ให้
กูย้ มื เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

บาท
0.51

(0.51)
บาท
100.00

(100.00)
-

0.01
(0.01)
-
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กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ กูย้ มื
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ
การค้ าประกันกับสถาบันการเงิน
(ร่ วมค้ าประกันกับบริ ษทั ในกลุ่ม)
สิ นเชื่อค้ าประกัน
สิ นเชื่อค้ าประกัน
สิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวม
วงเงิน
วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยง
สิ นเชื่อหมุนเวียน-ตัว๋ เงิน
สิ นเชื่อหมุนเวียน-เงินเบิกเกิน
บัญชี
สิ นเชื่อหมุนเวียน-บัตรเครดิต
น้ ามัน Fleet Card

สกุลเงิน

เอพีเอที

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน ปี 2563 (ล้ าน)
เอเอสที
เอทู
เอพีที
เอทูที

บาท
ดอลลาร์
สหรัฐ
บาท

345.90
0.31

บาท
บาท
บาท

20.00
9.25
10.00

บาท

1.00

450.00
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27.91

ซีเค

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่ างกัน
เนื่องจากเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนทางด้านการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อย สร้างความ
เข้มแข็งทางธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่
วางไว้ ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการค้ าประกัน

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุลเงิน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บาท
บาท
บาท

รายได้จากการให้เช่า
รายได้ค่าบริ การ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

บาท
บาท
บาท

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าก่อสร้าง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน ปี 2563 (ล้ าน)
เอทูที
ซีเค
เอทูวี
แอ็ดวานซ์
เว็บ สตูดโิ อ

เอพีที

38.18
34.54
0.01

0.01

0.08

0.07

41.31
226.61
226.68

6.00

3.10

-

2.70

4.00

219.54

ชาระ
ยอดปลายปี

8.70

(3.10)
4.00

219.54

-

2.05

-

0.07
0.07

0.01
(0.01)
2.05

4.62
4.62

ชาระ
ยอดปลายปี

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่ างกัน
เป็ นรายได้ค่าก่อสร้างและรายได้บริ การระหว่างกัน
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกียวกันกับบุคคลภายนอก
ให้บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ในการดาเนินงาน/
รายได้คา้ งรับค่าก่อสร้าง
นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทัว่ ไป

42.96

ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม

ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม

ผู้ถือหุ้น

บาท
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

สกุลเงิน

เจ้าหนี้การค้า
ซื้อสิ นค้า

บาท
บาท

รายได้ค่าบริ การ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชาระ
ยอดปลายปี

บาท
บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชาระ
ยอดปลายปี

บาท

เอพีซีเอส

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน ปี 2563 (ล้ าน)
เอพีที
เอทูที
เอทูวี
แอ็ดวานซ์
เว็บ สตูดโิ อ
3.18

181.84

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่ างกัน
เป็ นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง/ต้นทุนก่อสร้าง
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกียวกันกับบุคคลภายนอก

150.00
147.30
297.30

18.10
18.10

0.19
(0.19)
-

13.41
(13.41)
-

1.23
1.22
2.45

0.00
0.00
(0.00)
-
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กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม
การกูย้ มื เงิน เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเวลาอันสั้น นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ต่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุลเงิน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน ปี 2563 (ล้ าน)
ผู้ถือหุ้น
บจ. แอทพีค

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บาท
ยอดต้นปี
44.93
กูเ้ พิม่
ชาระ
ยอดปลายปี
44.93
ดอกเบี้ยค้างรับ
บาท
ยอดต้นปี
24.40
กูเ้ พิ่ม
2.77
ชาระ
ยอดปลายปี
27.17
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บาท
ยอดต้นปี
3.10
กูเ้ พิ่ม
ชาระ
ยอดปลายปี
3.10
ดอกเบี้ยค้างรับ
บาท
ยอดต้นปี
1.36
กูเ้ พิ่ม
0.21
ชาระ
ยอดปลายปี
บาท
1.57
*นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์ สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
**บริ ษทั แอทพีค จากัด สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่ างกัน
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์* ได้ให้ บจก.ชลกิจสากล กูย้ มื เงินโดย บจก.ชลกิจสากล ได้ทาสัญญาเงินกูร้ ะยะสั้น
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม เพื่อให้บจก.ชลกิจสากล ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนและสามารถดาเนิ นธุรกิจต่อไปได้ นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าหรื อเทียบเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์

บริ ษทั แอทพีค จากัด** ได้ทาสัญญาเงินกูร้ ะยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีกาหนดชาระ
คืนเมื่อทวงถามเพื่อให้บจก.ชลกิจสากล ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ นโยบายการ
คิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าหรื อเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
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12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้น มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ การซื้ อ-ขายสิ นค้า
และใช้บริ การแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามปกติของการดาเนิ นธุรกิจ โดยนโยบายการซื้ อขายระหว่างกันเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก การให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั ย่อยไว้ใช้เพื่อการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีอตั ราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน การ
ซื้ อ-ขายเครื่ องจักรระหว่างกัน เนื่ องจากชิ้นงานที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มชิ้นส่ วนโลหะ เครื่ องจักรจึ งคล้ายกัน
เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิต จึงมีการซื้อ-ขายเครื่ องจักรระหว่างกัน โดยนโยบายการซื้ อขายเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 12.1)
12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวันที่
19 มกราคม 2554 ได้กาหนดมาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุ มตั ิให้ทารายการระหว่างกันและนโยบายเกี่ ยวกับการทา
รายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้การทารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้คานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกันที่ ผ่านมาได้
ดาเนินการตามมาตราการและขั้นตอนการอนุมตั ิของการทารายการระหว่างกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่
กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการ
ทารายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั (56-1) ได้นา
ข้อมูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
12. 5 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขทางการค้า สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ น
ธุรกิจตามปกติ ราคาสิ นค้าที่ขายจะกาหนดให้อยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันกับผูข้ ายรายอื่นได้ โดยในอนาคตหากเกิดรายการซื้ อ
ขายสิ นค้า การค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินและรายการอื่นๆ กับบุคคลที่
อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จปกติ หรื อ สนับสนุ นธุ รกิ จ ปกติ ของบริ ษ ัท
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจาเป็ นและเพื่อประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยมีการกาหนด
นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทั้งคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
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ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการเกี่ ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญชี ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยรายการระหว่า งกันในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้รับ การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ตารางงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2561
ล้ านบาท
%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

2561
ล้ านบาท
%

งบการเงินรวม
2562
ล้ านบาท
%

2563
ล้ านบาท
%

274.71
167.86
82.85
525.42

16.84
10.29
5.08
32.22

201.32
221.38
150.00
4.66
344.85
922.21

11.54
12.69
8.60
0.27
19.77
52.86

94.54
0.73
312.32
407.59

6.00
0.05
19.83
25.88

437.10
1,286.86
98.42
1,822.38

15.19
44.73
3.42
63.34

606.29
1,441.90
79.56
2,127.75

19.34
46.00
2.54
67.88

537.95
1,562.36
74.41
2,174.72

16.99
49.33
2.35
68.67

650.00
454.47
0.02
0.94
1,105.43
1,630.85

39.86
27.87
0.00
0.06
67.78
100.00

800.00
5.60
16.84
822.44
1,744.65

45.85
0.32
0.97
47.14
100.00

1,150.00
5.54
11.97
1,167.51
1,575.10

73.01
0.35
0.76
74.12
100.00

876.32
148.24
0.44
29.79
1,054.79
2,877.17

30.46
5.15
0.02
1.04
36.66
100.00

791.29
142.58
1.22
71.89
1,006.98
3,134.73

25.24
4.55
0.04
2.29
32.12
100.00

2.48
729.49
33.24
136.91
4.09
1.91
84.11
992.23
3,166.95

0.08
23.03
1.05
4.32
0.13
0.06
2.66
31.33
100.00

193.08
8.84
201.92

11.84
0.54
12.38

205.62
100.01
305.63

11.79
5.73
17.52

0.41
0.41

0.03
0.03

4.94
962.68
9.23
71.32
12.73
1,060.90

0.17
33.46
0.32
2.48
0.44
36.87

278.02
775.69
8.10
1.15
73.99
1,136.95

8.87
24.75
0.26
0.04
2.36
36.27

145.18
805.09
13.52
62.70
76.78
12.80
1,116.07

4.58
25.42
0.43
1.98
2.42
0.40
35.24

13.20
0.01
13.21
215.13

0.81
0.00
0.81
13.19

5.44
5.44
311.07

0.31
0.31
17.83

5.21
5.21
5.62

0.33
0.33
0.36

71.59
37.05
15.78
0.01
124.43
1,185.33

2.49
1.29
0.55
0.00
4.32
41.20

61.40
0.95
35.87
24.06
0.01
122.29
1,259.24

1.96
0.03
1.14
0.77
0.00
3.90
40.17

47.90
125.04
34.69
24.97
27.78
260.38
1,376.45

1.51
3.95
1.10
0.79
0.88
8.22
43.46

660.00
369.18

40.47
22.64

660.00
369.18

37.83
21.16

660.00
369.18

41.90
23.44

660.00
369.18

22.94
12.83

660.00
369.18

21.05
11.78

660.00
369.18

20.84
11.66

54.30
332.24
1,415.72
1,415.72
1,630.85

3.33
20.37
86.81
86.81
100.00

66.00
338.40
1,433.58
1,433.58
1,744.65

3.78
19.40
82.17
82.17
100.00

66.00
474.30
1,569.48
1,569.48
1,575.10

4.19
30.11
99.64
99.64
100.00

54.30
455.27
1,538.75
153.09
1,691.84
2,877.17

1.89
15.82
53.48
5.32
58.80
100.00

66.00
613.75
1,708.93
166.56
1,875.49
3,134.73

2.11
19.58
54.52
5.31
59.83
100.00

66.00
588.11
100.78
1,784.07
6.43
1,790.50
3,166.95

2.08
18.57
3.18
56.33
0.20
56.54
100.00
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ค่าก่อสร้าง
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ต้นทุนก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงินตราประเทศ
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร หรือขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
จำนวนหุน้ สำมัญ ณ สิน้ งวด (ล้ำนหุน้ )
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

2561
ล้านบาท
%
990.71
2.70
993.41

100.00
0.27
100.27

918.52
10.04
928.56

100.00
1.09
101.09

760.83
5.33
78.06
0.04
844.26
149.15
(12.38)
136.77

76.80
0.54
7.88
0.00
85.22
15.05
(1.25)
13.81

728.68
5.33
83.70
9.01
0.01
826.73
101.83
(17.97)
83.86

79.33
0.58
9.11
0.98
0.00
90.01
11.09
(1.96)
9.13

(3.35)
133.42

-

83.86

-

136.77
136.77
133.42
133.42
0.21
660.00
1.00

(0.34)
13.47
13.81
13.81
13.47
13.47

83.86
83.86
83.86
83.86
0.13
660.00
1.00
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8.92
100.00
220.92 2,476.68
229.84 2,576.68

2561
ล้านบาท
%

งบการเงิ นรวม
2562
ล้านบาท
%

2563
ล้านบาท
%

1,035.17
1,441.65
3.67
2,480.49

1,138.15
1,650.00
22.52
2,810.67

952.26
1,180.54
5.29
2,138.09

44.65
55.35
0.25
100.25

30.03
779.84
53.02 1,064.33
0.19
5.20
6.22
221.48
0.04
13.08
0.29
18.08
89.80 2,102.01
11.01
36.08
(1.96)
(27.25)
9.05
8.83

36.56
49.90
0.24
10.38
0.61
0.85
98.56
1.69
(1.28)
0.41

7.44
83.41
770.16
1,276.88
5.34
26.69
299.22
161.90
0.12
8.55
34.13
382.62 2,222.95
195.71 2,194.06
257.54
(19.63) (220.07)
(32.97)
176.08 1,973.99
224.57

-

-

9.13

(0.59)
(6.61)
175.49 1,967.38

9.13
9.13
9.13
9.13

176.08 1,973.99
176.08 1,973.99
175.49 1,967.38
175.49 1,967.38
0.27
660.00
1.00

(3.35)
221.22
221.42
3.15
224.57
218.05
3.17
221.22
0.34
660.00
1.00

41.79
58.21
0.15
100.15

31.09
837.39
51.55 1,478.20
0.22
5.33
6.54
173.37
0.00
1.24
0.35
8.18
89.75 2,503.71
10.40
306.96
(1.33)
(54.65)
9.07
252.31

(0.14)
8.93
8.94
0.13
9.07
8.80
0.13
8.93

(2.65)
249.66
238.74
13.57
252.31
236.19
13.47
249.66
0.36
660.00
1.00

40.82
59.18
0.81
100.81

-

(0.36)

(0.02)

(0.10)
8.95

(0.11)
8.36

(0.01)
0.39

8.56
0.49
9.05
8.47
0.48
8.95

14.07
(5.24)
8.83

0.66
(0.25)
0.41
0.64
(0.25)
0.39

13.59
(5.23)
8.36
0.02
660.00
1.00

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยรายได้เงินปันผล
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
การปรับปรุ งด้วยค่าใช้จา่ ยในการโอนกิจการ
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากกการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการโอนกิจการ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื บริ ษทั อื่น
เงินสดทีผ่ เู้ ช่ าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการขายและเช่ ากลับคืน
เงินสดจ่ายมัดจาตามสัญญาขายและเช่ ากลับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2562

งบการเงินรวม
2563

2561

2562

2563

149.15
0.04
(0.40)
5.24
21.92
0.12
76.12
102.44
0.40
(16.87)
1.74
(0.62)
190.13
339.28
(0.05)
0.40
(3.55)
(0.91)

101.83
0.01
(8.75)
(53.99)
81.40
0.05
12.53
84.37
0.48
(3.20)
4.98
1.15
119.03
220.86
8.75
(26.80)
(12.06)
(0.69)

195.70
(14.26)
(100.00)
220.66
4.82
0.11
(205.20)
2.50
(0.16)
0.57
(98.44)
(189.40)
6.30
100.00
(0.01)
14.24
(19.63)
(1.39)

257.54
8.55
(1.50)
(977.63)
16.40
(1.53)
789.85
116.39
0.40
(16.80)
2.84
0.12
(62.91)
194.63
(5.41)
1.50
(20.36)
(1.09)

306.96
8.18
(1.35)
(155.66)
22.11
(22.43)
(159.74)
100.62
(26.77)
0.05
(3.26)
6.52
1.25
(230.48)
76.48
(5.08)
1.44
(67.38)
(0.91)

36.08
18.08
(0.74)
(102.64)
2.05
(29.77)
39.56
103.76
17.82
3.11
15.31
1.65
9.29
77.48
113.56
(15.09)
0.75
(16.08)
(14.51)

335.17

190.06

99.51

169.27

4.55

68.63

10.00
(180.00)
1.46
(19.74)
(0.02)

(150.00)
3.96
(1.41)
-

(350.00)
445.61
-

0.42
2.05
(24.84)
(0.34)

(0.21)
4.06
(32.81)
(1.10)

(53.75)
(5.24)
0.75
(21.18)
(4.02)

10.00

-

-

-

(2.75)

-

(10.00)
(188.30)

100.00
(250.00)
(297.45)

169.00
(331.30)
(66.69)

(22.71)

(32.81)

(9.29)
(92.73)

238.75
(15.00)
(238.75)
(15.00)

200.00
(100.00)
(66.00)
34.00

(100.00)
(39.60)
(139.60)

(0.03)
3.00
10.50
(23.10)
(15.00)
(3.00)
(1.76)
(29.39)

226.75
98.20
0.19
(59.97)
(0.50)
(1.22)
(66.00)
197.45

(163.79)
194.77
(171.97)
(0.19)
(62.89)
(39.60)
255.00
(55.00)
(43.67)

131.87
0.01
131.88
142.83
274.71

(73.39)
(73.39)
274.71
201.32

(106.78)
(106.78)
201.32
94.54

117.17
117.17
319.93
437.10

169.19
169.19
437.10
606.29

(67.77)
(0.56)
(68.33)
606.29
537.96
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13.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
13.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุรกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
- การรั บรู ้ รายการผลขาดทุ นด้านเครดิ ต – กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิ บตั ิเป็ นครั้ง
แรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดง
เปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สิน
สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้ง
แรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดง
เปรี ยบเที ยบผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4.2
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่อรองรั บ
ผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติม ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ สาหรับการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward – looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID – 19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
13.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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13.3 ผู้สอบบัญชี
ปี
2561
2562
2563

ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
3759
7305
7305

ชื่ อผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

บริษทั ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ก) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าที่เกิ ดจากการขายสิ น ค้าและให้บริ การ
และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บจากงานให้บริ การรวมจานวน
1,286.86 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้วเชื่ อว่าจะสามารถเรี ยกเก็บ
เงิน จากลูกหนี้ การค้าที่เกิ ดจากการขายสิ นค้าและให้บ ริ การ และ
มูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญสาหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น ผูบ้ ริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี้ จาก
ลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ตามที่เปิ ดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ผูบ้ ริ หาร
ใช้ ทาความเข้าใจขั้นตอนการอนุมตั ิการให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้า
แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุลู ก หนี้ คงเหลื อ และสอบถาม
พนักงานของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ติดตามเรี ยกชาระหนี้ จากลูกค้าที่
ค้างชาระ สอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การส่ งมอบงานตามงวดงานเพื่อเรี ยกเก็บ ตามสั ญญา พิจารณา
งานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับ
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้แน่ ใจว่าการตั้งค่ า
เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญนั้ นเ พี ย งพ อและ ไม่ เ กิ นกว่ า ที่ ควร
นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญกับความเพียงพอของการ
เปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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การรับรู้ รายได้งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ การวัด
มูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีงานก่ อสร้ างและงานบริ การที่รับรู ้รายได้ในงบกาไร
ขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่งประมาณจากการสารวจ
ทางกายภาพโดยวิศ วกรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ควบคู่ ไ ปกับ ต้น ทุ น ที่
เกิดขึ้นจริ งเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุน
ของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจาก ประมาณการต้นทุนงาน
ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยแวดล้อ มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จและสภาวะราคา
ตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่ างจากที่ ป ระมาณการไว้ และมีผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้
รายได้ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 และ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กาหนดอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหว่างทาในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ตรวจสอบรายงานสัดส่ วนความสาเร็ จทางกายภาพของวิศวกร
ตรวจสอบหลักฐานการคานวณประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วนของ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับอัตราส่ วนงานที่ทาเสร็ จโดยการสารวจทางกายภาพ

