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Asia Precision Public Company Limited  
 

Message from the Chairman 

Saw fierce competition in production and pricing in the precision machined parts industry. The economic 
slump in Europe slowed down the world economy, with no exception to the Thai economy. 

Asia Precision Public Co., Ltd.’s overall operating results in 2013 dropped due to several factors. However, 
the management and staff had to work harder and improving their operation efficiency to cope with the changing 
economy, technology and business competition. In terms of production, APCS adopted automation for better 
production efficiency. Production process and quality inspection had significantly improved, parts produced were 
precisely right and relevant with the design and thus reducing the number of incorrect parts. The automation also 
solved the problems of labor shortage and rising labor rates. In terms of marketing, APCS managed to secure a new 
customer base in Europe and receive certain purchase orders late last year. In terms of general administration, APCS 
reorganized the entire structure and introduced an energy and resource-saving campaign as well as implanted the sense 
of appreciation of resource value among the staff members, who yielded great cooperation. 

In terms of sustainable development, the Board of Directors encouraged the entire organization to comply 
with the good corporate governance principles and maintained its concept of “the factory is not only where you earn 
your living but also coach you to be good citizen in action, not just understanding or realizing it.” APCS also 
proceeded with its commitment “building up good citizen in gratitude for homeland” (discipline, harmony, sacrifice, 
ethics and gratitude) through social responsibility activities held throughout the year to boost employees’ morale and 
encouragement.  

In 2014, APCS is committed to further production of high standard and quality precision machined parts that 
meet the clients’ requirements, and expansion of customer base both in Thailand and overseas in addition to 
application of modern technology in its production system in order to enhance production efficiency and capability. 

    On behalf of the Board of Directors, I wish to express our sincerest thanks to the shareholders, clients and 
business alliances, who have been providing continuous support to us, and wish to thank the management and staff for 
their commitments and contributions through hard work for APCS’s sustainable growth and development. I wish to 
confirm to you all that our business administration will base on the principles of moral, integrity and transparency as 
well as strict compliance with the good corporate governance. 

 

 
 

(Mr. Manu Leopairote) 
Chairman of the Board 

       26 February 2014 
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สารจากประธานกรรมการบริษทั 

ปี 2556 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีเกิดการแข่งขนัทางดา้นการผลิต และราคาค่อนขา้งรุนแรงในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง  อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจยุโรปท่ีถดถอย ทาํให้ภาพรวมเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง 
รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีไดรั้บผลกระทบ  

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2556 ลดลงเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ ผูบ้ริหารและ
พนกังาน ตอ้งทาํงานหนกัข้ึน รวมถึงตอ้งพฒันาศกัยภาพการทาํงานให้ดีข้ึน เพื่อปรับตวัให้สอดรับกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการแข่งขนัทางธุรกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอด โดยในดา้นการผลิต  บริษทัไดพ้ฒันา
เทคโนโลยรีะบบเคร่ืองจกัรอตัโนมติั (Automation) ใหดี้ข้ึน และนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ตรวจสอบช้ินงาน โดยการนําระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตน้ี เป็นผลดีทําให้เคร่ืองจักรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถผลิตช้ินงานไดต้รงตามแบบ และลดช้ินงานเสีย รวมถึงลดปัญหาในดา้นการขาด
แคลนแรงงาน และตน้ทุนค่าแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในดา้นการตลาด บริษทัไดเ้ร่ิมหาฐานลูกคา้ใหม่ในแถบประเทศ
ยุโรป ซ่ึงในช่วงปลายปีบริษทัได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ และมียอดสั่งผลิตช้ินงานในบางรุ่นแลว้ และ      
ในดา้นการบริหารทัว่ไป บริษทัไดป้รับเปล่ียนแผนการบริหารงานทัว่ทั้งองคก์ร และรณรงคใ์หพ้นกังานร่วมกนั
ประหยดัพลงังานและทรัพยากร รวมถึงรณรงค์เร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซ่ึงพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี  

ในดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี และบริษทัยงัคงรักษาแนวคิดท่ีว่า โรงงาน เป็นไดม้ากกว่าท่ีทาํมาหากิน แต่ยงัเป็นท่ีบ่มเพาะ 
“คน” ให้เป็น “คนดี”  เป็นคนดีดว้ยการกระทาํมิใช่เพียงเขา้ใจและตระหนกัรู้  รวมถึงยงัดาํเนินตามปณิธาน
สูงสุดของบริษทั คือ “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” (วินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม กตญัญู) โดยผ่าน
กิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน เพื่อเป็นขวญั และกาํลงัใจในดา้นการปฏิบติัดี  

ในปี 2557 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงท่ีผลิตช้ินงานไดต้รงตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้กาํหนด และมุ่งมัน่ท่ีจะขยายฐานลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้
เพิ่มข้ึน รวมถึงยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ในระบบการผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัร และศกัยภาพทางดา้นการผลิต  

    ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีให้การ
สนบัสนุนบริษทัทุกดา้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร พนกังานทุกท่านท่ีมุ่งมัน่และทุ่มเทในการ
ปฏิบติังานดว้ยดีเสมอ เพื่อช่วยกนัพฒันาและสร้างความย ัง่ยืนให้กบับริษทัอย่างต่อเน่ือง ผมขอให้คาํมัน่ว่าจะ   
ยึดหลกัคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตลอดไป 

 
 

    ( นายมนู  เลียวไพโรจน ์) 
    ประธานกรรมการบริษทั 
       26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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1.  Policy and Overall Business Operations  
 

APCS’s business operation 
 Asia Precision Public Co., Ltd. (Company or APCS) formerly known as Eastern Asia Precision Autopart Industry 
Co., Ltd. was registered as a limited company on December 7, 1994 and then changed the name to Asia Precision Co., Ltd. 
on March 14, 1995.  APCS initially had a registered capital of only Bt1 million with an objective of producing and 
distributing high precision machining and cold forging products. Its first factory was located in Samut Prakan Province and 
in late 2002, the factory was relocated to Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri.  
 On January 4, 2011, APCS turned into a public company and changed its name to Asia Precision Public Co., Ltd. 
registered capital of  Bt300 million and paid-up register capital of Bt300 million.  
  On September 29, 2011 APCS became a listed company in the Stock Exchange of Thailand, had a registered 
capital and paid up register capital of  Bt300 million. Province, On 21 April 2012, APCS increase register capital of Bt 30 
million for stock dividend. Today, APCS has a registered capital of Bt330 million, Bt329,999,981of which has been paid. 
The major shareholder is the Karoonkornsakul Family, holding 62.06 percent stake (as of December 27, 2013, the closing 
date of the share registration). 
 APCS manufactures and distributes high precision parts and components made from such metals as steel, forged 
steel, stainless steel and aluminum. Shapes, characteristics and specifications are as designed by customers. APCS’s 
customers are 1st tier suppliers of auto parts. At present, APCS aims at producing and distributing products to the 
automotive industry, air conditioning and refrigeration compressor industry and digital camera industry.  

The APCS policy is to expand its customer base to other industries so as to spread its risks and increase growth 
opportunities. APCS also continues to improve its process for better coverage, add competitive edge as well as support 
APCS flexibility. In addition, APCS seriously look into expanding its production base overseas. In 2011, APCS expanded 
its business into Indonesia, establishing a joint venture, PT. API PRECISION (“API”) with PT. Patec Presisi Engineering 
(“PPE”) at the rate of 50/50 to produce and supply High Precision Machining and Cold Forging products in Indonesia. In 
2012, APCS injected additional investment in the joint venture by increasing its paid-up capital from 50% to 60%. 
 Today APCS has three subsidiary companies: 1) A2 Technology Co., Ltd. 2) P2 Precision Co., Ltd. and             
3) PT. API PRECISION joint venture with PT.Patec Presisi Engineering. 
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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกจิของบริษัท 
 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”) เดิมช่ือ บริษทั อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชัน่     ออโตพาร์ท
อินดสัตรี จาํกดั จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2537 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 
14 มีนาคม 2538   บริษทัมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 1 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและ
จาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) มีโรงงานแห่งแรกตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
สมุทรปราการ ในช่วงปลายปี 2545 ไดย้า้ยโรงงานมาอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 
2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนมีทุนจดทะเบียน 300,000,000  บาท และทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 
225,000,000 บาท  และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 บริษทัไดน้าํหุ้นสามญัไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 300,000,000 บาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2555 บริษทั
ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 30,000,000 บาท โดยการเพิ่มทุนดงักล่าวเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 
330,000,000 บาท และทุนเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 329,999,981 บาท โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มการุณกรสกุล ซ่ึงถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 62.06 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 27 ธนัวาคม 2556) 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold 
Forging)ท่ีทาํจากโลหะ เช่น เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและ
คุณสมบติัของช้ินงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลกูคา้  โดยช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงของบริษทัสามารถนาํไปใชง้าน
ไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งให้บริษทัประกอบรถยนต์
โดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปัจจุบนับริษทัมุ่งเนน้การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทาํความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

บริษทัมีนโยบายในการกระจายฐานลูกคา้สู่หลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและเพ่ิมโอกาส
ในการเติบโตให้กบับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหน้ายกระดบัมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการขยาย
กระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนบัสนุนความสามารถในการดาํเนินงานท่ี
ยดืหยุน่ของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการขยายฐานการผลิตไปสู่ต่างประเทศ โดยในปี 2554  บริษทัเร่ิมตน้
ขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัไดล้งนามจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบับริษทั PT. Patec Presisi Engineering 
(“PPE”) คือ  PT. API PRECISION (“API”) โดยร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงในประเทศอินโดนีเซีย และต่อมาในปี 2555 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมข้ึน ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วน
การลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
 ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยจาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่1) บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 2) บริษทั พีทู  พรีซิชัน่ จาํกดั และ
3) บริษทั PT. API PRECISION เป็นการร่วมทุนกบั PT.Patec Presisi Engineering 
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Business Operation of the Subsidiaries  
A2 Technology Co., Ltd.  
 Established on October 19, 2010, A2 Technology Co., Ltd. (A2) has a fully-paid-up registered capital of Bt20 
million, featuring 2 million common shares at the par value of Bt10 each. APCS holds 100 percent of its stake. A2 
manufactures and distributes metal components with complicated designs, which require extremely strict control in the 
production process, for example, aircraft components, medical tools, etc. In the 4th quarter in 2012, A2 changed its main 
business line to engineering services and automation solutions, which involved efficiency development of the existing 
machinery through modern technology. 
 
P2 Precision Co., Ltd. 
 Established on October 22, 2010, P2 Precision Co., Ltd. (P2) has a fully-paid-up registered capital of Bt40 
million, featuring 4 million common shares at the par value of Bt10 each. APCS holds 100 percent of its stake. P2 
manufactures and distributes less-complicated metal components at low costs because of high volume. Those components 
are mainly motorcycle and electronic parts or for clients heavily involved with the pricing war, who buy parts at high 
volume. The products are primarily aimed to serve less-important customers as they offer less margins than other customer 
groups. Today, the P2 factory is located on leased space in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri Province.  

 P2 has received investment promotion in the form of tax incentives from the Board of Investment (BOI) in 
accordance with the special promotion measures in the Board of Investment’s Notification No. 1/2553 (2010) on the 
investment promotion to small- and medium-sized enterprises (SMEs), and its amendments No. 2/2554 (2011) , dated 
January 5, 2010 and January 17, 2011 respectively. The incentives included import of used machinery to use in the project. 
BOI approved the incentive package to P2 on July 1, 2011.   