ข) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าที่เกิ ดจากการขายสิ น ค้าและให้บริ การ
และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บจากงานให้บริ การรวมจานวน
1,441.90 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้วเชื่อว่าจะสามารถเรี ยกเก็บ
เงิน จากลูกหนี้ การค้าที่เกิ ดจากการขายสิ นค้าและให้บ ริ การ และ
มูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญสาหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น ผูบ้ ริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี้ จาก
ลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ตามที่เปิ ดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู้ รายได้งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ การวัด
มูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีงานก่ อสร้ างและงานบริ การที่รับรู ้รายได้ในงบกาไร
ขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่งประมาณจากการสารวจ
ทางกายภาพโดยวิศ วกรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ควบคู่ ไ ปกับ ต้น ทุ น ที่
เกิดขึ้นจริ งเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุน
ของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจากประมาณการต้นทุนงาน
ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยแวดล้อ มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จและสภาวะราคา
ตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่ างจากที่ ป ระมาณการไว้ และมีผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้
รายได้ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ผูบ้ ริ หาร
ใช้ ทาความเข้าใจขั้นตอนการอนุมตั ิการให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้า
แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุลู ก หนี้ คงเหลื อ และสอบถาม
พนักงานของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ติดตามเรี ยกชาระหนี้ จากลูกค้าที่
ค้างชาระ สอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การส่ งมอบงานตามงวดงานเพื่อเรี ยกเก็บ ตามสั ญญา พิจารณา
งานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับ
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้แน่ ใจว่าการตั้งค่ า
เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญนั้ นเ พี ย งพ อและ ไม่ เ กิ นกว่ า ที่ ควร
นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญกับความเพียงพอของการ
เปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กาหนดอัตราส่ วนของงานที่ ท าเสร็ จ เข้าร่ วมสั งเกตการณ์ ท าง
กายภาพของงานระหว่างทาในช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ตรวจสอบรายงานสัดส่ วนความสาเร็ จทางกายภาพของวิศวกร
ตรวจสอบหลักฐานการคานวณประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุน
ที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วนของ
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่ งต้อง
สอดคล้องกับอัตราส่ วนงานที่ทาเสร็ จโดยการสารวจทางกายภาพ

ค) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รั บเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้ รายได้งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ การวัด
มูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ง านก่ อ สร้ างและงานบริ การที่ รั บ รู ้ ร ายได้ ใ น
งบกาไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่ งประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่ มบริ ษ ัท ควบคู่ ไปกับ
ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งเที ย บกับ ประมาณการต้น ทุ น ทั้ง หมด และ
บั น ทึ ก ต้ น ทุ น ข อ ง ง า น ต า ม สั ญ ญ า เ มื่ อ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง ต า ม
เกณฑ์สิทธิ
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ องนี้ เนื่ องจากประมาณการ
ต้นทุนงานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการ
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จและ
สภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่
เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง อ า จ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ที่ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้ แ ล ะ
มีผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กาหนดอัตราส่ วนของงานที่ ทาเสร็ จ เข้าร่ วมสั งเกตการณ์ ทาง
กายภาพของงานระหว่างทาในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ตรวจสอบรายงานสัดส่ วนความสาเร็ จทางกายภาพของวิศวกร
ตรวจสอบหลัก ฐานการค านวณประมาณการต้น ทุ น รวมถึ ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วน
ของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่ ง
ต้องสอดคล้องกับอัตราส่ วนงานที่ท าเสร็ จโดยการสารวจทาง
กายภาพ
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13.4 ตารางอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
2563

อั ตราส่ วน
อั ตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
อั ตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ ้น (%)
อั ตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อั ตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)

งบการเงินรวม
2561
2562
2563

2.60
5.88
13.37
9.28

3.02
5.87
16.65
12.45

988.92
0.12
3.20
0.32

1.72
3.59
20.84
3.88

1.87
2.32
26.02
3.21

1.95
2.16
23.96
3.66

23.20
13.77
10.14

20.67
9.03
5.89

16.49
76.61
11.73

17.35
8.93
15.49

16.95
8.49
14.70

13.53
0.66
0.81

8.96
48.23

4.97
10.61
73.13 3,206.25

9.32
36.77

7.94
40.70

0.45
15.50

0.15
7,295.75

0.22
0.00
N/A 13,702.63

0.77
38.42

0.74
12.64

0.77
7.35
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. วิคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2563 บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นธุรกิจเป็ น
บริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ
โดยการโอนกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด (“เอ
พีเอที”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การบริ หารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบด้วย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั เอพีซี
เอส เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ ประกอบด้วย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด และบริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จากัด
3. กลุ่มธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ประกอบด้วย บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้จากการได้ดาเนิ นธุรกิจ โฮลดิ้ง รายได้เงินปั นผล ปี 2563 เท่ากับ 100.00 ล้านบาท สาหรับรายได้จากการขาย
และการให้บริ การ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 8.92 และ 918.52 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ 909.60 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 99.03 และต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 7.44 และ 728.68 ล้านบาท ตามลาดับ
ลดลง เท่ากับ 721.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 98.98 เนื่องจาก การปรับโครงสร้างกิจการ เป็ นธุรกิจด้านการลงทุนและการ
ถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company)
งบการเงินรวม
รายได้หลัก และต้นทุนหลัก ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ คือ
1. รายได้จากการขายและการให้บริ การ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 952.26 และ1,138.15 ล้านบาท ตามลาดับ
ลดลง เท่ากับ 185.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.33 ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ ปี 2563 และ 2562
เท่ากับ 779.84 ล้านบาท และ 837.39 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ 57.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.87
2. รายได้ค่าก่อสร้าง ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,180.54 และ 1,650.00 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ
469.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.45 ต้นทุนก่อสร้าง ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,064.33 และ 1,478.20
ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ 413.87 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 28.00
จากผลการดาเนิ นงาน มีกาไรขั้นต้น สาหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 288.63 และ 472.56 ล้านบาท ตามลาดับ
ลดลง เท่ากับ 183.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 38.92 มีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 14.07 และ
238.74 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ 224.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 94.11 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ0.81 และ 14.70 ตามลาดับ
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วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานงบการเงินรวม
รายได้ หลัก ปี 2563
(หน่ วย :ล้านบาท)

งบการเงินรวม รายได้หลัก ปี 2563 มีผลการดาเนินงานรวมลดลงจากปี 2562 เนื่องจาก
1. รายได้ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ลดลงจากการชะลอตัว เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ทาให้ลูกค้าบางรายที่ อยู่ระหว่างรอลงนาม หรื ออยู่ระหว่างการศึ กษา
โครงการชะลอการดาเนิ นการ แต่ก็เป็ นสัดส่ วนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการปรับเป้ าการรับรู ้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสะท้อนความเป็ นจริ ง
2. รายได้กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งทาให้กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลง
3. รายได้กลุ่มธุรกิ จจาหน่ายน้ าดิ บ ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 และสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมน้ าเพื่อให้
สามารถขายน้ าให้ครบถ้วนตามสัญญา ทาให้ตน้ ทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา
งบการเงินเฉพาะบริษัท รายได้ ต้ นทุนขาย และอัตรากาไรขั้นต้ น
ปี 2563 รายได้หลักของบริ ษทั มาจากการลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) มีดงั นี้
โครงสร้ างรายได้
รายได้
รายได้จากการขาย (ชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง)
รายได้จากเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2562
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
990.71 99.73
918.52
98.92
0
0
0
0
2.70
0.27
10.04
1.08
993.41 100.00
928.56 100.00

2563
ล้านบาท ร้ อยละ
8.92
3.88
100.00 43.51
120.93 52.61
229.85 100.00

ต้ นทุนขาย ปี 2563 จานวน 7.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.51 ของรายได้จากการขาย(ชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง)
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งบการเงินรวม รายได้ ต้ นทุนขาย และอัตรากาไรขั้นต้ น
รายได้ จาแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้

กลุ่มธุรกิจ

2561
ล้านบาท ร้ อยละ
1,450.40 58.47

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้ าง
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์
690.22
1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ องทาความเย็น
167.56
1.3 อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
84.32
1.4 ชิ้นส่ วนอื่น ๆ
48.61
รวมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
990.71
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้าดิบ
35.71
รวมรายได้จากการขายและบริการ
2,476.82
รายได้อื่น
3.67
รายได้รวม
2,480.49

งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท ร้ อยละ
1,870.79 66.56

2563
ล้านบาท ร้ อยละ
1,472.02
68.85

27.82

586.47

20.87

440.08

20.58

6.76
3.40
1.96
39.94
1.44
99.85
0.15
100

130.77
79.72
56.68
853.64
63.72
2,788.15
22.52
2,810.67

4.65
2.84
2.02
30.37
2.27
99.20
0.80
100

135.34
38.36
19.92
633.70
27.08
2,132.80
5.29
2,138.09

6.33
1.79
0.93
29.64
1.26
99.75
0.25
100.00

ภาพรวม งบการเงินในปี 2563 ที่ผา่ นมา เมื่อเทียบกับปี 2562 รายได้รวม ลดลง 672.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
23.93 เนื่องจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019
1. กลุ่มบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
งบการเงินรวม บริ ษทั ย่อยมีรายได้ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,472.02 และ 1,870.79 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง
เท่ากับ 398.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.32 เป็ นการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจให้บริ การวิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง ในการออกแบบและให้คาปรึ กษาด้านงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริ การดูแลและบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงฟลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิ ด
ต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกาลังการผลิตและติดตั้ง
บริ ษทั ย่อยได้รับงาน โครงการงานก่ อสร้างพลังงานไฟฟ้ าจากขยะชุ มชน โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ โครงการจ้างงานระบบไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีศกั ยภาพที่ จะสามารถรับงาน
เกี่ยวกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาลให้การสนับสนุนภาคเอกชน และชุมชนใน
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และเป็ นจุดเริ่ มต้นให้ประเทศ
ไทยเริ่ มก้าวสู่ เส้นทางของการเป็ นสังคมคาร์ บอนต่า (low Carbon Society) จึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ทาให้บริ ษทั ย่อยมี
รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึน ทั้งนี้ ตน้ ทุนส่ วนใหญ่เป็ นค่าจ้าง
ก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง
2.1) อุตสาหกรรมยานยนต์ งบการเงินรวม อุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงจากปี 2562 จานวนเงิน 146.39 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24.96
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2.2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น งบการเงิน รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จานวนเงิน 4.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.49 เนื่องจากในปี 2563 ยอดคาสัง่ ซื้อของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากลูกค้าต่างประเทศ
2.3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล งบการเงิ นรวม ลดลง จากปี 2562 จานวนเงิ น 41.36 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3.49
2.4) อุตสาหกรรมอื่น ๆ งบการเงินรวม ลดลงจากปี 2562 จานวนเงิน 36.76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.86
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริ ษทั ประกอบด้วย เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่ วนเครื่ องบิน อะไหล่เครื่ องจักร
เป็ นต้น
3. กลุ่มธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
งบการเงิ นรวม บริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับจาหน่ ายน้ าดิ บ มีรายได้จากการขายน้ า ในปี 2563 และ 2562 เท่ากับ
27.08 และ 63.72 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง เท่ากับ 36.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.50 เป็ นไปตามสัญญาที่จดั ทากับลูกค้า
ต้ นทุนขาย และอัตรากาไรขั้นต้ น ของงบการเงินรวม
สาหรับกลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) ปี 2563 และ 2562 มีอตั ราต้นทุนขายเทียบกับรายได้
ของกลุ่มธุ รกิ จที่ บริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง มีอตั ราร้อยละ 88.20 และ 87.89 ตามลาดับ ต้นทุนขาย ประกอบด้วย
ค่าแรงงานวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ค่าจ้างก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึ กษา เป็ นต้น อัตราต้นทุนขาย
ใกล้เคียงกับปี ก่อน
สาหรั บกลุ่มธุ รกิ จชิ้ นส่ วนโลหะเที่ ยงตรงสู ง ปี 2563 และ 2562 มี อตั ราต้นทุนขายของกลุ่มผลิ ตชิ้นส่ วนโลหะ
เที่ยงตรงสูงเทียบกับรายได้รวม มีอตั ราร้อยละ 24.42 และ 23.42 ตามลาดับ อัตราต้นทุนขายใกล้เคียงกับปี ก่อน
สาหรับกลุ่มธุ รกิ จจาหน่ายน้ าดิ บ ปี 2563 และ 2562 มีอตั ราต้นทุนขายเที ยบกับรายได้ธุรกิ จจาหน่ ายน้ าดิบ มี
อัตราร้อยละ 92.04 และ 28.97 เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้กลุ่มธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้มี การจัดเตรี ยมน้ าเพื่อให้สามารถขายน้ าให้ครบถ้วนตามสัญญา ทาให้ตน้ ทุ นในธุ รกิ จจ าหน่ ายน้ า ดิ บเพิ่มขึ้ น
เนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2562
2563
5.33
5.33
78.06
83.70
26.69
9.01
83.39
98.04
26.69

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2562
2563
5.33
5.33
5.20
161.90
173.37 221.48
0.12
1.25
13.08
167.35
179.94 239.76

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เงิ นเดื อนและสวัสดิ การพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่ อมราคา
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี 2563 เท่ากับ 26.69 ล้าน ทั้งนี้เป็ นผลมาเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2563 เท่ากับ 239.76 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 179.94 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ย่อยที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ต้นทุนทางการเงิน และปี 2563 และ 2562 มีเพียงเล็กน้อย
งบการเงินรวม ต้นทุนทางการเงิน ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 18.08 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 9.90 ล้านบาท มาจากการการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ย่อยที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโต

2. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,575.10 และ 1,744.65 ล้านบาทตามลาดับ ปี 2563
สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 25.88 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 74.12 ของสิ นทรัพย์รวม
ในส่วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 0.35 และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ร้อยละ 73.01
งบการเงิ นรวม มีสินทรัพย์รวมปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 3,166.95 และ 3,134.73 ล้านบาท ตามลาดับ ปี 2563
สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 68.67 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 31.33 ของสิ นทรัพย์รวม
ในส่วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 23.03
โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
ประกอบด้วย
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้า-กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
สุทธิ
มูลค่างานทีท่ าเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้ อื่น กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงิ นได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
เงิ นจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
อื่นๆ
รวม

2561
ล้ านบาท
165.98
165.98
0.01
1.13
0.74
167.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562

%
ล้ านบาท
98.88% 147.15
69.64
98.88% 216.79
0.01%
0.01
0.67%
0.80
3.40
0.44%
0.38
100% 221.38

2563

%
ล้ านบาท
66.47%
31.46%
97.93%
0.00%
0.36%
0.10
1.54%
0.02
0.24
0.17%
0.37
100%
0.73

2561

%
ล้ านบาท
272.35
272.35
830.75
13.70%
10.92
2.74%
4.52
0.09
32.88%
11.89
146.05
50.68%
10.29
100% 1,286.86

งบการเงินรวม
2562

%
ล้ านบาท
21.16% 809.74
21.16% 809.74
64.56% 494.13
0.85%
5.24
0.35%
22.99
0.01%
5.89
0.92%
32.77
11.35%
55.19
0.80%
15.95
100% 1,441.90

2563

%
ล้ านบาท
56.16% 914.43
56.16% 914.43
34.27% 341.16
0.36%
4.49
1.59%
14.26
0.41%
57.65
2.27%
16.70
3.83% 153.31
1.11%
60.36
100% 1,562.36

%
58.53%
58.53%
21.84%
0.29%
0.91%
3.69%
1.07%
9.81%
3.86%
100%

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.73 และ 221.38 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้อยละ 0.05 และร้อยละ 12.69 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ปี 2563 ลดลง จากปี 2562 เท่ากับ 220.65 ล้านบาท
งบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เท่ากับ 1,562.36 และ 1,441.90 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 49.33 และร้อยละ 46.00 ตามลาดับ ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 120.46 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจาก ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั เอเซี ย พรี
ซิ ชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นธุรกิ จเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding
Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
งบการเงินรวม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นงาน ที่
ปรึ กษาและก่อสร้าง
ลูกหนี้การค้า แบ่งตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

ลูกหนี้ การค้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญา
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
สุทธิ

ลูกหนี้ การค้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญา
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
สุทธิ

2561
ล้านบาท
%
124.46 74.98%
41.10 24.76%
0.42 0.25%
165.98 100.00%
165.98 100.00%
165.98 100.00%
2561
ล้านบาท
%
160.56 14.56%
47.31 4.29%
0.42 0.04%
208.29 18.88%
64.06 5.81%
272.35 24.69%
830.75 75.31%
1,103.10 100.00%

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
170.85 78.81%
41.05 18.94%
4.89 2.26%
216.79 100.00%
216.79 100.00%
216.79 100.00%
งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท
%
215.87 16.56%
180.58 13.85%
190.75 14.63%
587.20 45.04%
222.54 17.07%
809.74 62.10%
494.13 37.90%
1,303.87 100.00%

2563
ล้านบาท
%
135.94 10.83%
281.14 22.39%
249.40 19.86%
666.48 53.08%
247.95 19.75%
914.43 72.83%
341.16 27.17%
1,255.59 100.00%

นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าตามงบการเงินรวม อยูร่ ะหว่าง 30 - 60 วัน โดยส่ วนใหญ่เท่ากับ 30 วัน หาก
พิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้า ณ สิ้ นปี 2563 ลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลา
การเรี ยกเก็บเงินของบริ ษทั แตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชาระค่าสิ นค้าของลูกค้า จึงส่ งผลทาให้ระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ยของบริ ษทั เกินกว่าระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริ ษทั ให้กบั ลูกค้า
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ ย ตามงบการเงิ นรวม ปี 2563 และ 2562 เท่ ากับ 169 วัน และ เท่ ากับ 158 วัน
ตามลาดับ
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ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้
สงสัย จะสู ญส าหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บเงิ นจากลู กหนี้ ไ ม่ ได้ ซึ่ ง โดยทั่ว ไปพิจ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
สินค้ าคงเหลือ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั สิ นค้าคงเหลือ ปี 2563 ไม่มีสินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม สิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 74.41 ล้านบาท และ 79.56 ล้านบาท ตามลาดับ

สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
18.32 22.11%
4.82 103.43%
35.33 42.64%
30.19 36.44%
2.37
2.86%
86.21 104.06%
4.82 103.43%
(3.36) (4.06%) (0.16) (3.43%)
82.85 100.00%
4.66 100.00%
-

2561
ล้านบาท
%
25.19 25.60%
39.56 40.20%
35.61 36.19%
2.37
2.40%
102.73 104.39%
(4.32) (4.39%)
98.41 100.00%

งบการเงินรวม
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
36.86 46.33% 23.38 31.42%
26.79 36.00%
42.94 53.97% 27.57 37.05%
0.82
1.03%
0.84
1.13%
80.62 101.33% 78.58 105.60%
(1.06) (1.33%) (4.17) (5.60%)
79.56 100.00% 74.41 100.00%

สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ตามงบการเงิ นรวม ประมาณร้อยละ 90 ของสิ นค้าคงเหลือรวม เป็ นวัตถุดิบและสิ นค้า
สาเร็ จรู ป เนื่องจากผลิตสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าเป็ นหลัก โดยลูกค้าส่ วนใหญ่จะแจ้งแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าในแต่ละช่วงเวลา
ของปี ทาให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลทาให้ไม่มีความจาเป็ นต้องผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปจานวน
มากเพื่อรองรับคาสัง่ ซื้อ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนจะถูกนาไปเป็ น ชิ้นส่ วนประกอบในธุรกิจยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งไม่ใช่ธุรกิจที่เทคโนโลยีการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
จาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่ลา้ สมัยในช่วงเวลาอันสั้น
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การตั้งค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า ส่ วนใหญ่เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เดิ มของลูกค้ากาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ รูปแบบ
ใหม่ ส่ งผลทาให้มีชิ้นส่ วนคงเหลือที่ยงั จาหน่ายไม่หมดตกค้างอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะมีจานวนไม่มากเนื่ องจากลูกค้าจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ประกอบกับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของวัตถุดิบและงานระหว่างผลิต ได้แก่ เหล็กและ
อลูมิเนียม ซึ่ งบริ ษทั สามารถเก็บรักษาและนาไปประยุกต์ใช้กบั งานชิ้นส่ วนอื่นได้ จึงทาให้บริ ษทั มีค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ นค้าคงเหลือรวม
นโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 100 และวัตถุดิบที่ไม่
เคลื่อนไหวระหว่าง 6-12 เดือนในอัตราร้อยละ 10 และระหว่าง 1-5 ปี ในอัตราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในอัตรา
ร้อยละ 100
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม ไม่มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2563
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดูในส่วนที่ 1 หัวข้อ การประกอบธุรกิจ)
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

ทุนชาระ
แล้ว
(ล้านบาท)
550
600

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2561
2562
2563
100
100
100
100
100
100

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

2561
150
500
650
650

วิธีราคาทุน
(ล้านบาท)
2562
300
500
850
850

2563
550
600
1,150
1,150

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยเอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็ น
550 ล้านบาท และได้จ ดทะเบี ยนเพิ่ม ทุ น โดยเอทู ได้เพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 500 ล้านบาท เป็ น 600 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการปรับปรุ งโครงสร้างกิจการ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 5.54 ล้านบาท และ 5.60 ล้านบาท
ตามลาดับ
งบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 729.49 ล้านบาท และ 791.29 ล้าน
บาท ตามลาดับ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2563 งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 0.06 ล้านบาท และ งบการเงิ นรวม 82.26 ล้านบาท
ตามลาดับ
สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
งบการเงินรวม สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ ปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 136.91 ล้านบาท และ 142.57 ล้านบาท โดย
สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบเกิดจากเอทู ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้าไปลงทุนในซี เค ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 98.12 ซี เค
จึงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบัญชี ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระ
เพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภท
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โดยมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
ราคาตลาดหรื อต้นทุ นเปลี่ ยนแทน และมูลค่าของสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิ บถือตามรายงานของผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ ซึ่ ง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจานวนปริ มาณน้ าขั้นต่าที่กาหนดไว้ตามสัญญาซื้ อขายน้ าดิบ
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายน้ าดิบโดยประมาณ 27 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบ เริ่ มนับจากระยะเวลาที่
บริ ษทั มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้ อขายน้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตัด
จาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
148.24
(5.67)
142.57
(5.66)
136.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ ากับ 11.97 และ16.84 ล้านบาท
ตามลาดับ จานวนส่วนใหญ่เป็ นเงินประกันค่าเช่า และเงินประกันทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
งบการเงินรวม สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 84.11 และ 71.89 ล้านบาท ตามลาดับ
จานวนส่วนใหญ่เป็ นของบริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 5.62 และ 311.07 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
ในปี 2563 แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 0.03 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 0.33
งบการเงิ นรวม ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ ากับ 1,376.45 และ 1,259.24 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563
แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 35.24 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 8.22
หนี้สินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะ

2561 2562 2563
MOR MOR 3.40

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิต

รวม
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2561
-

-

2562
-

2563
-

งบการเงินรวม

2561 2562
4.94
4.90
46.32
226.79
4.94 278.01

2563
6.83
77.28
61.07
145.18

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2563 และ 2562 ไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
งบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน เท่ากับ 145.18 ล้านบาท และ
278.01 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์กยู้ มื มาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินงานในระยะเวลาสั้น
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประกอบด้วย

2561
ล้ านบาท

เจ้าหนี้ การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้า-กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ คา่ ซื้อสินทรัพย์-กิจการอื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาบริ การ
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
เจ้าหนี้ อื่น – กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาค่าทีด่ ิน – กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอนาส่ง
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

70.18
14.30
0.40
80.00
3.24
0.61
1.96
18.80
2.78
0.81
193.08

2562

งบการเงินรวม
2563

%

ล้ านบาท

%

36.35%
7.41%
0.21%
41.43%
1.68%
0.32%
1.02%
9.74%
1.44%
0.42%
100%

46.85
24.10
100.00
2.81
12.96
17.32
1.58
205.62

22.78%
11.72%
48.63%
1.37%
6.30%
8.42%
0.77%
100%

ล้ านบาท
0.03
0.08
0.03
0.27
0.41

2561

2562

2563

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

7.32%
19.51%
7.32%
65.85%
100%

767.08
61.02
7.12
0.40
13.25
75.47
4.96
0.67
3.96
2.24
22.12
3.57
0.82
962.68

79.68%
6.34%
0.74%
0.04%
1.38%
7.84%
0.52%
0.07%
0.41%
0.23%
2.30%
0.37%
0.08%
100%

526.44
127.28
5.85
24.08
0.57
14.66
5.24
48.59
20.06
2.92
775.69

67.87%
16.41%
0.75%
3.10%
0.07%
1.89%
0.68%
6.26%
2.59%
0.38%
100%

482.39
122.44
27.27
0.04
95.45
0.08
6.48
62.69
2.43
4.91
0.91
805.09

59.92%
15.21%
3.39%
11.86%
0.01%
0.80%
7.79%
0.30%
0.61%
0.11%
100%

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น ปี 2563 -ไม่มี- และปี 2562 จานวน 46.85 ล้านบาท
งบการเงินรวม เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น ปี 2563 และ 2562 จานวน 482.39 และ 526.44 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงจากปี
2562 จานวน 44.05 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 100 วัน และ 114 วัน ซึ่ งยังอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการให้
สิ นเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้ นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ
76.78 และ 73.99 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่ วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะ
รายการระหว่างกัน)
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เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื ระยะยาว สาหรับปี
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว ต้นปี
บวก กูเ้ พิ่ม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หัก จ่ายชาระหนี้
รวม
หัก ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว
รวมส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว ปลายปี

2561
-

2562
-

-

-

2563
-

งบการเงินรวม
2561
2562
2563
85.70 77.60 69.50
0.02
(8.10) (8.10) (8.10)
77.60 69.50 61.42
(8.10)
(8.10)
69.50

(8.10) (13.52)
(8.10) (13.52)
61.40 47.90

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2563 -ไม่มีงบการเงิ นรวม ในปี 2563 และ 2562 มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาว 47.90 และ 61.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน
13.50 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ลดลง เนื่ องจากเอทูเข้าไปลงทุนในซี เคซึ่ งดาเนิ นธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ในสัดส่ วนร้อยละ
98.12 ทาให้ซีเคมีฐานะกลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยซี เคกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์การ
กูย้ ืมเพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่ งน้ าของบ่อเก็บน้ า และสร้างอาคารโรงสู บน้ า ในระหว่างปี 2559 ซี เคได้ขอปรับ
โครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยซี เคจะจ่ายชาระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 8 ปี ทาให้เงิน
กูย้ ืมระยะยาว ปี 2563 ถูกจัดประเภทไว้ในส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ต่อในระหว่างปี 2560
สถาบันการเงินได้อนุ มตั ิแผนปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ ซีเคได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร โดยซี เคจะต้องจ่ายชาระหนี้ เงิ นต้นตั้งแต่
เดื อนมกราคม 2561 ถึ งเดื อนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ MLR และให้เอทู ค้ า ประกัน เงิ น กู้ยืม โดยไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน (ดู รายละเอียดเพิ่มเติ มได้ในส่ วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน ข้อ 2) ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จึงลดลง
โดยภายใต้สญ
ั ญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าว ซีเคจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อดาเนินงานแทน หรื อร่ วมกับ
นิติบุคคลอื่นด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ เฉพาะกาลหรื อประจาปี หรื อแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นไม่วา่ รายใดรายหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.00 เท่า และ 0.22
เท่า ตามลาดับ ตามงบการเงินรวม ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
งบการเงิ นรวม ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 34.69 และ 35.87 ล้านบาท (รายละเอี ยดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ปี 2563 และ 2562 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 5.21 และ 5.44 ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงินรวม เท่ากับ
24.97 ล้านบาท และ 24.06 ล้านบาท ตามลาดับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ปี 2563 และ 2562 เท่ ากับ 1,569.48 ล้านบาทและ 1,433.58 ล้านบาท
ตามลาดับ
งบการเงินรวม ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,790.50 ล้านบาท และ 1,875.49 ล้านบาท ตามลาดับ
สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 สารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผลในปี 2561– 2563 สรุปดังนี้
ผลการ
ดาเนินงาน
อนุมตั ิโดย
ประจาปี
2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562
2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี
2563
เมื่อวันที่25 เมษายน 2563

จานวนหุน้
มูลค่าหุน้
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านหุน้ ) (บาทต่อหุน้ ) (ล้านบาท)
(บาทต่อหุน้ )

วันที่จ่าย
เงินปันผล

660

1

66.00

0.10

6 ธ.ค.2562

660

1

39.60

0.06

22 พ.ค.2563

สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด :
งบการเงินเเฉพาะบริ ษทั

(หน่ วย : ล้ านบาท)

2561
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเ งินได้
149.15
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
190.13
รายการอืน่ ๆ จากการดาเนิ นงาน
(4.11)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
335.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(188.30)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(15.00)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง) สุทธิ
131.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
142.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
274.71
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2562
101.83
119.03
(30.80)
190.06
(297.45)
34.00
(73.39)
274.71
201.32

2563
195.70
(189.40)
93.21
99.51
(66.69)
(139.60)
(106.78)
201.32
94.54

งบการเงินรวม
2561
257.54
(62.91)
(25.36)
169.27
(22.71)
(29.39)
117.17
319.93
437.10

2562
2563
306.96 36.08
(230.48) 77.48
(71.93) (44.93)
4.55 68.63
(32.81) (92.73)
197.45 (43.67)
(0.56)
169.19 (68.33)
437.10 606.29
606.29 537.96

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2563 บริ ษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 99.51 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 66.69 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดย เอพีเอที ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 300 ล้านบาทเป็ น 550 ล้านบาท และเอทู ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 500
ล้านบาทเป็ น 600 ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ น จานวน 139.60 ล้านบาท เนื่ องมาจากในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้จ่าย
ชาระคืนสัญญาเงินกูย้ มื เงินระยะสั้น
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี 2563
เป็ นบวกเท่ากับ 94.54 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
งบการเงิ นรวม กลุ่มบริ ษทั มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน เท่ากับ 68.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
เนื่ องจากกลุ่ม บริ ษทั ย่อยอยู่ในช่ วงขยายกิ จการ ในกลุ่ มอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง ซึ่ งมี การเติ บโตสู ง จึ งจาเป็ นต้องใช้เงิ นทุ น
หมุนเวียนเป็ นจานวนมาก ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีเงินหมุนเวียนคงเหลือเพียงพอต่อการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 92.73 ล้านบาท เงินสดส่วนใหญ่ใช้ลงทุนซื้ อทรัพย์สิน และปรับปรุ ง
ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั ใช้บารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทรัพย์สินเดิมที่เสื่ อมสภาพตาม
การใช้งาน และปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องจักรอัตโนมัติให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ น
ธุรกิ จที่ บริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ได้ลงทุนซื้ อทรัพย์สินที่ จาเป็ นในการดาเนิ นงาน เนื่ องจากอยู่ระหว่างการขยาย
ธุรกิจ
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น จานวน 43.67 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงิ นกูย้ ืมสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื กรรมการ และจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงิ นสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิ จกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ปี 2563 กลุ่ม
บริ ษทั มีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการดาเนินงานปกติ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง :
งบการเงินรวมในปี 2563 และ 2562 มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.95 เท่า และ 1.87 เท่า ตามลาดับ จะเห็นได้วา่
งบการเงินรวม หากเปรี ยบเทียบกับปี 2562 บริ ษทั มีสภาพคล่องเพิ่ม
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน) งบการเงิ นรวม ในปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 16 วัน และ 15 วัน ตามลาดับ โดย
ภาพรวมแล้ว งบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสิ นค้าที่ชา้ ลงจากปี 2562
วงจรเงิ นสด งบการเงิ นรวม ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 85 วัน และ 57 วัน ตามลาดับ จะเห็นได้ว่างบการเงินรวม
หากเปรี ยบเทียบกับปี 2563 โดยปี 2562 วงจรการหาเงินสดมาหมุนเวียนนั้นยาวขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ข องงบการเงิ นรวม ปี 2563 และ 2562 เท่ ากับร้ อ ยละ 0.45 และร้ อ ยละ 7.94
ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลประกอบการลดลง
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
1. ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินหนังสือค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
(หน่ วย)
ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ
2.00
2.00
2.00
2.00
ล้านบาท
30.00
30.00
30.00
30.00
ล้านบาท
30.00
30.00
30.00
30.00
ล้านบาท
4.50
4.41
0.09
4.50
4.50
ล้านบาท
0.63
0.63
0.63
0.63
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบการเงินรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินหนังสือค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
(หน่ วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

31 ธันวาคม 2562
วงเงิน วงเงิน วงเงิน

31 ธันวาคม 2563
วงเงิน วงเงิน วงเงิน

ทั้งสิ้น
7.00
30.00
30.00
450.00
13.38
0.63

ทั้งสิ้น

ใช้ไป คงเหลือ
4.90
2.10
30.00
30.00
450.00
7.93
5.45
0.63

ใช้ไป

คงเหลือ

47.00

6.82

40.18

190.00

76.92

113.08

129.25

9.25

120.00

688.00

-

688.00

19.38

7.04

12.34

7.92

-

7.92

หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ าประกันวงเงินหนังสื อค้ า
ประกัน จานวน 238.90 ล้านบาท และ 0.31 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ให้แก่ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด เพื่อออกหนังสื อค้ า
ประกันสาหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด ได้นาหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) จานวน 36.05 ล้านหุน้ ร่ วมค้ าประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ร่ วมค้ าประกันวงเงินหนังสื อค้ าประกัน จานวน 27.91 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด
เพื่อออกหนังสื อค้ าประกันสาหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอจากัด ได้
นาหุน้ สามัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) จานวน 18.05 ล้านหุน้ ร่ วมค้ าประกัน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วยสิ นเชื่ อ
หมุนเวียน ซึ่งได้แก่ สิ นเชื่อค้ าประกันจานวน 70 ล้านบาท และสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจานวน 180 ล้านบาท เพื่อใช้
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ในการสนับสนุ นโครงการและเป็ นทุ นหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยอัตราตลาด (MONEY MARKET
RATE) ค้ าประกันโดยบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส
เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ค้ าประกันการรับเงินค่าจ้างตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง
ให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด ในวงเงิน 46.65 ล้านบาท ด้วยเงินฝากธนาคารจานวน 9.33
ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อเพิ่มเติมจากจานวน 250 ล้านบาท เป็ นจานวน470 ล้านบาท
โดยสามารถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จานวน 450 ล้านบาท
2. วงเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งกาหนดวงเงินความเสี่ ยงในการชาระหนี้ก่อนกาหนด (Pre – Settlement Limit)
20 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด สามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญ เกี่ยวกับการขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามมูลค่างานที่จา้ งตาม
โครงการสัญญาหรื อตามค่างวดสุทธิหลังหักเงินรับล่วงหน้าให้แก่ธนาคารตามรู ปแบบที่ธนาคารกาหนด เฉพาะงานโครงการ
ที่มูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท หรื อระยะเวลาโครงการที่เกินกว่า 9 เดือน
2. กรณี เบิกใช้สินเชื่อค้ าประกัน ประเภทการรับเงินล่วงหน้า ก่อนการจัดทาสัญญาหลักประกันให้ไว้กบั ธนาคาร บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จากัด ต้องจัดทาสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องและ/ หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จตามสัญญา
โครงการงานนั้นตามรู ปแบบที่ธนาคารกาหนด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้รับการอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วย
สิ นเชื่อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีจานวน 10 ล้านบาท สิ นเชื่อบัตรเครดิตน้ ามัน Fleet Card จานวน 1 ล้าน
บาท และสิ นเชื่อค้ าประกันจานวน 107 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างสถานียอ่ ยที่ประเทศเวียดนาม และเป็ น
ทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MOR ลบ ส่วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีหลักประกันการชาระ
หนี้ต่อธนาคารดังนี้
1. ค้ าประกันโดย บริ ษทั เอเชีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงินจานวน 53.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง เพื่อช่วยเสริ มสภาพคล่องให้กบั ภาค
ธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่
สิ นเชื่อตัว๋ เงินจานวน 9.25 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6
เดือน ค้ าประกันโดยบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด, บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ
สตูดิโอ จากัด โดยมีเงื่ อนไขที่สาคัญ เกี่ ยวกับการขอเบิ กสิ นเชื่ อ คือบริ ษทั ฯ ต้องเบิ กใช้สินเชื่ อตัว๋ เงิ นครั้งเดี ยวทั้งจานวน
ภายใน 6 เดื อน นับจากวันที่ 19 เมษายน 2563 หรื อ ระยะเวลาอื่นใดดามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด โดยหากผูข้ อ
สิ นเชื่อได้ชาระหนี้ตน้ เงินบางส่วนแล้ว ผูข้ อสิ นเชื่อไม่สามารถขอเบิกใช้สินเชื่อในส่วนที่ชาระคืนได้อีก
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ค้ าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ากัด ได้ค้ า ประกัน หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ให้ แ ก่
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บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน
2. ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สาคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

จานวนผูร้ ับเหมา
(ราย)

มูลค่าตามสัญญา

จ่ายชาระ

คงเหลือ

47

853.12

(312.02)

541.10

สัญญาก่อสร้าง

การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้ าง
ข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่ อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
มูลค่างานตามสัญญาต้นปี
บวก รับงานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างปี
หัก สัญญาที่ยกเลิกระหว่างปี

2,970.10
339.98
(10.44)

2,506.55
1,672.42
(14.73)

หัก สัญญาที่ปิดงานระหว่างปี

(793.10)

(2,476.02)

มูลค่างานตามสัญญาสิ้นปี

2,506.54

1,688.22

(2,262.46)

(966.97)

244.08

721.25

มูลค่างานตามสัญญาที่ทาแล้ว (ยังไม่ปิดงาน)
มูลค่างานตามสัญญาคงเหลือ – สุทธิ

ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ตน้ ปี
บวก รายได้ตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี

1,405.55
1,650.00

2,262.46
1,180.54

หัก รายได้ตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี

(793.10)

(2,476.02)

รายได้ตามสัญญาสะสมสิ้นปี

2,262.45

966.98

ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นต้นทุนต้นปี
บวก ต้นทุนตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี

1,245.05
1,478.20

2,037.43
1,064.33

หัก ต้นทุนตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี

(685.81)