PT. API PRECISION  
 Established on March 24, 2011, PT. API Precision Co., Ltd. (API) initially had a paid-up registered capital of 
US$1 million or about Bt30.36 million, featuring one million common shares, at the par value of US$1 each. APCS held 
50 percent of that registered capital or about Bt15.18 million. API is a joint venture between APCS and PT. Patec Presisi 
Engineering (PPE), considered a subsidiary of APCS. In 2012, APCS injected additional investment of US$0.25 million or 
about Bt7.67 million in API. APCS’s stake then rose from 50 to 60 percent of the entire registered capital. The total 
investment in API is therefore Bt22.85 million.  
 API was established to manufacture and distribute high-precision parts for clients in the motorcycle and 
automobile manufacturing industry in Indonesia, which is growing at a fast pace.  
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การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจํากดั 

 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั (“เอทู”) จัดตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้
จาํนวน 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 เอทูประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่างซับซ้อนและตอ้งควบคุมกระบวนการผลิต
เขม้งวดมากเป็นพิเศษ เช่น ช้ินส่วนอากาศยาน เคร่ืองมือทางการแพทย ์ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 ไดเ้ปล่ียนแปลง
ธุรกิจหลกัมาเป็นใหบ้ริการดา้น Engineering Service และ Automation Solution ซ่ึงเป็นงานดา้นการพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีใชอ้ยู่
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จํากดั 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั (“พีทู”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 40 
ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 พีทูประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีซบัซอ้นนอ้ยและสามารถลดตน้ทุนไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณ
สูง โดยมุ่งท่ีอุตสาหกรรมช้ินส่วนจกัรยานยนตแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือกลุ่มลกูคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูงทางดา้นราคาแต่มี
ปริมาณการสั่งซ้ือจาํนวนมาก ทั้งน้ี เพ่ือรองรับลูกคา้เดิมท่ีบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัลดลง เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บนอ้ย
กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน เพ่ือท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมในอนาคต ปัจจุบนัโรงงาน
ของพีทู ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเช่า ซ่ึงอยูใ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พีทูไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ทั้งน้ี การยืน่ขอรับสิทธิประโยชน์ดงักล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์การส่งเสริมภายใตม้าตรการพิเศษตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 1/2553 เร่ืองนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และประกาศฉบบัแกไ้ขท่ี 2/2554 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 
และ 17 มกราคม 2554 ตามลาํดบั ในการใหสิ้ทธิประโยชน์จากการนาํเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ในประเทศมาใชใ้นโครงการ  โดยพีทู
ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554   

PT. API PRECISION  
พีที เอพีไอ พรีซิชัน่(“API”)  เป็นบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 มีทุนจด

ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 1ลา้นดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 30.36 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1 ลา้นหุ้น     
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐโดยบริษทัถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้  หรือ
ประมาณ 15.18 ลา้นบาท  API เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัและ PT. Patec Presisi Engineering (“PPE”) โดยบริษทัถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 50 และจากการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ 
API จึงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัต่อมาในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมใน API จาํนวน 0.25 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 7.67 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชาํระแลว้ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 22.85 ลา้นบาท  

API ตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรม
การผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตใ์นประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง 
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 PPE was established in Indonesia in 1997, whose stake is held by Singapore-based Press Automation Technology 
Pte. Ltd. PPE produces and distributes components for clients in the automobile and electrical appliance industries in 
Indonesia through casting process while APCS is specialized in forging. The joint venture between APCS and PPE is a 
good blend of expertise of the two companies. PPE will pass its cast motorcycle components to API to forge and send back 
to PPE to distribute to the motorcycle and automobile manufacturers. 
 

1.1  Core Value 

 
 
 To comply with its vision of “a world-class expert in the production of high-precision machined components,” 
APCS is committed to continuous development of organizational administration to keep abreast with the changing world 
and technological development in administration, production and human resources, but mainly in the production. APCS 
has applied modern sophisticated technology, including robots in its production process. In terms of a production line that 
requires manual operation, APCS has encouraged people training so that they may be skilled in high-precision component 
production to meet clients’ expectations and reduce bad pieces.  
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 PPE ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุน เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบนัมี Press 
Automation Technology Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ PPE เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้ใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียโดยผ่านกระบวนการข้ึนรูปในขณะท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
ความเช่ียวชาญในดา้นการกลึงช้ินงาน ดงันั้นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัและ PPE จึงเป็นการผสมผสานความเช่ียวชาญของ
บริษทัและ PPE เขา้ดว้ยกนั โดย PPE จะส่งช้ินส่วนรถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นกระบวนการข้ึนรูปแลว้ใหแ้ก่ API เพ่ือกลึงช้ินงาน
ก่อนท่ีจะส่งกลบัใหแ้ก่ PPE เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตต่์อไป 
 