(2,252.34)
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ต้นทุนตามสัญญาสะสมสิ้นปี
กาไรตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นกาไรต้นปี
บวก กาไรตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
ขาดทุนตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
หัก กาไรตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
กาไรตามสัญญาสะสมสิ้นปี
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บต้นปี
รายได้รับล่วงหน้าต้นปี
บวก รายได้ตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก รายได้ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าระหว่างปี

2,037.44

849.42

160.51
171.80
0.05

225.03
116.21
-

(107.33)

(223.68)

225.03

117.56

830.75
(13.25)
1,650.00
(1,973.37)

494.13
1,180.54
(1,333.55)

-

0.04

494.13

341.16

รายได้รับล่วงหน้าสิ้นปี (หมายเหตุ 21)
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บสิ้นปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้
ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู ้ในระหว่างปี

31 ธันวาคม 2563

1,650.00

1,180.54

(1,478.20)

(1,064.33)

171.80

116.21

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมี การนาเข้าวัสดุ ก่ อสร้ างจากต่า งประเทศ เช่ น แผงโซล่าเซลล์ และ อิ น เวอร์ เตอร์ เป็ นต้น ซึ่ งวัส ดุ
ก่ อ สร้ า งที่ สั่ง ซื้ อ นั้น มี มู ล ค่ า ค่ อนข้า งสู ง ประกอบกับ ความไม่ แ น่ น อนของตลาดเงิ น ส่ ง ผลให้ค่ า เงิ น บาทและเงิ น ตรา
ต่างประเทศมีความผันผวน ทาให้บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึ งได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ ยงโดยการทาสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
2. ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการสัญญาระยะ
ยาวในการให้บริ การกับลูกค้า แต่จะเป็ นการทาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่มีการทาสัญญาในการ
ให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
เมื่อครบอายุสญ
ั ญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตและ
ผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะสูญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
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อย่างไรก็ตาม โดยปกติผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและ
เครื่ องทาความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการเนื่ องจากการสรรหา
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่ งได้ตาม
กาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสู งกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและ
ใช้เวลานาน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและมีความเสี่ ยงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือก
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอน
และกระบวนการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนป้ อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดื อน
จนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิก
สัญญาในการผลิตจะอยูใ่ นระดับต่า เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรายใดจนกว่าจะหมด
รุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
อุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการดาเนิ นงาน
และชิ้นงานของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่
ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ดาเนิ น การ ก่ อสร้ างตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งหมายถึ ง วิศ วกรในระดับผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัดการ ผูจ้ ัดการโครงการ (Project
Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ Foreman) หากเอทูสูญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไปย่อม ส่ งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เอทูได้ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงด้านนี้ดี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ส่ งบุคลากร
เข้า ร่ วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อ
รักษา บุคลากรให้ทางานกับบริ ษทั
4. ความเสี่ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชาระเงินตามความสาเร็ จ
ของงาน ซึ่ ง อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกัน
ความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรื อมี
การเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ
5. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจจาหน่ายน้ าดิ บมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ทาให้ปริ มาณฝนที่ตกน้อย
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามปั จจุ บนั ปริ มาตรเก็บกักจะมี ความจุ คิดเป็ น 2 เท่าของปริ มาณน้ าขายต่อปี ในช่วง 3 ปี แรก ซึ่ งจะ
เพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณน้ าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60 ของความจุบ่อ ซึ่งจะพิจารณาหา
หาแหล่งสารองน้ าดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
6. ความเสี่ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า ซึ่ งมีผลทาให้น้ าผิว
ดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทากิจการในพื้นที่เหนือน้ า เช่น การปล่อยน้ าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์ มปศุสัตว์
และ การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร เป็ นต้น บริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัดคุณภาพ
น้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้ าระวังชุมชนและแหล่งกิ จการต้นน้ าที่ อาจ
ปล่อยน้ าเสี ยลงลาราง โดยการเข้าไปทาความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุให้น้ าเสี ยเข้ามาเจือปนในลา
น้ าได้
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เอกสารแนบท้ าย

เอกสารแนบ 4 หน้า 0

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และสารสนเทศทางการเงิ นที่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า ข้อมูลในงบการเงิ นของบริ ษทั
ดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน และได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานที่เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล อีกทั้งได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม)
ประธานกรรมการบริ ษทั

( นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล )
กรรมการผูอ้ านวยการ

เอกสารแนบ 4 หน้า 2

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

ชื่ อ – สกุล
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์

ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการฝึ กอบร ม

43

- บัญชี บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูต้ รวจสอบภายในรุ่ นที่ 3 (CPIAT)
สมาคมตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร Audit Program
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน
- หลักสูตร Audit Report Writing
สมาคมตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร Audit Working Paper
And Audit Evidence
สมาคมตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)
2555 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ ายที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

8
7.1, 9
7.1
10

537,956,491.33
1,562,361,994.13
74,405,155.95

606,286,449.77
1,441,903,055.86
79,560,077.83

94,541,629.53
722,475.13
312,320,081.97
-

201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
4,658,626.61

11

2,174,723,641.41

2,127,749,583.46

407,584,186.63

344,858,581.99
922,215,505.75

12
13
14
15
16
17
18
19

2,478,196.16
729,489,250.94
33,237,668.94
136,911,169.43
4,085,301.72
1,907,642.24
84,117,068.63
992,226,298.06
3,166,949,939.47

791,288,629.48
142,576,459.17
1,219,321.85
71,899,528.34
1,006,983,938.84
3,134,733,522.30

1,149,999,940.00
5,541,363.42
1.00
11,972,057.16
1,167,513,361.58
1,575,097,548.21

799,999,940.00
5,598,042.91
1.00
16,839,768.02
822,437,751.93
1,744,653,257.68

1

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

D

T
h
i
s
d
o
r
e
v
i
e
w
c
a
n
n

หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 659,999,962 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 659,999,862 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุารองตามกฎหมาย
นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

20
7.1, 21
22
23
7.1
18

145,176,024.12
805,093,742.00
13,517,663.52
62,697,180.25
76,779,950.07
12,804,222.45
1,116,068,782.41

278,015,191.41
775,694,820.86
8,100,000.00
1,153,315.37
73,985,115.88
1,136,948,443.52

412,155.29
412,155.29

205,617,611.34
100,007,328.77
305,624,940.11

22
23
18
24

47,901,768.28
125,039,237.99
34,687,455.23
24,970,853.87
27,777,409.39
260,376,724.76
1,376,445,507.17

61,401,768.38
951,798.89
35,867,922.60
24,062,247.92
5,000.00
122,288,737.79
1,259,237,181.31

5,210,916.97
5,210,916.97
5,623,072.26

5,441,105.67
5,441,105.67
311,066,045.78

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

66,000,000.00
588,112,965.38
100,780,115.74
1,784,076,800.12
6,427,632.18
1,790,504,432.30
3,166,949,939.47

66,000,000.00
613,752,270.84
1,708,935,989.84
166,560,351.15
1,875,496,340.99
3,134,733,522.30

66,000,000.00
474,290,756.95
1,569,474,475.95
1,569,474,475.95
1,575,097,548.21

66,000,000.00
338,403,492.90
1,433,587,211.90
1,433,587,211.90
1,744,653,257.68

25

2

c
a
o

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

หมายเหตุ
29
29, 34
29
29, 34

18

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินตราประเทศ
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
24
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,915,258.38
918,517,508.59
(7,444,877.49) (728,678,899.44)
1,470,380.89
189,838,609.15
220,926,246.34
10,043,040.21
(5,326,033.57)
(26,691,638.87)
(83,704,799.04)
(9,014,133.82)
(1,366.12)
(7,328.77)
195,703,622.24
101,829,354.16
(19,626,240.30)
(17,968,526.97)
176,077,381.94
83,860,827.19

2563
952,261,954.47
1,180,539,567.57
(779,841,297.53)
(1,064,330,586.37)
288,629,638.14
5,293,105.35
(5,196,202.60)
(221,477,539.04)
(13,083,651.71)
(18,082,955.89)
36,082,394.25
(27,249,242.23)
8,833,152.02

2562
1,138,150,034.28
1,650,001,492.89
(837,390,003.78)
(1,478,197,159.83)
472,564,363.56
22,519,870.01
(5,326,033.57)
(173,365,722.74)
(1,249,509.19)
(8,180,571.31)
306,962,396.76
(54,649,107.03)
252,313,289.73

(366,362.36)

-

-

-

(109,906.63)
(476,268.99)
8,356,883.03

(2,657,931.99)
(2,657,931.99)
249,655,357.74

(591,326.17)
(591,326.17)
175,486,055.77

83,860,827.19

14,072,259.19
(5,239,107.17)
8,833,152.02

238,743,093.26
13,570,196.47
252,313,289.73

176,077,381.94
176,077,381.94

83,860,827.19
83,860,827.19

13,593,123.90
(5,236,240.87)
8,356,883.03

236,186,242.89
13,469,114.85
249,655,357.74

175,486,055.77
175,486,055.77

83,860,827.19
83,860,827.19

0.02

0.36

0.27

0.13

3

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี 2562:
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี 2563:
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่
ในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

26

12.5
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาไรสะสม
จัดสรรเป็ น
สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
54,300,000.00
455,264,014.15

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างจากการแปลงค่า
การเปลี่ยนแปลง
การประมาณการตาม
งบการเงินที่เป็ น
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่
หลักคณิ ตศาสตร์
เงินตราต่างประเทศ
ในบริ ษทั ย่อย
-

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
659,999,862.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
369,183,857.00

659,999,862.00

369,183,857.00

11,700,000.00
66,000,000.00

(11,700,000.00)
(65,997,986.20)
238,743,093.26
(2,556,850.37)
613,752,270.84

(2,556,850.37)
2,556,850.37
-

-

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
14,072,259.19
(112,772.93)
588,112,965.38

(112,772.93)
112,772.93
-

(366,362.36)
(366,362.36)

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่
1,538,747,733.15

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
153,091,236.30

รวม
1,691,838,969.45

-

(2,556,850.37)
2,556,850.37
-

(65,997,986.20)
236,186,242.89
1,708,935,989.84

13,469,114.85
166,560,351.15

(65,997,986.20)
249,655,357.74
1,875,496,340.99

101,146,478.10
101,146,478.10

101,146,478.10
(479,135.29)
112,772.93
100,780,115.74

101,146,478.10
(39,598,791.72)
13,593,123.90
1,784,076,800.12

(154,896,478.10)
(5,236,240.87)
6,427,632.18

(53,750,000.00)
(39,598,791.72)
8,356,883.03
1,790,504,432.30

4

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2562:
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2563:
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

26

26

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
369,183,857.00

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
54,300,000.00

ยังไม่จดั สรร
332,240,651.91

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก
รวม
การประมาณการตาม
องค์ประกอบอื่น
หลักคณิ ตศาสตร์
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
-

-

-

11,700,000.00
-

(11,700,000.00)
(65,997,986.20)

-

-

(65,997,986.20)

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

83,860,827.19
338,403,492.90

-

-

83,860,827.19
1,433,587,211.90

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
176,077,381.94
(591,326.17)
474,290,756.95

(591,326.17)
591,326.17
-

(591,326.17)
591,326.17
-

(39,598,791.72)
175,486,055.77
1,569,474,475.95

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
659,999,862.00

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น
1,415,724,370.91

5

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยรายได้เงินปั นผล
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่ นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
การปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน
เงินสดรับเงินปั นผล
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่ น
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ มื กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

36,082,394.25

306,962,396.76

195,703,622.24

101,829,354.16

18,082,955.89
(736,988.88)
(102,637,832.85)
2,049,693.96
(29,769,162.48)
39,557,662.61
103,763,323.12
3,105,227.92
15,305,151.35
17,818,305.48
1,653,267.33
9,294,660.00
77,486,263.45
113,568,657.70
(15,094,685.00)
746,014.29
(16,080,984.13)
(14,506,452.03)
68,632,550.83

8,180,571.31
(1,348,719.42)
(155,660,440.68)
22,111,663.79
(22,433,466.16)
(159,745,836.16)
100,614,537.22
53,684.63
(3,256,817.02)
6,524,944.86
(26,767,087.18)
1,249,509.15
(230,477,455.66)
76,484,941.10
(5,086,083.99)
1,437,111.28
(67,381,659.87)
(905,000.00)
4,549,308.52

1,366.12
(14,259,087.15)
(99,999,994.00)
220,657,839.55
4,818,053.93
112,000.00
(205,205,456.05)
2,501,043.02
(159,427.32)
571,045.16
(98,444,575.22)
(189,407,191.96)
6,296,430.28
99,999,994.00
(8,694.89)
14,239,005.18
(19,626,240.30)
(1,392,560.03)
99,507,934.24

7,328.77
(8,752,885.04)
(53,993,841.33)
81,395,363.19
51,948.00
12,529,918.04
84,373,983.33
(3,202,289.47)
4,984,019.83
479,124.62
1,153,549.88
119,026,219.82
220,855,573.98
8,752,885.04
(26,804,568.46)
(12,059,099.18)
(690,000.00)
190,054,791.38

(5,238,857.06)
(53,750,000.00)
746,000.00
(21,180,428.28)
(4,021,608.88)
(9,294,660.00)
(92,739,554.22)

(206,357.95)
4,061,842.36
(32,812,454.39)
(1,103,478.32)
(2,745,810.54)
(32,806,258.84)

(350,000,000.00)
445,614,504.54
169,000,000.00
(331,300,000.00)
(66,685,495.46)

(150,000,000.00)
3,961,842.36
(1,406,920.17)
100,000,000.00
(250,000,000.00)
(297,445,077.81)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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n

h

e

r

R

e

c

e

m

d

n

b

16,725,768.02
u

11,970,057.16

c

16,725,768.02

a

11,970,057.16

t

344,067,403.76
11,956.73
779,221.50

o

-

o

-

d

-

w

11,700,000.00
-

n

-

D

11,700,000.00
-

s

1,650,000.00
200,000,000.00
46,868,921.30
2,478,196.16

i

(73,388,272.63)
(73,388,272.63)
274,706,255.10
201,317,982.47

e

(106,776,352.94)
(106,776,352.94)
201,317,982.47
94,541,629.53

i

169,184,694.63
169,184,694.63
437,101,755.14
606,286,449.77

n

(67,771,705.84)
(558,252.60)
(68,329,958.44)
606,286,449.77
537,956,491.33

T

200,000,000.00
(100,000,000.00)
(65,997,986.20)
34,002,013.80

r

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม:
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่ อ
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นตามหนี้ สินสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้ สินสัญญาเช่า
โอนที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(100,000,000.00)
(39,598,791.72)
(139,598,791.72)

a

8

226,750,407.30
98,196,805.59
185,400.00
(500,000.00)
(59,972,760.66)
(1,220,221.08)
(65,997,986.20)
197,441,644.95

h

8

(163,791,787.96)
194,767,647.80
(185,400.00)
255,000,000.00
(171,968,753.26)
(55,000,000.00)
(62,887,617.31)
(39,598,791.72)
(43,664,702.45)

v

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

e

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายมัดจาตามสัญญาขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2563

c

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํา กัด ซึ่ ง จัด ตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่สูงสุ ดคือ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด โดยถือหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ 22.12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: ถือหุน้ ร้อยละ 22.12)
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ” ประกอบธุ รกิ จหลักในธุ รกิ จวิศวกรรมและก่อสร้างทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะและธุรกิจจําหน่ายนํ้า
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีรายได้หลักจากธุ รกิ จงานวิศวกรรม – จัดหา – ก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึ งปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุ รกิ จยานยนต์
(Automotive) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์ และก่อสร้าง (Property & Construction) หมวดธุรกิจบริ การรับเหมา
ก่อสร้าง (Construction Services)

2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บายใน
นโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงิ นให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริ ษทั ฯ ไปถือปฏิบตั ิ
กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินในหมายเหตุ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

8

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการ
ชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ สถานการณ์ ดัง กล่ า วอาจนํา มาซึ่ ง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สิน
ที่ อาจเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บัติทาง
การบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
9

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ต – กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่อสิ นทรัพย์
ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่าย
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มาถื อปฏิ บตั ิเป็ นครั้ งแรกโดย
ปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มาถื อ ปฏิ บัติ เ ป็ นครั้ งแรก
โดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่ อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบางเรื่ อ งจากการปฏิ บัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลื อกที่ จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward – looking information) มาใช้วดั มูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID – 19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ จะมี ผลบัง คับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีร อบระยะเวลาที่ เ ริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนํามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกิ จการได้
เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรี ยบเทียบ
ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี เ นื่ อ งจากการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อ ทางการเงิ น
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นปี 2563
จํา นวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
มาตรฐานการรายงาน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงินฉบับที่ 16 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
10,471,299.68
10,471,299.68
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
1,153,315.37
5,319,833.24
6,473,148.61
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
951,798.89
5,151,466.44
6,103,265.33
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 การจัด ประเภทและวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามที่ ก ํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามหลักการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
บัญชีเดิม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ผ่านกําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจําหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
606,286,449.77
- 606,286,449.77 606,286,449.77
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1,441,903,055.86
- 1,441,903,055.86 1,441,903,055.86
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
– เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
18,387,990.13
18,387,990.13
18,387,990.13
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
2,066,577,495.76
- 2,066,577,495.76 2,066,577,495.76
(หน่วย: บาท)
มูลค่าตามหลักการ
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
201,317,982.47
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
221,380,314.68
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
150,000,000.00
572,698,297.15
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

งบเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ผ่านกําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจําหน่าย
-

-

201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
572,698,297.15

รวม
201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
572,698,297.15

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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4.2 สัญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563และสําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าเงิ นทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อน
วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หัก) สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
(หัก) สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง

13,584,978.92
(2,199,358.92)
(210,600.00)

(หัก) ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

11,175,020.00
(703,720.32)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิใช้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

10,471,299.68
2,105,114.26
12,576,413.94
6,473,148.61
6,103,265.33
12,576,413.94

รายการปรั บ ปรุ ง สิ นทรั พ ย์สิท ธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 มาถื อปฏิ บัติ ครั้ งแรก ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
10,471,299.68
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. หลักเกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
5.1 งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

บริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด)
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนโลหะ

ไทย

100.00

100.00

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด)
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ

ไทย

98.12

53.33

ไทย

100.00

100.00

ไทย

49.00

49.00

เวียดนาม

100.00

-

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด *
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด

ให้บริ การในด้าน Engineering Service
และ Automation Solution และให้
บริ การงานก่อสร้างโครงการและให้
บริ การดู แลและบํารุ งรั กษาโรงงาน
ไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุ ก
ชนิด
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนโลหะ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