1.1  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 
  
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ชาํนาญการระดับโลก ในการผลิตชิน้ส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง"บริษทั
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการจดัการทั้งองคก์ร เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งใน
ดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และบุคลากร  ซ่ึงเนน้ในดา้นการผลิตสินคา้เป็นหลกั  โดยบริษทัไดน้าํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
มาใชใ้นการผลิตรวมถึงพฒันาระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั (Robot) มาใชใ้นสายการผลิตเพ่ิมข้ึน  ในบางกระบวนการผลิตท่ี
ตอ้งใชบุ้คลากร บริษทัไดเ้น้นการพฒันาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะความรู้เก่ียวกบั
ช้ินงานท่ีผลิต เพ่ือให้การผลิตช้ินงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนด  และลดงานเสีย เป็นตน้   
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 Business goals and future plans 

 APCS continues to focus on its main core products – high-precision parts and components. However, APCS will 
also aim to expand its customer base both in Thailand and overseas in order to spread risks on dependency on a particular 
group of customers. The expansion plan is as follows:   

 APCS aims to expand its overseas customer base to increase the proportion of export. Products with potential growth 
opportunities include automotive components, compressor components and components for medical tools. Most 
clients are in Europe and the USA.  

 APCS aims to come up with new models for the automobile and compressor industries in order to 
maximize its production capacity to replace production of digital cameras.  

 APCS aims to cover other industries to spread its risks of dependency on a particular industry and to find 
additional business alliances who wish to relocate their production base to Thailand. However, those 
business alliances must operate similar or related businesses with APCS’s in order to create synergy in 
production and learn each other’s techniques and production technologies. The products involved must be 
complicated ones, which will add value to APCS’s products.  

1.2  Significant changes and developments   

1. APCS has applied automation, a modern technology to its production process and quality inspection in order to 
increase its competitive edge and production efficiency.  

2. In late 2013, APCS managed to gain additional overseas clients in the automobile, compressor and medical tool industries. 
Some products have been delivered to those new clients.    
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เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 

 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and 
Components) เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั แต่บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมลูกคา้กลุ่มต่างๆ ในตลาด
ช้ินส่วนใหม้ากข้ึน ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 บริษทัจะขยายฐานลกูคา้ในต่างประเทศใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนยอดขายส่งออก  ซ่ึงประเภทช้ินงานท่ีบริษทัคาด
วา่จะมีการเติบโตท่ีดีข้ึน คือ ช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองมือแพทย ์ โดยกลุ่มลูกคา้อยู่
ในประเทศแถบยโุรปและอเมริกา  

 บริษทัจะขยายผลิตภณัฑ์ใหม่หลากหลายมากข้ึน (New Model) ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์และ
คอมเพรสเซอร์ เพ่ือใชก้าํลงัการผลิตใหเ้ตม็ท่ี และเพ่ือทดแทนกาํลงัการผลิตในกลุ่มสินคา้กลอ้งดิจิตอล 

 บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพารายได้จาก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีตอ้งการยา้ยฐานการผลิตมาในประเทศ ซ่ึง
พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนักบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั เพ่ือก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีรูปแบบและการผลิตท่ีซบัซอ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องบริษทั  

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

1. บริษทัไดพ้ฒันาระบบงาน Automation หรือ ระบบเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ซ่ึงเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่    เขา้มาใชใ้น
กระบวนการผลิตสินคา้ และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และศกัยภาพดา้นการ
ผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ปลายปี 2556  บริษทัมีลูกคา้ใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  ในกลุ่มลูกคา้ประเภทช้ินส่วนยานยนต ์ ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ 
และช้ินส่วนเคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยไดผ้ลิตสินคา้ และส่งมอบใหล้กูคา้แลว้   
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100% 100% 60% 

40% 

1.3  Structures of APCS and its subsidiaries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  Relationship with the group of major shareholders.  
 - None- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asia Precision PLC 

A2 Technology Co., Ltd. 
(Thailand) 

P2 Precision Co., Ltd. 
(Thailand) 

PT. API PRECISION 

(Indonesia) 

PT.  PATEC PRESISI 
ENGINEERING 

(joint venture) 

Aiming  at customers who 
want Engineering Service 
and Automation Solution. 

Aiming at customers 
requiring less sophisticated 
parts and ability to reduce 

costs when produced in large 
quantity, targeting at 

motorcycle and  
electrical parts. 

The automotive and 
motorcycle industries in 

Indonesia. 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจํากดั 

(ประเทศไทย) 
บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จํากดั 

(ประเทศไทย) 
PT. API PRECISION 
(ประเทศอนิโดนีเซีย) 

PT.  PATEC PRESISI 
ENGINEERING 

(ผู้ร่วมทุน) 

มุ่งเนน้ลูกคา้ประเภท 
Engineering Service และ 

Automation Solution 

มุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ช้ินส่วนท่ีซบัซอ้นนอ้ยและ
สามารถลดตน้ทุนไดม้าก 
เม่ือผลิตในปริมาณสูง โดย
มุ่งท่ีอุตสาหกรรมช้ินส่วน
จกัรยานยนต ์และอุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ในประเทศ
อินโดนีเซีย ในอุตสาหกรรม
การผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละ

รถยนต ์



Asia Precision Public Company Limited  

Page 6 

2.   Characteristics of Products 
 

2.1  Structure of revenue 
The Group Company's revenue structure is classified by business unit and entity as follows: 
                              (Unit : Million Baht) 

Revenue by Product/ 
Business Unit 

Handled by 
Investment 

(Ratio) 

Consolidate Financial Statement 

2011 2012 2013 

Revenue % Revenue % Revenue % 

Automotive Industry 

    1) Automobiles Asia Precision PLC 313.32 35.89 521.17 48.65 570.20 60.53 

    2) Motorcycles Asia Precision PLC 238.55 27.32 138.77 12.95 116.79 12.40 

PT. API PRECISION 60% 0.55 0.06 5.00 0.47 22.42 2.38 
Air-condition and 
refrigeration 
compressors 

Asia Precision PLC  
146.58 16.79 112.13 10.47 111.21 11.81 

Digital Cameras Asia Precision PLC 153.37 17.57 241.06 22.50 93.05 9.88 

Others Asia Precision PLC 20.68 2.37 44.74 4.18 26.32 2.79 

A2 Technology CO., LTD. 100% - - 8.37 0.78 2.00 0.21 

873.05 100.00 1,071.24 100.00 941.99 100.00 

Note: The consolidated financial statements with combined revenues have been reconciled. (See details in Section 12, interrelated transactions.) 

Parts manufactured for each customer will differ in details, depending on their requirement for usage. The 
characteristics of the parts manufactured are different such as shape, dimension, types of materials, material specifications, 
smoothness of surface, etc.  

 Though APCS parts may be applied to a variety of industries and products, depending on objectives of their uses 
and designs of customers, most customers are automotive, air-conditioning and refrigeration compressors and digital 
cameras industries. APCS’s products used as components and accessories in those industries are as follows: 

2.1.1 Automotive Industry 
(A)  Characteristics of Products 
 APCS is the manufacturer and supplier of high precision metal components to customers who are product makers 
of automobiles and motorcycles and 1st tier suppliers, by which they will bring Company’s products as components of their 
automobiles, such as engine parts, driving controls, air-conditioning, motor wipers and starters. The 1st tier suppliers of 
motorcycles will apply APCS parts as components of engines and clutch systems. Some of APCS customers includes Isuzu 
Motors (Thailand) Co., Ltd., Isuzu Motors (Poland) Co., Ltd., Valio Siam Thermal Systems Co., Ltd., Thai Summit 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1  โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได ้จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 
                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มยานยนต ์