จัด จํา หน่ ายวัส ดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่
ต่าง ๆ เพื่อ ใช้ในการก่ อ สร้ างงาน
โครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า
ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจนํ้า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า นํ้าบริ สุทธิ์
และผสมสารเคมี เพื่อจํา หน่ ายใน
กิจการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรื อ
เพื่อใช้เ พื่อจําหน่ ายแก่ ชุมชน และ
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
และ ใ ห้ บ ริ การ อ อกแ บ บ ใ ห้
คําปรึ กษาด้านวิศวกรรมการให้บริ การ
งานก่อสร้างโครงการ และให้บริ การ
ดูแลบํารุ งรักษา
งานก่ อสร้ างโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ
ภาพการสูบนํ้า
ที่ ปรึ กษางานก่ อ สร้ า ง และรั บ
ก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
* บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด เป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั
มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอทู ตีรวัฒน์ จํากัด (การคํานวณสัดส่ วนเงิ นลงทุ น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.3)
5.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรม
ของบริ ษทั ย่อย
5.3 บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
5.4 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
5.5 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
5.6 สิ นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน
ผลต่างซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
5.7 ส่ ว นของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม คื อ จํา นวนกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ย่อ ย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามวิธีราคาทุน
5.8 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (เอทู) มีการร่ วมการงานประเภทการดําเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างเอทูและ
ผูร้ ่ วมดําเนิ นงานอื่น (Other joint operators) เอทูรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
ของการดําเนินงานร่ วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

กิจการค้าร่ วม บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
และ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (ประเทศไทย)

ก่อสร้าง

เวียดนาม

ส่วนได้เสี ยใน
การดําเนินงานร่ วมกัน (ร้อยละ)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
100.00 *
-

* กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยในการดําเนินงานร่ วมกันในสัดส่วนร้อยละ 100
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6. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
6.2 สิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้า ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่ และสภาพปั จจุบัน ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง รวมถึงการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และ
จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริ การเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุน
ที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
สํารองค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพหรื อสิ นค้าที่เก็บไว้นาน
6.3 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สําหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ
กิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผล
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ และเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือก
จัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
การทํารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
โดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจําหน่าย
ตามวิธีด อกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ น โดยการคํานวณมู ลค่า ราคาทุ น ตัด จําหน่ ายคํานึ งถึ ง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงิ นสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จาก
ผูใ้ ห้กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อ กํา หนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ขข้อ กํา หนดของหนี้ สิ น ที่ มี อ ยู่อ ย่า งเป็ น
สาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ จะครบกําหนด
ชําระตามสัญญากับกระแสเงิ นสดทั้งหมดที่ กลุ่มบริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับ ชําระ และคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะ
ที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า
30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชําระ การจ่ายเงินตามสัญญาเกิ นกว่า 90
วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิต
อย่างมีนยั สําคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้าน
เครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้าและ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวโดยเลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward –
looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายใน
การวัดมูลค่า ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ
ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ สําหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
6.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัทย่อย ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ บันทึ กบัญ ชี โ ดยใช้วิธีร าคาทุ น และปรั บ ลดด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน (ถ้ามี )โดยมูลค่าที่ ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
6.5 กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจําหน่ายที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดับสู งมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป โดยสิ นทรัพย์
(หนี้สิน) ดังกล่าวต้องมีไว้พร้อมขายในสภาพปั จจุบนั และการขายต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจําหน่ายที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
6.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุนในการกูย้ ืม
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา
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6.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั
อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบํารุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจําจะรับรู ้ ในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุ นของสิ นทรั พย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์
(จํานวนปี )
25 – 30
5 – 10
5 – 10
4–5
4–5

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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6.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะ
ให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5

ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
6.9 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั
บันทึ กสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ ายชําระตาม
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการ
วัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญา
เช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

8
3

ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่ อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตรา
จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่า
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื อ
อัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี
มูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
6.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรั บ รู ้ ขาดทุ น จากการด้อยค่ าจะรั บ รู ้ เมื่ อ มูล ค่ าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์หรื อ มูล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ วยทรั พ ย์สิ น
ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ หมายถึ ง ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
แล้ว แต่ มู ล ค่ า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้รั บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับ
โดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
ที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
6.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
6.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์
จากการทํางานเป็ นระยะเวลานาน ตามจํานวนปี ที่ กาํ หนด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถื อว่าเงิ นชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ัทคํานวณหนี้ สิ นโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานโดยใช้วิธี คิด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกัน
เพื่ อ รวมเป็ นภาระผู ก พัน งวดสุ ด ท้า ย ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต รั บ รู ้ ต ามวิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดช่ ว งอายุง านเฉลี่ ย จนกว่า
ผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรายการ
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น และรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชีกาํ ไรสะสมในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
โดยรั บรู ้ เป็ นหนี้ สิ นในงบแสดงฐานะการเงิ น และรั บ รู ้ ตน้ ทุ นบริ การปั จจุ บัน ต้น ทุ นบริ การในอดี ต ดอกเบี้ ยสุ ท ธิ
จากหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ซึ่งรวมถึงผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/ Loss) รับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
6.13 การประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
6.14 การรับรู ้รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ซึ่ ง ไม่ ร วมจํา นวนเงิ น ที่ เ ก็ บ แทนบุ ค คลที่ ส าม ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี ข ายอื่ น ๆ และแสดงสุ ท ธิ
จากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริ มาณ โดยมีนโยบายดังนี้
ก) รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สําหรั บสัญญาที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรั บรู ้ ในจํานวนที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ ง
ด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
ข) รายได้ค่าก่อสร้าง
รายได้ค่ า ก่ อ สร้ า งประกอบด้ว ยจํา นวนเมื่ อ เริ่ ม แรกตามที่ ต กลงไว้ใ นสัญ ญาบวกจํา นวนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เปลี่ ยนแปลงสัญญาอันเกิ ดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงิ นเพื่อจู งใจหากมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาโดยโอนอํานาจควบคุมสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
การก่อสร้างให้กบั ลูกค้า รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรั บรู ้ดว้ ยวิธีปัจจัยนําเข้าซึ่ งคํานวณจากสัดส่ วนของต้นทุนของ
สัญญาที่เกิดขึ้นในการทํางานจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้วธิ ีการดังกล่าว
ถือเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนบริ การ
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หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่า
ต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสู งกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในการเรี ยกเก็บเงินลูกค้าสําหรับการก่อสร้างตามขั้นความสําเร็ จของงาน เมื่อบรรลุข้ นั ตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ ง ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งรั บรองงานที่ ทาํ สําเร็ จซึ่ งลงนามรับรองโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระและใบแจ้งหนี้
สําหรับขั้นตอนที่ ทาํ สําเร็ จ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กมูลค่างานที่ ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิ นและแสดงรายการ
เป็ นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจํานวนดังกล่าวจะถูกจัดเป็ น
ลูกหนี้การค้าเมื่อมีการส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า หากจํานวนที่เรี ยกเก็บเงินมีจาํ นวนเกินกว่ารายได้ที่ได้รับรู ้ไว้ตาม
วิธีปัจจัยนําเข้า บริ ษทั ฯ จะบันทึ กส่ วนต่างเป็ นเงิ นรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและแสดงรายการเป็ นเงิ นรับล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างในงบแสดงฐานะการเงิน
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ตอ้ งทําในอนาคตรับรู ้เป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ค) รายได้จากการบริ การ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การเสร็จสิ้นและส่งมอบงาน
ง) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
6.15 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
6.16 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการ
ที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี ที่
เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผลแตกต่า ง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรั บรู ้ ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษีและผลแตกต่างที่ เกี่ยวข้องกับเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมี การกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปัจ จุ บัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี บริ ษทั ฯ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ บริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้ บริ ษทั ฯ
เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ส ามารถหั ก กลบได้เ มื่ อ กิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั้งใจจะรั บคื นสิ นทรั พย์และจ่ ายชําระหนี้ สินในเวลาเดี ยวกัน สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่ อ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานและจะถูกปรั บลดลงเท่ า ที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
6.17 ข้อมูลจาแนกส่วนงาน
ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของแต่ละส่ วนงานทางธุรกิจซึ่ งมีความเสี่ ยง และผลตอบแทน
ที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ เฉพาะเจาะจง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดาเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ การลงทุน, ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วน
โลหะ, งานก่อสร้าง, ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ, จาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง และที่ปรึ กษางานก่อสร้าง ซึ่ งสัดส่ วน
รายได้ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม งบการเงินรวมของบริ ษทั จึงได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามสัดส่ วนงาน
ธุรกิจดังกล่าว
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6.18 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน/ กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่
ออกในระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ
6.19 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ มีมูลค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ บันทึ กโดยแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน
6.20 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
6.21 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน
โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไร
หรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญา
หรื อเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
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6.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยใช้ร าคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งในการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาด
ที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี
สภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่า ยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา
6.23 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการปฏิ บตั ิตามนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ฯ ตามที่ กล่าวมาข้างต้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
และตั้งสมมติฐานหลายประการซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ประมาณการและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ถึงแม้วา่ การประมาณการ
ของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบัญชีที่สาํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
6.23.1 รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
การระบุภาระทีต่ ้ องปฏิบัติ
ในการระบุ ภ าระที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ใ นการส่ ง มอบสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้า ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ ทาํ กับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การ
แต่ละรายการถือเป็ นภาระที่ แยกจากกันหรื อไม่ กล่าวคื อ กิ จการจะบันทึ กสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการ
แยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวสามารถระบุได้วา่ แยกจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และ
ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
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การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้
ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรื อเสร็จ
สิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ กิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้ต ลอดช่ ว งเวลาหนึ่ ง เมื่ อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขข้อ ใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
- การปฏิบตั ิงานของกิ จการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิ จการมี
สิ ทธิในการรับชําระสําหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้นถึงปั จจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคํานวณรายได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้า
ของงานเพื่อให้สะท้อนถึ งผลการปฏิ บัติงานของกิ จการตามภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ให้เสร็ จสิ้ น ซึ่ งคํานวณโดย
อ้างอิงข้อมูลจากผูค้ วบคุมโครงการของกลุ่มบริ ษทั และการรับรองความสําเร็ จของงานโดยลูกค้า
6.23.2 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง บริ ษทั ฯ ประมาณการ
ต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคํานวณจํานวนและมูลค่า
วัสดุก่อสร้างที่ ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ตอ้ งใช้ในการให้บริ การก่อสร้าง
จนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ จะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจาก
ประมาณการต้นทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ พิจารณาผลขาดทุนสําหรั บโครงการก่อสร้าง
แต่ละโครงการ โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกับมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างของแต่ละโครงการ
6.23.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลื อ รวมถึ งต้นทุ นการรื้ อถอน เมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการคาดการณ์ รายได้และค่ าใช้จ่า ยในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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6.23.4 ค่าความนิยม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึ กและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อ ยค่ า ในภายหลัง ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่า จะได้รั บ ในอนาคต
จากสิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
6.23.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุ น
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
6.23.6 ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ แ ละผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐ านต่ า ง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.23.7 สัญญาเช่า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้
เช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิ กสัญญาเช่า โดยคํานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในการ
ใช้สิทธิ เลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่ มีนัยสําคัญซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่ งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้
สิ ทธิเลือก
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การจัดประเภทของสัญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้โ อนความเสี่ ย ง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ าและสิ นทรั พย์ ที่เกิ ดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้
โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้น
จริ งในอนาคต
6.23.8 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หาย ซึ่ ง ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้ว และเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญเกิ ดขึ้ น
โดยไม่มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน
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7. รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุ ปข้างล่างนี้ ซึ่งรายการเหล่านี้เกิดขึ้นตามมูลฐานที่
ตกลงร่ วมกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทํารายการบางกรณี อาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สาํ หรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ
Automation Solution และให้บริ การงานก่อสร้าง
โครงการและให้ บริ การดู แลและบํารุ งรั กษา
โรงงานไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
จัดจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิ จ
โรงไฟฟ้ า ธุ รกิ จพลังงานทุกประเภท ธุ รกิ จนํ้า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า นํ้าบริ สุทธิ์ และผสม
สารเคมี เพื่อจําหน่ ายในกิ จการอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อจําหน่ายแก่ชุมชน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ การ
ออกแบบ ให้ ค ําปรึ กษาด้านวิ ศ วกรรม การ
ให้บริ การงานก่อสร้างโครงการ และให้บริ การ
ดูแลบํารุ งรักษา
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการสูบนํ้า
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด ที่ ปรึ กษางานก่ อสร้ าง และรั บก่ อสร้ างงาน
โครงการต่าง ๆ
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั แอท พีค จํากัด *

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หาร
ร่ วมกัน

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

การออกแบบเฉพาะด้า นอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จัด ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณา
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
เป็ นกรรมการ

*สิ้นสุดการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
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7.1 ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

-

69,644,286.09
14,320.00
69,658,606.09

2
-

-

150,000,000.00
147,300,000.00 250,000,000.00
- (100,000,000.00)
297,300,000.00 150,000,000.00

2

-

13,407,042.02
(13,407,042.02)
297,300,000.00

8,408,424.66
(8,408,424.66)
150,000,000.00

-

-

169,000,000.00
(169,000,000.00)
-

-

-

-

508,019.13
(508,019.13)
-

-

-

-

-
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมทั้งหมด

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

-

-

-

20,081.97
20,081.97
15,020,081.97
312,320,081.97

150,000,000.00

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิ ชย์เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น*

-

-

-

24,102,233.76
100,000,000.00
124,102,233.76

* เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่ารวม 187,344,000 บาท
โดยได้รับชําระเงินมัดจําจํานวน 100,000,000 บาท ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ณ สํานักงานที่ดิน พร้อมทั้งรับชําระราคาส่วนที่เหลือแล้ว
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

เงินกูย้ มื จากผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย(2) *
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
เงินกูย้ มื จากกรรมการของบริ ษทั ย่อย(3)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

-

100,000,000.00
(100,000,000.00)
-

200,000,000.00
(100,000,000.00)
100,000,000.00

-

-

7,328.77
1,366.12
(8,694.89)
-

7,328.77
7,328.77
100,007,328.77

44,933,076.75
44,933,076.75

44,933,076.75
44,933,076.75

-

-

24,402,394.24
2,771,137.27
27,173,531.51
72,106,608.26

21,631,256.99
2,771,137.25
24,402,394.24
69,335,470.99

-

-

500,000.00
(500,000.00)
-

-

-

-

-

-

36

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอท พีค จํากัด(2) *
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด(4)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมทั้งสิ้น

3,100,000.00
3,100,000.00

3,100,000.00
3,100,000.00

-

-

1,363,518.53
209,823.28
1,573,341.81
4,673,341.81

1,154,268.52
209,250.01
1,363,518.53
4,463,518.53

-

-

185,400.00
(185,400.00)
-

185,400.00
185,400.00

-

-

726.36
1,420.89
(2,147.25)
76,779,950.07

726.36
726.36
186,126.36
73,985,115.88

-

100,007,328.77

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี
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(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงิ นกู้ยืม ระยะสั้น เป็ นเงิ น กู้ยืม ในรู ป ตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น ครบกํา หนดจ่ า ยคื น
เมื่ อทวงถามและไม่คิดดอกเบี้ ยระหว่างกัน

(4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ในรู ปแบบตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี

*สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั มีคดีความที่ถูกฟ้องร้องตาม
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31
7.2 รายการบัญชี ที่สําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันที่ มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

รายได้ จากการขายทรัพย์ สิน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

209,790

65,088

รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

66

-

รายได้ จากการให้ เช่ า
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

24
24
24
20
92

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

13,407
508
20

8,408
-

-

-

-

99,999

-

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
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นโยบายการกําหนดราคา
ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

ราคาและเงื่ อ นไขทางการค้ า
เดี ย วกัน กับ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทัว่ ไป