    1) รถยนต ์ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 313.32 35.89 521.17 48.65 570.20 60.53 

    2) รถจกัรยานยนต ์ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 238.55 27.32 138.77 12.95 116.79 12.40 

PT. API PRECISION 60% 0.55 0.06 5.00 0.47 22.42 2.38 
อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองทาํความเยน็ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  146.58 16.79 112.13 10.47 111.21 11.81 

กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 153.37 17.57 241.06 22.50 93.05 9.88 

อ่ืนๆ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20.68 2.37 44.74 4.18 26.32 2.79 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 100% - - 8.37 0.78 2.00 0.21 

873.05 100.00 1,071.24 100.00 941.99 100.00 

หมายเหตุ:รายไดร้ะหวา่งกนัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั )  

ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะ
นําไปใช้งาน  ซ่ึงลักษณะของช้ินส่วนท่ีบริษัทผลิตมีลักษณะต่างๆ  กัน  เช่น  รูปร่าง  ขนาดมิติ  ลักษณะของวัตถุดิบ 
คุณสมบติัเฉพาะของวตัถุดิบ ความเรียบผวิ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีแมว้่าช้ินส่วนของบริษทัสามารถนาํไปใช้งานไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารนาํไปใชง้านและการออกแบบช้ินงานของลูกคา้ ปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ
ดิจิตอลโดยผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีนาํไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของลกูคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม 

2.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์(Product Maker) และผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์          
ขั้นท่ี 1 จะนาํผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์ระบบควบคุม
การขับเคล่ือน  ระบบปรับอากาศ  ระบบมอเตอร์ปัดนํ้ าฝน  และสตาร์ตเตอร์  เ ป็นต้น  ส่วนผู ้ผลิตช้ินส่วนขั้ นท่ี  1                      
ของรถจกัรยานยนต์จะนาํช้ินส่วนของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และระบบคลชัท์ เป็นตน้ โดยลูกคา้ของบริษทั 
ไดแ้ก่ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)   บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (โปแลนด)์    บจ. วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์     บจ. ไทยซัมมิท   
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Mitsuba Electric Manufacturing Co., Ltd., Jtechto Automotive (Thailand) Co., Ltd., FCC (Thailand) Co., Ltd., Thai Honda 
Manufacturing Co., Ltd., Denzo (Thailand) Co., Ltd., Siam Kubota Corporation, etc. 

Examples of automotive products using APCS parts as components  
 

 

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

 

 

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

  

FC250, FCD450 
Iron Cast 
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

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

(B) Industrial conditions and competition 
 Automotive industry 

 The automotive industry in 2013 had produced approximately 2.4 million units, of which the local sales in 2013 
were 1.3 million units and 1.1 million units were exported. 
 The production quantity in 2013 increased from 2012 and 2011 by 0.003 million units or 0 percent and 1 million 
units or 69 percent respectively.  
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มิทซูบะ อีเล็คทริคแมนู แฟ็คเจอร่ิง บจ. เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) บจ. เอฟซีซี (ประเทศไทย) บจ. ไทยฮอนดา้ แมนู
แฟคเจอร่ิงบจ. เดน็โซ่ (ประเทศไทย) บจ.สยามคูโบตา้ คอร์ปอเรชัน่ เป็นตน้ 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 

 

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

 

 

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

  

FC250, FCD450 
Iron Cast 
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

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) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

 ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2556 มีปริมาณการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2.4ลา้นคนั โดยปริมาณการขายรถยนตใ์น
ประเทศปี 2556 มีจาํนวน 1.3 ลา้นคนั  ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต ์มีจาํนวน 1.1ลา้นคนั 

 โดยปริมาณการผลิตรถยนตข์องปี 2556  เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และปี 2554จาํนวน 0.003  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 0 และ
จาํนวน 1 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 69 ตามลาํดบั 
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 Sales of vehicles in 2013 decreased from 2012 by 0.1 million units or 7 percent and increase 2011 by 0.5 million 
units or 67 percent respectively. 