-

-

-

79,926

ซื้อสินค้ า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

2,735

-

ค่ าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

24

-

ดอกเบีย้ จ่ าย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย *

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

2,771

2,771

-

-

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

209
2,980

209
2,980

-

7
7

บริ ษทั แอท พีค จํากัด *
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

1
1

*สิ้นสุดการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(หน่วย: บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
28,772,387.07
29,095,292.00
9,270,037.00
13,474,292.00
1,086,817.70
1,876,184.94
296,704.44
1,196,203.94
1,976.62
1,905.84
1,083.22
1,905.84
29,861,181.39
30,973,382.78
9,567,824.66
14,672,401.78
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7.3 การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกันและอื่น ๆ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันการรับเงินค่าจ้างตามสัญญารับเหมา
ก่อสร้างให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด ในวงเงิน 46.65 ล้านบาท ด้วยเงินฝากธนาคารจํานวน 9.33
ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) ร่ วมคํ้าประกันวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 238.90 ล้านบาท และ 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพื่อ
ออกหนังสื อคํ้าประกันสําหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ
จํากัด ได้นาํ หุน้ สามัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 36.05 ล้านหุน้ ร่ วมคํ้าประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู
เทคโนโลยี จํากัด ร่ วมคํ้าประกันวงเงิ นหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 27.91 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า
เอทูตีรวัฒน์ จํากัด เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันสําหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดยบริ ษทั
แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโ อจํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 18.05 ล้านหุ ้น
ร่ วมคํ้าประกัน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วย
สิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อคํ้าประกันจํานวน 70 ล้านบาท และสิ นเชื่ อหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจํานวน
180 ล้านบาท เพื่ อ ใช้ใ นการสนั บ สนุ น โครงการและเป็ นทุ น หมุ น เวีย น อัต ราดอกเบี้ ยเท่ า กับ อัต ราดอกเบี้ ย
อัตราตลาด (MONEY MARKET RATE) คํ้าประกันโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์
เว็บ สตูดิโอ จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจากจํานวน 250 ล้านบาท
เป็ นจํานวน 470 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จํานวน 450 ล้านบาท
2. วงเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งกําหนดวงเงินความเสี่ ยงในการชําระหนี้ ก่อนกําหนด (Pre – Settlement Limit)
20 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด สามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามมูลค่างาน
ที่จา้ งตามโครงการสัญญาหรื อตามค่างวดสุ ทธิ หลังหักเงิ นรับล่วงหน้าให้แก่ธนาคารตามรู ปแบบที่ธนาคาร
กําหนด เฉพาะงานโครงการที่มูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท หรื อระยะเวลาโครงการที่เกินกว่า 9 เดือน
40
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2. กรณี เบิกใช้สินเชื่อคํ้าประกันประเภทการรับเงินล่วงหน้าก่อนการจัดทําสัญญาหลักประกันให้ไว้กบั ธนาคาร
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ต้องจัดทําสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องและ/ หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกัน
ทางธุรกิจตามสัญญาโครงการงานนั้นตามรู ปแบบที่ธนาคารกําหนด
เมื่ อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับการอนุ มตั ิ วงเงิ นสิ นเชื่ อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง
ประกอบด้วยสิ นเชื่ อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อเบิ กเงินเกิ นบัญชีจาํ นวน 10 ล้านบาท สิ นเชื่ อบัตรเครดิตนํ้ามัน
Fleet Card จํานวน 1 ล้านบาท และสิ นเชื่อคํ้าประกันจํานวน 107 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้าง
สถานี ย่อยที่ ประเทศเวียดนาม และเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ย MOR ลบ ส่ วนต่าง
(MARGIN) ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีหลักประกันการชําระหนี้ต่อธนาคารดังนี้
1. คํ้าประกันโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงินจํานวน 53.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ ง เพื่อช่วย
เสริ มสภาพคล่องให้กบั ภาคธุรกิ จในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อตัว๋ เงินจํานวน 9.25 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน คํ้าประกันโดยบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด, บริ ษทั
เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิก
สิ นเชื่อ คือบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัดต้องเบิกใช้สินเชื่อตัว๋ เงินครั้งเดียวทั้งจํานวนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ 19
เมษายน 2563 หรื อ ระยะเวลาอื่นใดดามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด โดยหากผูข้ อสิ นเชื่อได้ชาํ ระหนี้ ตน้ เงิน
บางส่วนแล้ว ผูข้ อสิ นเชื่อไม่สามารถขอเบิกใช้สินเชื่อในส่วนที่ชาํ ระคืนได้อีก
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
คํ้าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นให้แก่
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (หมายเหตุ 22)
7.4 การโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสู ง ให้ แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ใหญ่ ) ครั้ งที่ 1/2562
วันที่ 20 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิต และจําหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
ที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จํากัด
(“เอพีเอที”) นั้น รายละเอียดเป็ นดังนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1) วันที่ 29 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ใหญ่ ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายกิจการกับ เอพีเอทีโดยบริ ษทั ใหญ่ตกลงที่จะโอนกิจการให้
เอพีเอที เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 274.90 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ยานพาหนะ ใบอนุ ญาต
พนัก งาน สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ทางปั ญ ญา ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่จ ํา กัด เฉพาะเครื่ อ งหมายทางการค้า สิ น ค้า คงคลัง
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้ า อุปกรณ์สํานักงาน และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในกิจการผลิตและจําหน่ าย
ชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพย์สิน สิ ทธิ และสิ นทรัพย์อื่นใด
ทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ ที่เกี่ยวกับหรื อใช้ใน หรื อเกี่ยวเนื่ องกับกิจการ รวมทั้งสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่มีหรื อที่
เกิดจากทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวข้างต้นโดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ โดย เอพีเอที ได้ชาํ ระเงินมัดจําให้
บริ ษทั ใหญ่ จํานวน 100 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชําระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
การซื้อขายกิจการแบ่งออกเป็ น
ส่วนแรก จะดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1. สิ นค้าคงคลัง จํานวน 65.09 ล้านบาท
2. พนักงานจํานวน 633 คน โดยบริ ษทั ใหญ่ ได้โอนผลประโยชน์พนักงาน เป็ นจํานวน 12.06 ล้านบาท ให้แก่
เอพีเอที
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดาํ เนินการในส่วนแรกเสร็ จแล้ว
ส่วนที่เหลือ จะดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
1. ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 187.34 ล้านบาท
2. ยานพาหนะ มูลค่ารวม 2.78 ล้านบาท
3. ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 19.67 ล้านบาท
ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ได้ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ใหญ่ยงั มี หน้าที่ ตอ้ งดําเนิ นการปรั บปรุ งซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ า ระบบระบายนํ้า ระบบ
ระบายอากาศ และโครงสร้าง ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมถึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจํานวน 12 ล้านบาท
แต่ ด้ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทําให้การดําเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํ้า ระบบระบายอากาศและโครงสร้าง ที่มีกาํ หนดให้แล้วเสร็ จภายในวันที่
31 มีนาคม 2563 เกิดความล่าช้า ไม่สามารถดําเนิ นการปรับปรุ งซ่อมแซมได้ทนั กําหนดเวลา ทั้งนี้ บริ ษทั ใหญ่
ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งซ่อมแซมรายการดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 บริ ษทั ใหญ่ได้ขายเครื่ องจักรรวมส่วนควบของเครื่ องจักรให้กบั บริ ษทั แฟคตอริ่ งแห่ ง
หนึ่ง ต่อมา เอพีเอที ได้ทาํ สัญญาเช่าจากบริ ษทั แฟคตอริ่ งดังกล่าว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 255 ล้านบาท ระยะเวลาการ
เช่า 2 ปี โดยวางประกันจํานวน 55 ล้านบาท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
240,483.00
294,977.06
441,224,294.61
386,169,124.08
53,188,589.60
219,822,348.63
43,303,124.12
537,956,491.33
606,286,449.77

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
19,900.00
27,335.62
94,164,395.90
194,105,253.98
357,333.63
7,185,392.87
94,541,629.53
201,317,982.47

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด
9. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.1)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า
มูลค่าของงานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 34)
– กิจการอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
– ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.1)
– ลูกหนี้อื่น
– รายได้คา้ งรับ
– ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
– เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
– เงินทดรองจ่าย
– ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
– ลูกหนี้กรมสรรพากร
– ภาษีซ้ือรอนําส่ง
– เงินมัดจํา
– อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
914,433,281.79
809,739,011.97
914,433,281.79
809,739,011.97

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
147,152,562.64
69,644,286.09
216,796,848.73

341,157,923.98

494,128,504.93

-

-

729,833.11
57,655,330.95
4,487,787.75
153,306,859.04
25,683,911.52
14,256,388.33
16,698,788.62
32,732,858.11
722,283.75
496,747.18
647,928,712.34
1,562,361,994.13

15,391.36
5,893,498.20
5,592,150.58
55,191,586.75
1,595,532.66
22,989,944.40
32,767,077.45
13,793,620.37
196,737.19
632,164,043.89
1,441,903,055.86

359,520.00
97,297.71
21,134.76
243,772.01
750.65
722,475.13
722,475.13

14,320.00
801,903.66
50,000.00
3,400,761.51
276,061.88
40,418.90
4,583,465.95
221,380,314.68
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้าแยกตามจํานวนวันที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา*
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

135,942,706.49

215,869,247.74

-

170,850,004.91

78,012,265.80
203,120,802.05
140,852,480.96
108,550,693.65
666,478,948.95
247,954,332.84
914,433,281.79
914,433,281.79

104,946,486.08
75,627,672.27
163,622,373.98
27,130,257.84
587,196,037.91
222,542,974.06
809,739,011.97
809,739,011.97

-

29,007,582.63
12,046,642.27
4,451,244.98
441,373.94
216,796,848.73
216,796,848.73
216,796,848.73

*ระยะเวลารับประกันตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 30 – 90 วัน
10. สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
27,573,483.51
42,941,098.61
834,845.17
816,995.57
26,789,295.68
23,374,336.93
36,863,561.07
78,571,961.29
80,621,655.25
(4,166,805.34)
(1,061,577.42)
74,405,155.95
79,560,077.83

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,818,053.93
4,818,053.93
(159,427.32)
4,658,626.61
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/ จําหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563
1,061,577.42
5,604,722.03
(2,499,494.11)
4,166,805.34

2562
4,318,394.44
3,135,653.07
(6,392,470.09)
1,061,577.42

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
159,427.32
3,361,716.79
27,023.92
2,935,931.73
(186,451.24)
(6,138,221.20)
159,427.32

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุน
11. กลุ่มสินทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทสินทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็ นว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข้อ 7.4 ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้จัด ประเภทสิ น ทรั พ ย์เ กี่ ย วข้อ งเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยมูลค่าที่ต่าํ กว่าคือมูลค่าตามบัญชี
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
344,067,403.76
11,956.73
779,221.50
344,858,581.99
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน

ทุนจดทะเบียน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

ทุนชําระแล้ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

สัดส่ วนร้อยละ
ของการลงทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

ราคาทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

เงินปันผลรับ
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

บาท

600,000

500,000

600,000

500,000

100

100

599,999

499,999

99,999

-

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

บาท

550,000

300,000

550,000

300,000

100

100

549,999

299,999

-

-

บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

บาท

120,000

120,000

120,000

120,000

98.12

53.33

-

-

-

-

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

บาท

10,000

10,000

10,000

10,000

100

100

-

-

-

-

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด

บาท

75,000

75,000

18,750

18,750

49

49

-

-

-

-

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด

เวียดนามดอง

750,000

-

750,000

-

100

-

-

-

-

-

บาท

1,000

1,000

1,000

1,000

100

100

-

-

-

-

1,149,998

799,998

99,999

-

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุ ทธิ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.1 เงินลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ปี 2562
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุ มตั ิ
ให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จํากัด โดยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั กับ
กระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) มีมติ
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
100) เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามแผนการปรั บ โครงสร้ า งกิ จ การที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ครั้ งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน เรี ยกชําระหุน้ ละ ทุนชําระแล้ว
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียนเดิม
15,000
10.00
150,000
10.00
150,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
15,000
10.00
150,000
10.00
150,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
30,000
300,000
300,000
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100)
จํานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน เรี ยกชําระหุน้ ละ ทุนชําระแล้ว
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จํากัด
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียนเดิม
30,000
10.00
300,000
10.00
300,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
25,000
10.00
250,000
10.00
250,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
55,000
550,000
550,000
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จํากัด แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.2 เงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
12.2.1 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้เ พิ่ ม ทุ น ในบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ (บริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100)
จํานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน เรี ยกชําระหุน้ ละ ทุนชําระแล้ว
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
(บาทต่อหุน้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน เดิม
50,000
10.00
500,000
10.00
500,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
10,000
10.00
100,000
10.00
100,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
60,000
600,000
600,000
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 2 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 100,000,000 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 กันยายน 2563
ทั้งนี้ บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินปั นผล จํานวน 99,999,994 บาท แล้ว ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
12.2.2 การลงทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
12.2.2.1 ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จํา กัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่
14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการดังนี้
1. อนุมตั ิดาํ เนินการกิจการค้าร่ วม (Consortium)
ชื่อกิจการค้าร่ วม
: กิจการค้าร่ วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จํากัด และ เอทู เทคโนโลยี จํากัด
คู่สญ
ั ญา และสัดส่วนการดําเนินงาน : บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ร้อยละ 49
บริ ษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จํากัด ร้อยละ 51
โดยแต่ ล ะฝ่ ายแต่ ง ตั้ง ตัว แทนของตน ฝ่ ายละ 1 คน เพื่ อ ร่ ว มลงนาม
ในข้อตกลง และเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการ
วัตถุประสงค์

: เพื่อดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสู บนํ้าจากแม่น้ าํ บางประกง
งานปรับปรุ งระบบไฟฟ้า สถานีสูบนํ้าฉะเชิงเทรา และสถานี สูบนํ้าบางปะกง
ของบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
โดยมีมูลค่าโครงการจํานวน 106.50 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อการดําเนินงานแล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ สัญญากิจการค้าร่ วมจะสิ้นสุดลง
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมตั ิกรอบวงเงินการคํ้าประกันวงเงินกับสถาบันการเงินให้กบั กิจการค้าร่ วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จํากัด
และบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํา กัด ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ า โครงการ โดยมอบอํา นาจให้
กรรมการบริ หารของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นคราว ๆไป และต้อง
นํากลับมารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ทุก 3 เดือน
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กิจการค้าร่ วมโซล่าร์ อีพีซีเอฟ จํากัด และเอทู เทคโนโลยี จํากัด
ได้ท ําสัญญาก่ อสร้ า งกับบริ ษ ัท จัด การและพัฒ นาทรั พ ยากรนํ้า ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการก่อสร้างตามสัญญา
12.2.2.2 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ลงนามในสัญญากิจการค้าร่ วม ระหว่างบริ ษทั โซล่า
อีพีซีเอฟ จํากัด กับบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพื่อเข้าร่ วมประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าจํานวน 5โครงการ มูลค่ารวม 694.26 ล้านบาท
ปั จจุบนั ได้รับงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจํานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 352.75 ล้านบาท
12.2.2.3

ตามที่ ป ระชุ ม คณกรรมการบริ ษัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จํา กัด (มหาชน) ครั้ งที่ 4/2562 เมื่ อ วัน ที่
12พฤศจิ กายน 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งใหม่ : บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
(A2 Technologies Vietnam Company Limited)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศเวียดนาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ที่ปรึ กษางานก่อสร้าง และรับก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ
: Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam
ทุนจดทะเบียน
: 750 ล้านดอง ประมาณ 1 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 23 มี นาคม 2563 บริ ษทั ฯ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งโดยมี ทุน
จดทะเบียน 750 ล้านดอง ในวันที่ 17 เมษายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้ชาํ ระค่าหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนแล้วทั้งจํานวนคิดเป็ นเงิน 1.07 ล้านบาท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด ได้รับงานโครงการที่สาํ คัญดังนี้
ลาดับ
ที่

คู่สัญญา/ ลูกค้ า

1.

Loc Ninh Energy Joint Stock
Company

2.

Loc Ninh 2 Energy Joint Stock
Company

3.

Loc Ninh 3 Energy Joint Stock
Company

4.

Loc Ninh Energy Joint Stock
Company
1)

ชื่ อโครงการ

1)

มูลค่ าโครงการ (VND)
(Excluded 10% VAT)

ระยะเวลา

Loc Ninh 1 บริ การให้คาํ ปรึ กษา
โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
Loc Ninh 2 บริ การให้คาํ ปรึ กษา
โครงการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
Loc Ninh 3 บริ การให้คาํ ปรึ กษา
โครงการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

15,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64

15,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64

12,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64

บริ การให้ ค ํา ปรึ กษาโครงการ
ก่อสร้างโรงสถานีไฟฟ้า 220 เควี

4,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64

มู ลค่ างานโครงการทั้งหมดแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิ นเป็ นไทยบาท (THB) อ้างอิ งอัตราแลกเปลี่ ยน
1 VND = 0.001366 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 62.84 ล้านบาท

12.2.2.4 มีมติให้จดั ตั้งกิจการค้าร่ วม บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
(ประเทศไทย)“ระหว่างบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด และบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด มี
สัดส่วนค้าร่ วม ร้อยละ 64 และร้อยละ 36 ตามลําดับ” เพื่อดําเนินการก่อสร้างสถานี ไฟฟ้า 220 เควี และสาย
ส่ง 29 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็ จตามรายละเอียดในสัญญา ได้แก่
คู่สัญญา/ ลูกค้ า
ชื่ อโครงการ
มูลค่ าโครงการ (VND)
ระยะเวลา
(Excluded 10% VAT)
Loc Ninh Electric Power รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี
602,728,714,050.90 15 ก.ค.63 ถึง 15 ม.ค.64
Tranmission JSC
และสายส่ง 29 กม.
รวมมูลค่างานโครงการทั้งหมด 602.729 ล้านเวียดนาม (VND) แปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็ นไทยบาท (THB) อ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยน 1 VND = 0.001352 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 814.889 ล้านบาท
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563

12.3 เงินลงทุนในบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทูตรี วัฒน์ จากัด
สัดส่วนการถือหุน้ และสิ ทธิในการออกเสี ยงของบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด เป็ นดังนี้
ประเภท/ ผู้ถือหุ้น
หุน้ บุริมสิทธิ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
หุน้ สามัญ
บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จํากัด

จานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน (ร้ อยละ)

สิทธิออกเสียง

3,674,997
3

49.00
-

99.99
-

3,825,000
7,500,000

51.00
100.00

0.01
100.00

โดยผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ได้รับเงิ นปั นผล และได้รับชําระค่าหุ ้นเมื่อเลิกกิ จการหรื อชําระบัญชี ของบริ ษทั ก่ อนผูถ้ ือหุ ้น
สามัญในอัตราร้อยละ 203 ของทุนชําระแล้วของหุน้ บุริมสิ ทธิน้ นั ทั้งนี้ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่หุ้น
สามัญมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง และหุน้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง
ทั้งนี้ บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
12.4 ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญต่อกลุ่ม
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

บริ ษทั

บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.88
46.67

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2563
2562
6.42
6.42

166.56
166.56

กําไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่างปี
2563
2562
(5.24)

13.47

เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมใน
ระหว่างปี
2563
2562
-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่งมี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
2563
2562
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั ฯ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

7.69
347.62
103.01
49.15
199.33
3.82

19.83
350.79
95.26
61.94
113.82
99.60

27.36
(37.78)
(10.42)

63.79
(29.99)
33.80

8.98
(0.99)
(8.07)
(0.08)

27.57
(0.32)
(29.30)
(2.05)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.5 การเปลีย่ นแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อยของบริษัท
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ซื้อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จํานวนหุ ้น 537,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 53.75 ล้านบาท ภายหลังเข้าทํารายการสัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ในบริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.33 เป็ นร้อยละ 98.12 ของทุ นจดทะเบี ยน การลงทุนเข้าซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวบริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเพื่อการเข้ามีอาํ นาจ
ควบคุมและมีอาํ นาจเต็มในการตัดสิ นใจ เพื่อดําเนินนโยบายการทําธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่กาํ หนด

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สัดส่วนการซื้อหุน้ เพิ่ม
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
53.33
44.79
98.12
(หน่วย: บาท)

การเข้าซื้อเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้เพิ่มขึ้น
เงินจ่ายซื้อหุน้ เพิม่
ส่วนเกินจากการซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเพิ่ม

154,896,478.10
(53,750,000.00)
101,146,478.10

13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี - สุ ทธิ

2,478,196.16
2,478,196.16
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าเสื่ อมราคา
โอนเปลี่ยนประเภทที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2,478,196.16
2,478,196.16

บริ ษั ท ชลกิ จ สากล จํ า กั ด จั ด ประเภทที่ ดิ น แปลงหนึ่ งมาแสดงภายใต้ บั ญ ชี อ สั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก) (หมายเหตุ 13)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

352,774,657.37
-

141,698,968.23
1,353,798.00
(1,737,701.34)

1,592,833,729.55
31,757,272.05
(30,600.00)
(116,690,026.82)

18,531,498.98
2,043,323.99
(5,586,868.31)

17,845,163.46
1,903,194.40
(33,644.86)

814,380.00
-

8,277,212.54
3,479,365.16
(7,724,499.21)
-

2,132,775,610.13
40,536,953.60
(7,755,099.21)
(124,048,241.33)

352,774,657.37
(2,478,196.16)
-

141,315,064.89
6,359,350.00
-

(64,722,837.53)
1,443,147,537.25
8,600,686.32
1,591,550.00
(879,200.00)

14,987,954.66
3,125,711.79
-

19,714,713.00
2,854,644.56
-

814,380.00
-

(3,956,015.47)
76,063.02
11,854,921.82
(11,348,672.05)
-

(68,678,853.00)
1,972,830,370.19
32,795,314.49
(12,235,318.21)
(879,200.00)

350,296,461.21

147,674,414.89

1,452,460,573.57

(12,522.36)
18,101,144.09

(4,128.00)
22,565,229.56

814,380.00

582,312.79

(16,650.36)
1,992,494,516.11
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

(61,675,860.95)
(4,096,345.79)
1,734,367.30

(1,170,511,724.38)
(87,749,848.42)
30,600.00
111,437,091.58

(11,214,714.28)
(2,459,385.18)
5,565,476.94

(12,847,969.35)
(1,335,691.82)
-

(207,945.54)
(162,875.80)
-

-

(1,256,458,214.50)
(95,804,147.01)
30,600.00
118,736,935.82

-

(64,037,839.44)
(4,683,920.22)
-

51,953,084.98
(1,094,840,796.24)
(73,009,827.82)
791,280.00

(8,108,622.52)
(2,904,544.20)
-

(14,183,661.17)
(1,496,910.31)
-

(370,821.34)
(162,875.80)
-

-

51,953,084.98
(1,181,541,740.71)
(82,258,078.35)
791,280.00

-

(1,167,059,344.06)

2,289.86
(11,010,876.86)

984.03
(15,679,587.45)

-

-

-

(68,721,759.66)

(533,697.14)

-

3,273.89
(1,263,005,265.17)

352,774,657.37
350,296,461.21

77,277,225.45
78,952,655.23

348,306,741.01
285,401,229.51

6,879,332.14
7,090,267.23

5,531,051.83
6,885,642.11

443,558.66
280,682.86

76,063.02
582,312.79

791,288,629.48
729,489,250.94

95,804,147.01
82,258,078.35
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

40,170,032.37
(35,985,805.56)
4,184,226.81
4,184,226.81

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร
113,112,741.76
1,135,968.00
(1,737,701.34)
(110,576,242.48)
1,934,765.94
1,934,765.94

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
1,352,959,519.78
3,222,294.09
(30,600.00)
(114,767,693.31)
(1,176,660,683.03)
(64,722,837.53)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
10,346,758.77
195,440.75
(5,582,868.31)
(4,250,081.21)
709,250.00
709,250.00

ยานพาหนะ
13,003,939.16
1,132,794.40
(33,644.86)
(8,053,088.70)
6,050,000.00
6,050,000.00

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
8,235,592.54
3,040,234.94
(7,319,812.01)
(3,956,015.47)
-

รวม
1,537,828,584.38
8,726,732.18
(7,350,412.01)
(122,121,907.82)
(1,335,525,900.98)
(68,678,853.00)
12,878,242.75
12,878,242.75
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

(58,392,341.76)
(2,973,706.13)
1,734,367.30
59,110,725.75
(520,954.84)
(56,679.49)
(577,634.33)

(1,004,872,330.29)
(80,563,564.63)
30,600.00
109,707,758.03
923,744,451.91
51,953,084.98
-

(8,457,247.95)
(581,243.80)
5,564,436.21
2,764,809.54
(709,246.00)
(709,246.00)

(11,637,149.02)
(251,360.04)
5,838,510.06
(6,049,999.00)
(6,049,999.00)

-

(1,083,359,069.02)
(84,369,874.60)
30,600.00
117,006,561.54
991,458,497.26
51,953,084.98
(7,280,199.84)
(56,679.49)
(7,336,879.33)

4,184,226.81
4,184,226.81

1,413,811.10
1,357,131.61

-

4.00
4.00

1.00
1.00

-

5,598,042.91
5,541,363.42

84,369,874.60
56,679.49
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 274.30
ล้านบาท และ 274.30 ล้านบาท ตามลําดับ ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของงบการเงินรวม
มีจาํ นวน 14.56 ล้านบาท และ 62.83 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 6.76 ล้านบาท และ 505.19 ล้านบาท
ตามลําดับ
15. สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4.2)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10,471,299.68
36,397,621.62
46,868,921.30
(13,631,252.36)
(13,631,252.36)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

33,237,668.94

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

13,631,252.36

(หน่วย: บาท)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4.2)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

16. สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
148,241,748.95
(5,665,289.78)
142,576,459.17
(5,665,289.74)
136,911,169.43

มู ล ค่ า ของสิ ท ธิ จ ากสั ญ ญาขายนํ้า ดิ บ ถื อ ตามรายงานของผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระลงวัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2559 ซึ่ ง ประเมิ น มู ล ค่ า
ของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจํานวนปริ มาณนํ้าขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้ตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิ บ ตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 29 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิจากสัญญาขายนํ้าดิบ เริ่ มนับจากระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายนํ้าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12,251,680.71
1,103,478.32
(5,043,895.54)
8,311,263.49
4,021,608.88
12,332,872.37

11,572,504.45
(5,043,895.54)
(61,935.93)
6,466,672.98
6,466,672.98

(11,810,223.36)
(325,567.82)
5,043,849.54
(7,091,941.64)
(1,155,629.01)
(8,247,570.65)

(11,556,391.99)
(4,108.73)
5,043,849.54
49,979.20
(6,466,671.98)
(6,466,671.98)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,219,321.85
4,085,301.72

1.00
1.00

ค่ าตัดจาหน่ ายทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

325,567.82
1,155,629.01

4,108.73
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
18. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
1,907,642.24
(34,687,455.23) (35,867,922.60)
(32,779,812.99) (35,867,922.60)
-

-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 และ
2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
ณ วันที่ 1
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ส่วนของ
ณ วันที่ 31
มกราคม 2563
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้
ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ค่าใช้จ่ายรอเรี ยกเก็บ
- 1,907,642.24
1,907,642.24
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
(35,867,922.60) 1,180,467.37
- (34,687,455.23)
รวมสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (35,867,922.60) 3,088,109.61
- (32,779,812.99)
(หน่วย: บาท)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 1
มกราคม 2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ส่วนของ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้

(37,048,389.99)
(37,048,389.99)

1,180,467.39
1,180,467.39

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
- (35,867,922.60)
- (35,867,922.60)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

29,230,311.81

54,649,107.03

19,626,240.30

17,968,526.97

(1,981,069.58)
27,249,242.23

54,649,107.03

19,626,240.30

17,968,526.97

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
จ่ายชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลและใช้สิทธิภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

29,230,311.81
(16,080,984.13)
(345,105.23)
12,804,222.45

2562
12,732,552.84
54,649,107.03
(67,381,659.87)
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,836,041.49
19,626,240.30
17,968,526.97
(19,626,240.30) (26,804,568.46)
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้/ ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
ภาษีเงินได้กาํ ไรระหว่างกัน
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา
ผลประโยชน์จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้/ ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา
ผลประโยชน์จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
36,082,394.25
306,962,396.76
20%
20%
7,216,478.85
61,392,479.35
3,458,669.42
(20,029,895.60)
33,686,781.01
2,917,208.55
20,032,763.38
27,249,242.23

1,541,425.06
(2,867,589.94)
1,042,511.56
(6,843,282.37)
383,563.37
(6,743,372.32)
54,649,107.03

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
195,703,622.24
101,829,354.16
20%
20%
39,140,724.45
20,365,870.83
485,514.65
(19,999,998.80)
(19,514,484.15)
19,626,240.30

379,246.08
(2,776,589.94)
(2,397,343.86)
17,968,526.97
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
11,322,347.36
ผลขาดทุนสะสม
8,405,131.61
4,994,170.77
4,812,449.58
1,042,183.39
1,088,221.13
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
16,316,518.13 13,217,581.19
1,042,183.39
1,088,221.13
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน )ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีของบริ ษทั ย่อยบางแห่งจํานวน 16.32 ล้านบาท และ 13.22 ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริ ษทั ฯ จํานวน
1.04 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลําดับ) เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่า
กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้เป็ นรายการหักทาง
ภาษีในอนาคต
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่งไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
56,611,736.80
42,025,658.06
-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
19. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
ประเภทเงินฝาก
ภาระหลักประกัน
– ออมทรัพย์
การรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า
– ฝากประจํา
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
สัญญาซื้อขายนํ้าดิบ
Fleet Card
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิน 1 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน*

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

19,464,450.62

14,304,897.43

-

-

529,395.27
2,970,784.65
662,376.73
23,627,007.27
20,523,844.03
27,996,160.17
11,970,057.16
84,117,068.63

526,840.36
2,940,186.40
616,065.94
18,387,990.13
26,824,378.41
9,961,391.78
16,725,768.02
71,899,528.34

2,000.00
11,970,057.16
11,972,057.16

114,000.00
16,725,768.02
16,839,768.02
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
* เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
เครื่ องจักร

(หน่วย: บาท)
รวม

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

64,722,837.53
(19,878,554.62)
44,844,282.91

3,956,015.47
(1,524,740.00)
2,431,275.47

68,678,853.00
(21,403,294.62)
47,275,558.38

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(51,953,084.98)
(2,444,363.53)
19,091,947.29
(35,305,501.22)

-

(51,953,084.98)
(2,444,363.53)
19,091,947.29
(35,305,501.22)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

12,769,752.55

3,956,015.47

16,725,768.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9,538,781.69

2,431,275.47

11,970,057.16

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,498,384.63

-

2,498,384.63

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2,444,363.53

-

2,444,363.53

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
MOR
MOR
2.00 – 3.40
3.40
-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
6,828,243.09
4,904,223.99
77,276,665.67 46,324,045.00
61,071,115.36 226,786,922.42
145,176,024.12 278,015,191.41

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
-

เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งจํานวน 47 ล้านบาท และ
จํานวน 7 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอยูใ่ นรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 – 3.40 ต่อปี
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

46,324,045.00
194,767,647.80
(163,868,753.16)
77,222,939.64
53,726.03
77,276,665.67

98,196,805.59
(51,872,760.59)
46,324,045.00
46,324,045.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) คํ้าประกัน โดยที่ดินของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.1)
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ – กิจการอื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (หมายเหตุ 34)
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริ การ
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาบริ การ
รายได้รับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ดิน-กิจการอื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าค่าที่ปรึ กษา
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
– เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.1)
– เงินมัดจําค่าที่ดิน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 7.1)
– เจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
– เจ้าหนี้กรมสรรพากร
– ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
– ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
– อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
482,393,490.46
526,437,367.19
122,438,338.90
127,283,163.25
27,267,395.18
5,854,905.89
40,543.87
95,446,812.23
24,080,256.56
566,666.70
14,659,835.72
78,504.71
600,000.00
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
24,102,233.76
46,845,795.27
-

-

-

-

-

6,476,873.76
62,689,832.21
4,910,279.91
2,430,788.27
320,882.50
805,093,742.00

5,242,978.20
48,593,997.86
2,909,431.87
20,063,135.12
3,082.50
775,694,820.86

32,554.15
76,637.60
275,541.54
27,422.00
412,155.29

100,000,000.00
2,809,917.94
12,961,694.20
1,573,993.61
17,323,976.56
205,617,611.34
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
22. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
61,419,431.80
69,501,768.38
(13,517,663.52)
(8,100,000.00)
47,901,768.28
61,401,768.38

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เงินต้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
หัก จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

69,501,768.38
(8,100,000.10)
61,401,768.28
17,663.52
61,419,431.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวมีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ ยและระยะเวลาชําระคืนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

วงเงิน
1

วงเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
210
210

ระยะเวลา

กันยายน 2560 – ธันวาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี

การชําระหนี้
- ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 900,000 บาท
- ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 900,000 บาท
- ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 1,500,000 บาท
- ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 1,500,000 บาท
- ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 2,000,000 บาท
- ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่น้อย
กว่าเดือนละ 2,000,000 บาท และต้อง
ชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้
เสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม 2567

เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น วงเงิ น 210 ล้านบาท เป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีหลักประกันการกูย้ ืมดังนี้
1. จดจํานองที่ ดินของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
2. เงิ นฝากประจําของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 19)
3. กรรมการของบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้าประกัน
4. มอบอํานาจการรับเงิ นจากบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
สัญญาเงิ นกูย้ ืมข้างต้นมีขอ้ กําหนดบางประการที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิต ามเกี่ ยวกับการจ่า ยเงิ นปั นผล การรัก ษาอัต ราส่ วนทางการเงิ น
การให้บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกูย้ ืมเงิ น การก่อหนี้ สินเพิ่มและการรักษาโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปรับปรุ ง โครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงิ น ดังกล่าว โดยบริ ษทั ย่อยจะต้อง
ชําระคืนเงิ นต้นตั้งแต่เดื อนมกราคม 2561 ถึงเดื อนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จํากัด คํ้าประกันเงิ นกูย้ ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้สัญญาปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ สาํ คัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบี ยน หรื อเข้าควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดําเนิ นงานแทน หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่น
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงิ นปั นผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรื อประจําปี หรื อแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ว่ารายใด
รายหนึ่งหรื อทั้งหมด และไม่วา่ จะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยไม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการของสัญญาเงินกูซ้ ่ ึงเป็ นเหตุในการผิดนัด
ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างขอผ่อนผันเงื่ อนไขที่กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงิ น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งธนาคาร
ผูใ้ ห้กูถ้ ึงสาเหตุในการผิดนัดดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตามธนาคารผูใ้ ห้กยู้ งั ไม่ได้ส่งหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ย่อยทราบถึงกรณี ผิดนัด ผิดเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกับบริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ธนาคารให้กเู้ รี ยกชําระมาโดยตลอด
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าจากการที่ธนาคารผูใ้ ห้กยู้ งั ไม่ส่งแจ้งการผิดนัดมายังบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยยังจ่ายชําระเงิน
ตามสัญญามาโดยตลอดจึงไม่ถือว่าบริ ษทั ผิดนัดกับธนาคารผูใ้ ห้กู้
23. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 4.2)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
เงินจ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

2563
2,105,114.26

2562
3,211,961.64

10,471,299.68
12,576,413.94
316,340,675.22
(16,693,053.60)
(124,487,617.32)
187,736,418.24
(62,697,180.25)
125,039,237.99

3,211,961.64
(1,106,847.38)
2,105,114.26
(1,153,315.37)
951,798.89
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าที่ รับรู ้ ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
13,631,252.36
8,421,564.84
5,882,585.72
555,600.00
28,491,002.92

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

24. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน
ยอดคงเหลือต้นปี
21,507,010.12
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การ-เงินชดเชย
10,361,486.25
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
3,389,863.88
ต้นทุนดอกเบี้ย
744,720.09
การวัดมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
การแก้ไขในโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
109,906.63
(13,526,452.03)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
22,586,534.94
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

31 ธันวาคม 2563
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

31 ธันวาคม 2562
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจากงาน
ระยะยาวอื่น

รวม

รวม

2,555,237.80

24,062,247.92

12,918,329.08

2,866,041.99

15,784,371.07

735,475.38
73,605.75

10,361,486.25
4,125,339.26
818,325.84

2,038,288.00
615,204.00

516,939.91
77,255.90

2,555,227.91
692,459.90

-

-

-

-

-

-

-

3,277,257.05

-

3,277,257.05

109,906.63
(980,000.00) (14,506,452.03)
2,384,318.93 24,970,853.87

2,657,931.99
21,507,010.12

(905,000.00)
2,555,237.80

2,657,931.99
(905,000.00)
24,062,247.92
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจากงาน
ระยะยาวอื่น
ยอดคงเหลือต้นปี
5,363,273.36
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
335,070.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
192,604.50
การวัดมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
การแก้ไขในโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
591,326.17
ผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายให้
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ. ที. จํากัด
(1,347,560.03)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
5,134,714.00
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

31 ธันวาคม 2562
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจากงาน
ระยะยาวอื่น

รวม

รวม

77,832.31

5,441,105.67

10,864,236.02

2,341,948.99

13,206,185.01

41,272.45
2,098.21

376,342.45
194,702.71

1,038,049.00
502,101.00

427,644.91
63,464.90

1,465,693.91
565,565.90

-

-

-

-

-

-

-

2,952,760.03

-

2,952,760.03

-

591,326.17

-

-

-

(45,000.00)
76,202.97

(1,392,560.03)
5,210,916.97

(9,993,872.69) (2,065,226.49) (12,059,099.18)
- (690,000.00)
(690,000.00)
5,363,273.36
77,832.31
5,441,105.67
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

897,307.50
92,066.66
3,542,192.91
412,098.03
4,943,665.10

1,797,147.98
214,659.47
3,315,027.63
1,198,109.78
6,524,944.86

(109,906.63)

2,657,931.99
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

31 ธันวาคม 2562

271,046.70
299,998.46
571,045.16

1,492,799.54
214,659.47
2,078,451.05
1,198,109.78
4,984,019.84

591,326.17

-

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้าง
เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน นั้นได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั ฯ จะบันทึ กผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวโดยรั บรู ้ ต ้นทุ นบริ การในอดี ตเป็ นค่ าใช้จ่ ายทันที ในงบกําไรขาดทุ นในงวดที่ กฎหมายดังกล่ าว
มีผลบังคับใช้ งบการเงินรวม ปี 2562 จํานวน 3.31 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.95 ล้านบาท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อ สมมติฐ านที ่ สํา คัญ ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที ่ ใ ช้ใ นการคํา นวณประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

31 ธันวาคม 2563
1.49 – 2.45
3.41 – 7.79
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี

31 ธันวาคม 2562
1.84 – 3.56
2.05 – 8.66
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

31 ธันวาคม 2563
1.28
5.07
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี

31 ธันวาคม 2562
3.15 – 3.38
2.05 – 4.20
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี

การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวของข้อ สมมติฐ านหลัก ในการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัยซึ่ ง มีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)
ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

(หน่วย: บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กรณี อตั ราเพิ่มขึ้น
กรณี อตั ราลดลง
กรณี อตั ราเพิ่มขึ้น
กรณี อตั ราลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(1,226,055.00)
1,333,080.00
(130,457.00)
136,084.00
1,296,176.00
(1,204,951.00)
158,582.00
(153,139.00)
(1,585,865.00)
1,728,400.00
(182,559.00)
189,496.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เนื ่ อ งจากเป็ นการยากที ่ ก ารเปลี ่ย นแปลงข้อ สมมติฐ านต่า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ้ น แยกต่า งหากจากข้อ สมมติฐ านอื ่น ซึ่ ง อาจมี
ความสัมพันธ์กนั
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การวิเ คราะห์ก ารครบกํา หนดของจํา นวนเงิ น ผลประโยชน์ที่ ต อ้ งจ่า ยในอนาคตก่อ นคิด ลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
มีรายละเอียดดังนี้

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

งบการเงินรวม
1,050,121.00
9,880,740.00
28,907,859.00

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,476.00
2,863,462.00
4,227,126.00

25. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
สํารองตามกฎหมายนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้
26. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2562 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทครั้งที่ 4/2562 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ในอัตรา
หุ ้นละ 0.10 บาท คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 66.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562 ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแล้ว
เมื ่อ วัน ที ่ 25 เมษายน 2563 ที ่ ป ระชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ปี 2563 มีม ติอ นุ ม ตั ิก ารจ่า ยเงิ น ปั น ผลเพิ่ม อีก ในอัต ราหุ ้น ละ
0.06 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 39.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้ว รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
อัตราหุ ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิ น 105.60 ล้านบาท
27. หุ้นกู้ทยี่ งั มิได้ ออกจาหน่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มี มติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิ น
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ออกจําหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าว
28. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (หน่วย: บาท)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย: หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุน้ )

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
14,072,259.19 238,743,093.26 176,077,381.94 83,860,827.19
659,999,862
659,999,862
659,999,862
659,999,862
0.02
0.36
0.27
0.13
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
29. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัทได้นํา เสนอข้อ มู ล ทางการเงิ นจํา แนกตามส่ ว นงานธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากระบบการบริ หาร การจัด การและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่วน
ให้กบั ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย
ในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ความเที่ยงตรงสู ง
2563
2562
633.70
853.64
(520.93)
(652.88)
112.77
200.76

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
วิศวกรรมและก่อสร้าง
การขายวัสดุก่อสร้าง
การบริ หารจัดการ
(EPC)
และการบริ หารงาน
ทรัพยากรนํ้า
2563
2562
2563
2562
2563
2562
1,180.54
1,870.79
291.48
27.08
63.72
(1,064.33) (1,644.25)
(234.18)
(24.73)
(18.46)
116.21
226.54
57.30
2.35
45.26

รวม
2563
2,132.80
(1,844.17)
288.63

2562
2,788.15
(2,315.59)
472.56

5.37
(5.20)
(221.48)
(13.11)
(18.13)
36.08
(27.25)
8.83

22.52
(5.33)
(173.37)
(1.24)
(8.18)
306.96
(54.65)
252.31
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ความเที่ยงตรงสู ง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ขอผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
วิศวกรรมและก่อสร้าง
การขายวัสดุก่อสร้าง
การบริ หารจัดการ
(EPC)
และการบริ หารงาน
ทรัพยากรนํ้า

รวม
(0.37)

-

(0.11)
8.35

(2.66)
249.65
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่วนงานกับจํานวนรวมของกลุม่ บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ ทธิจากสัญญาขายนํ้าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มี
ความเที่ยงตรงสูง
2563
2562
314.92
383.24
9.68
3.21
0.10
13.20
23.40
341.01
406.74

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
วิศวกรรมและก่อสร้าง การขายวัสดุก่อสร้าง
การบริ หารจัดการ
(EPC)
และการบริ หารงาน
ทรัพยากรนํ้า
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2.48
79.04
29.23
335.53
378.82
22.65
0.91
136.91
142.58
0.87
1.11
0.01
1.91
62.22
39.98
8.70
8.51
166.69
70.32
484.53
529.92

รวม
2563
2.48
729.49
33.24
136.91
4.08
1.91
84.12
992.23

2562
791.29
142.58
1.22
71.89
1,006.98
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งานภูมิศาสตร์เกิดขึ้นจากยอดขายหักด้วยต้นทุนขาย ซึ่งคํานวณจากกําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สิ นทรัพย์อื่น ๆ
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และอื่น ๆ
ลูกค้ ารายใหญ่
งบเฉพาะกิจการ
สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ลูก ค้า รายใหญ่ จํานวน 3 ราย จากการจํา หน่ า ยในประเทศเป็ นรายได้
จากผลิตภัณฑ์สาํ หรับอุตสาหกรรมกล้อง และอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ จํานวนเงิน 1.29 ล้านบาท
สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 มี ลู ก ค้า รายใหญ่ จํา นวน 1 ราย จากการจํา หน่ า ยในประเทศเป็ นรายได้
จากผลิตภัณฑ์สาํ หรับอุตสาหกรรมยานยนต์จาํ นวนเงิน 93.66 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 ราย เป็ นรายได้จากสัญญาก่อสร้างต่างประเทศจํานวนเงิ น
481.12 ล้านบาท
ลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2 ราย จากการจําหน่ ายในประเทศและเป็ นรายได้จากสัญญา
ก่อสร้างและค่าที่ปรึ กษา จํานวนเงิน 1,374.91 ล้านบาท ตามลําดับ
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้จากการขายจําแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
737.31
995.21
214.95
142.94
952.26
1,138.15
รายได้ค่าก่อสร้าง
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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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
30. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญดังนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้า
ระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(13,317,921.14)
240,020,695.99
1,064,330,586.37
270,214,771.24
98,285,928.72
1,155,629.01

29,442,623.24
308,911,767.48
1,478,197,159.83
304,460,951.27
95,804,147.01
325,567.82

4,818,053.93
16,405,196.75
2,501,043.02
-

51,207,988.72
297,404,088.14
218,727,511.71
84,369,874.60
4,108.73

31. คดีความ
บริ ษทั ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 31 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐานการกูย้ มื ให้แก่ผใู ้ ห้กรู้ ายหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ นจํานวน
เงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอตั ราดอกเบี้ย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม (หมายเหตุ 7.1) มีดอกเบี้ยค้าง
ชําระจํานวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 70,857,325.07 บาท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้ ห้กยู้ นิ ยอมปลดดอกเบี้ยคงค้างชําระทั้งหมดจํานวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเงื่อนไขให้บริ ษทั
ชําระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมดภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ได้ขอขยายระยะเวลาชําระเงินต้น โดยขอเลื่อนชําระภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมี
เงื่อนไขให้บริ ษทั จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้กบั ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นจํานวนเงิน 44,933,076.75 บาท และขอให้ผใู ้ ห้กยู้ ินยอมให้ปลด
ดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั จํานวน 25,924,248.32 บาท ทั้งนี้บริ ษทั จะต้องแจ้งเจ้าหนี้ธนาคารผูใ้ ห้กยู้ มื แห่งหนึ่งเพื่อรับทราบและให้
ความยินยอมตามเงื่อนไขในสัญญากูย้ มื เงินและปรับโครงสร้างหนี้เสี ยก่อนจึงจะจ่ายชําระได้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ ห้กูต้ กลงจะรับเช็คลงวันที่ ล่วงหน้าจากบริ ษทั และยินยอมให้ขยายระยะเวลาการจ่ายชําระ
ออกไปอีก 120 วัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ ห้กไู้ ด้ส่งหนังสื อติดตามขอให้บริ ษทั ส่ งมอบเช็คลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ภายใน 3 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสื อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผูใ้ ห้กูไ้ ด้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริ ษทั จ่ายชําระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นพร้อมดอกเบี้ยรวมจํานวน
ทั้งสิ้ น 71,970,957.24 บาท ทั้งนี้ ศาลได้นดั ไกล่เกลี่ยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่ องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 ศาล
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แพ่งจึงมีคาํ สัง่ ให้เลื่อนนัดไปเป็ นวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และบริ ษทั ได้ต่อสู ้คดี วา่ หนี้ ดงั กล่าวยังไม่ถึงกําหนดชําระจึงไม่มี
สิ ทธิฟ้องร้องเรี ยกให้ชาํ ระขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีน้ ี
บริ ษทั ได้บนั ทึกเจ้าหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 72,106,608.26 บาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
เชื่อว่าจํานวนเงินดังกล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั แล้ว
32. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายนํ้าดิบกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะซื้ อขายนํ้าดิ บให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวและปฎิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้
ในสัญญา โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 10 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง (รวมอายุ
สัญญา 30 ปี ) โดยเริ่ มต้นนับแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
โดยบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขายนํ้าดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว ในปริ มาณขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 8 – 12 ล้านลูกบาศก์เมตร
สัญญาเช่ าทีด่ นิ ต่ างตอบแทนพิเศษ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินต่างตอบแทนพิเศษกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ งภายใต้
เงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ฯ ตกลงที่ ให้เช่าที่ ดินของบริ ษทั ย่อยบางส่ วน และปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาํ สัญญาขายนํ้าดิบ กับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขายนํ้าดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว ในปริ มาณขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 – 8
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2590 และบริ ษทั ย่อย
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
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33. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
33.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้านบาท
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต*/ **
ล้านบาท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้านบาท
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว
ล้านบาท
วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน**
ล้านบาท
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
(หน่วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

31 ธันวาคม 2563
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
47.00
6.82
40.18
190.00
76.92 113.08
129.25
9.25 120.00
688.00
- 688.00
19.38
7.04
12.34
7.92
7.92

31 ธันวาคม 2562
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
7.00
4.90
2.10
30.00
30.00
30.00
30.00
450.00
94.96
355.04
13.38
7.93
5.45
0.63
0.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
2.00
2.00
2.00
2.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
4.50
4.50
4.50
4.41
0.09
0.63
0.63
0.63
0.63

* วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็ นวงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ใหญ่
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันการรั บเงิ นค่าจ้างตามสัญญารั บเหมา
ก่ อสร้ างให้แก่ บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอทู ตีรวัฒน์ จํากัด ในวงเงิ น 46.65 ล้านบาท ด้วยเงิ นฝากธนาคารจํานวน 9.33
ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) ร่ วมคํ้าประกันวงเงินหนังสื อ
คํ้าประกัน จํานวน 238.90 ล้านบาท และ 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพื่อออกหนังสื อคํ้า
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ประกันสําหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 36.05 ล้านหุน้ ร่ วมคํ้าประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตราร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จํากัด ร่ วมคํ้าประกันวงเงิ นหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 27.91 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันสําหรับงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอจํากัด
ได้นาํ หุน้ สามัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 18.05 ล้านหุน้ ร่ วมคํ้าประกัน
** เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วยสิ นเชื่อ
หมุนเวียน ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อคํ้าประกันจํานวน 70 ล้านบาท และสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจํานวน 180 ล้านบาท
เพื่อ ใช้ในการสนับ สนุ นโครงการและเป็ นทุ นหมุน เวียน อัต ราดอกเบี้ ย เท่ ากับอัตราดอกเบี้ ย อัต ราตลาด (MONEY
MARKET RATE) คํ้าประกันโดยบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด และบริ ษทั
เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจากจํานวน 250 ล้านบาท เป็ นจํานวน470 ล้านบาท
โดยสามารถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จํานวน 450 ล้านบาท
2. วงเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งกําหนดวงเงิ นความเสี่ ยงในการชําระหนี้ ก่อนกําหนด (Pre – Settlement Limit)
20 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด สามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามมูลค่างานที่จา้ งตาม
โครงการสัญญาหรื อตามค่างวดสุทธิหลังหักเงินรับล่วงหน้าให้แก่ธนาคารตามรู ปแบบที่ธนาคารกําหนด เฉพาะงาน
โครงการที่มูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท หรื อระยะเวลาโครงการที่เกินกว่า 9 เดือน
2. กรณี เบิกใช้สินเชื่อคํ้าประกัน ประเภทการรับเงินล่วงหน้า ก่อนการจัดทําสัญญาหลักประกันให้ไว้กบั ธนาคาร บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จํากัด ต้องจัดทําสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องและ/ หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จตาม
สัญญาโครงการงานนั้นตามรู ปแบบที่ธนาคารกําหนด
เมื่ อ วัน ที่ 3 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํา กัด ได้รั บ การอนุ ม ัติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารแห่ ง หนึ่ ง
ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อเบิกเงิ นเกิ นบัญชีจาํ นวน 10 ล้านบาท สิ นเชื่ อบัตรเครดิตนํ้ามัน Fleet
Card จํานวน 1 ล้านบาท และสิ นเชื่อคํ้าประกันจํานวน 107 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างสถานี ยอ่ ยที่
ประเทศเวียดนาม และเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MOR ลบ ส่ วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1
ต่อปี โดยมีหลักประกันการชําระหนี้ต่อธนาคารดังนี้
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1. คํ้าประกันโดย บริ ษทั เอเชีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงินจํานวน 53.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง เพื่อช่วยเสริ มสภาพคล่องให้กบั
ภาคธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียน
ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อตัว๋ เงิ นจํานวน 9.25 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน คํ้าประกันโดยบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด, บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิกสิ นเชื่อ คือบริ ษทั ฯ ต้องเบิกใช้สินเชื่อตัว๋
เงินครั้งเดียวทั้งจํานวนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ 19 เมษายน 2563 หรื อ ระยะเวลาอื่นใดดามที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกําหนด โดยหากผูข้ อสิ นเชื่อได้ชาํ ระหนี้ตน้ เงินบางส่วนแล้ว ผูข้ อสิ นเชื่อไม่สามารถขอเบิกใช้สินเชื่อในส่ วนที่ชาํ ระ
คืนได้อีก
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
คํ้าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้ค้ าํ ประกันหนี้สินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นให้แก่บริ ษทั
ชลกิจสากล จํากัด โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (หมายเหตุ 22)
33.2 ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สาํ คัญ ดังนี้

(หน่วย: บาท)
จํานวนผูร้ ับเหมา
(สัญญา)
สัญญาก่อสร้าง
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มูลค่าตามสัญญา
853,117,753.23

งบการเงินรวม
จ่ายชําระ
312,018,873.61

คงเหลือ
541,098,879.62
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
34. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่ อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่างานตามสัญญาที่สาํ คัญดังนี้
(หน่วย: บาท)

มูลค่างานตามสัญญาต้นปี
บวก รับงานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างปี
หัก สัญญาที่ยกเลิกระหว่างปี
หัก สัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
มูลค่างานตามสัญญาสิ้นปี
มูลค่างานตามสัญญาที่ทาํ แล้ว (ยังไม่ปิดงาน)
มูลค่างานตามสัญญาคงเหลือ – สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
2,506,548,812.34
2,970,104,289.91
1,672,416,672.07
339,981,097.60
(14,731,097.17)
(10,440,884.78)
(2,476,024,700.60)
(793,095,690.39)
1,688,209,686.64
2,506,548,812.34
(966,972,102.02)
(2,262,457,235.05)
721,237,584.62
244,091,577.29

ข้อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)

รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ตน้ ปี
บวก รายได้ตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก รายได้ตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
รายได้ตามสัญญาสะสมสิ้นปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
2,262,457,235.05
1,405,551,432.55
1,180,539,567.57
1,650,001,492.89
(2,476,024,700.60)
(793,095,690.39)
966,972,102.02
2,262,457,235.05

ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นต้นทุนต้นปี
บวก ต้นทุนตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก ต้นทุนตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
ต้นทุนตามสัญญาสะสมสิ้นปี
กําไรตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นกําไรต้นปี
บวก กําไรตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
ขาดทุนตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
หัก กําไรตามสัญญาที่ปิดงานระหว่างปี
กําไรตามสัญญาสะสมสิ้นปี

2,037,429,562.27
1,064,330,586.37
(2,252,342,713.73)
849,417,434.91
225,027,672.78
116,208,981.20
(223,681,986.87)
117,554,667.11

1,245,045,083.15
1,478,197,159.83
(685,812,680.71)
2,037,429,562.27
160,506,349.40
171,804,333.06
48,504.67
(107,331,514.35)
225,027,672.78
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บต้นปี
รายได้รับล่วงหน้าต้นปี
บวก รายได้ตามสัญญาที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก รายได้ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าระหว่างปี
รายได้รับล่วงหน้าสิ้นปี (หมายเหตุ 21)
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บสิ้นปี (หมายเหตุ 9)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
494,128,504.93
830,749,471.88
(13,247,655.83)
1,180,539,567.57
1,650,001,492.89
(1,333,550,692.39)
(1,973,374,804.01)
40,543.87
341,157,923.98
494,128,504.93
(หน่วย: บาท)

รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้
ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ที่รับรู ้ในระหว่างปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,180,539,567.57
1,650,001,492.89
(1,064,330,586.37)
(1,478,197,159.83)
116,208,981.20
171,804,333.06

35. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่ คู่สัญญา
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ยวเนื่ องกับบัญชี ลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนด
ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีฐานของลูกค้าที่ หลากหลายและมี
อยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงิ นสู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคื อมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมีเงิ นฝากธนาคารและเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตามตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ ย
คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

441,224,294.61
22,964,630.54
464,188,925.15

96,732,196.72
1,562,361,994.13
61,152,438.09
1,720,246,628.94

537,956,491.33
1,562,361,994.13
84,117,068.63
2,184,435,554.09

77,276,665.67
-

-

6,828,243.09
-

61,071,115.36
805,093,742.00

145,176,024.12
805,093,742.00

-

-

13,517,663.52

-

13,517,663.52

77,276,665.67

-

62,697,180.25
48,033,076.75
47,901,768.28
125,039,237.99
304,017,169.88

28,746,873.32
894,911,730.68

62,697,180.25
76,779,950.07
47,901,768.28
125,039,237.99
1,276,205,566.23
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

รวม

4,083,092.70
4,083,092.70

-

386,169,124.08
14,304,897.43
400,474,021.51

220,117,325.69
1,441,903,055.86
53,511,538.21
1,715,531,919.76

606,286,449.77
1,441,903,055.86
71,899,528.34
2,120,089,033.97

46,324,045.00
-

-

4,904,223.99
-

226,786,922.42
775,694,820.86

278,015,191.41
775,694,820.86

-

-

8,100,000.00

-

8,100,000.00

185,400.00
46,509,445.00

-

1,153,315.37
48,033,076.75
61,401,768.38
951,798.89
124,544,183.38

25,766,639.13
1,028,248,382.41

1,153,315.37
73,985,115.88
61,401,768.38
951,798.89
1,199,302,010.79
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

94,164,395.90
312,300,000.00
406,464,395.90

377,233.63
722,475.13
20,081.97
11,972,057.16
13,091,847.89

รวม
94,541,629.53
722,475.13
312,320,081.97
11,972,057.16
419,556,243.79
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
หนี้สินทางการเงิน:
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

-

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

-

ไม่มีดอกเบี้ย

-

412,155.29
412,155.29

รวม

412,155.29
412,155.29
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน:
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

รวม

-

-

194,105,253.98
150,000,000.00
344,105,253.98

7,212,728.49
221,067,853.72
16,839,768.02
245,120,350.23

201,317,982.47
221,067,853.72
150,000,000.00
16,839,768.02
589,225,604.21

100,000,000.00
100,000,000.00

-

-

205,617,611.34
7,328.77
205,624,940.11

205,617,611.34
100,007,328.77
305,624,940.11

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อขายเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณา
ใช้นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือที่ มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สกุลเงิน:
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
เยน

9.75
0.34
-

3.74
1.13
1.26

หนี้ สินทางการเงิน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4.05
-

9.40
-

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สกุลเงิน:
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
เยน

0.59
-

3.74
1.13
1.26

-

0.03
-

การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น
และไม่ใช่ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/ หรื อการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
ถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกู้ยืมระยะยาวเป็ นมู ลค่าที่ ใกล้เคี ยงกับราคาที่ บันทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจากส่ วนใหญ่ ของเครื่ องมื อ
ทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าที่ไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้
กับบริ ษทั อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ ลูกหนี้ ของบริ ษทั ประกอบด้วยลูกหนี้
หลายราย ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
36. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530
โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนด้วยจํานวนเงิ นที่ เท่า ๆ กันในอัตราร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อนพนักงาน
กองทุ นสํารองเลี้ยงชี พนี้ มีสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุ นและจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของกลุ่ มบริ ษ ัทสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน 1.95 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 0.27 ล้านบาท และ 1.62 ล้านบาท ตามลําดับ
37. การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คือการดํารงฐานเงิ นทุนที่ แข็งแกร่ งเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ นเจ้าหนี้
และตลาดเงินทุน และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ซึ่งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดว่าเป็ นผลของกิจกรรมการดําเนินงานหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 งบการเงิ นรวมแสดงอัตราส่ ว นหนี้ สิ นต่อ ทุน เป็ น 0.7687: 1 และ 0.6714: 1
ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.0036: 1 และ 0.2170: 1 ตามลําดับ
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ
อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนิ นงานปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ในรู ปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
39. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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