 Export of vehicles in 2013 increased from 2012 and 2011 by 0.1 million units or 10 percent and 0.4 million units 
or 53 percent respectively. 

 The volume of automobiles produced in 2013 slightly rose from that in 2012. Thailand was still the largest 
producer of automobiles in ASEAN. Most products were exported to the Oceania, Middle East, Africa, Europe, Central 
and South America. The largest export market was in Australia, which was in high demand of eco-cars. But automobile 
sales in Thailand dropped due to the end of the government policy on the first car privileges and economic slump. 

 

Year Vehicle Production Local Sales of Vehicles Export of Vehicles 

  
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
2009 999,378 -28% 548,871 -11% 535,596 -31% 
2010 1,645,304 65% 800,357 43% 896,065 68% 
2011  1,457,795 -11%  795,250 -1%  735,627 -18% 
2012 2,453,717 68% 1,436,335 81% 1,026,671 40% 
2013 2,457,057 0% 1,330,672 -7% 1,128,152 10% 

    Source:  Thailand Automotive Institute 
 

  (Unit : Million Baht) 

 
Source:  Thailand Automotive Institute  

 
 

 Industrial prospects and competition 
 The Office of Industrial Economics (OIE) forecast that some 2.6 million automobiles will be manufactured in 
2014, an increase from that in 2013, some 50-55 percent of which will be for local markets and 45-50 percent for export.  
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 ปริมาณการขายรถยนตใ์นประเทศปี 2556  ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 0.1 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ  7 และเพ่ิมข้ึนจากปี 
2554 จาํนวน 0.5 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 67 

 ปริมาณยอดการส่งออกรถยนตข์องปี 2556  เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และปี 2554 จาํนวน 0.1 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ10 
และ จาํนวน 0.4 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 53 ตามลาํดบั 

 ยอดการผลิตรถยนตเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวนเลก็นอ้ย โดยในแถบประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต
รถยนต์มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ซ่ึงการผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือส่งออก เน่ืองจากประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง 
แอฟริกา ยโุรป อเมริกากลาง และอเมริกาใตก้าํลงัมีความตอ้งการใชร้ถยนตจ์าํนวนมากโดยตลาดส่งออกรถยนตท่ี์สาํคญั คือ 
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงมีความตอ้งการรถยนตป์ระเภทอีโคคาร์ เป็นจาํนวนมาก  สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศกลบัลดลง
โดยปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให ้ลดลงเน่ืองจากการส้ินสุดของนโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาล ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 

 

ปี การผลิตรถยนต ์ ยอดขายรถยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออก 

  
ปริมาณ 

(คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
ปริมาณ 

        (คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
ปริมาณ 

      (คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
2552 999,378 -28% 548,871 -11% 535,596 -31% 
2553 1,645,304 65% 800,357 43% 896,065 68% 
2554  1,457,795 -11%  795,250 -1%  735,627 -18% 
2555 2,453,717 68% 1,436,335 81% 1,026,671 40% 
2556 2,457,057 0% 1,330,672 -7% 1,128,152 10% 

    ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
 

  (ลา้นคนั) 

 
ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

 

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ปี 2557 สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดป้ระมาณการวา่ ยอดการผลิตรถยนต ์จะมีประมาณ 2.6 ลา้นคนั 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือการส่งออก
ประมาณร้อยละ 45-50  
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 The Thai automotive industry will continue to grow due to such favorable factors as the inauguration of the 
ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, grouping of 10 ASEAN member countries – Thailand, Myanmar, Laos, 
Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Cambodia and Brunei. The AEC will better facilitate Thai 
entrepreneurs to expand their investment into the ASEAN community due to relaxation of rules and regulations as well as 
expand their market base. (Source: Office of Small and Medium Enterprises Promotion or OSMEP) 
 Another significant factor favorable to the automotive industry is the signing of the Free Trade Area (FTA) 
among ASEAN member countries. Automobile manufacturers, especially automobile exporters, will benefit from lower 
customs duties under the FTA framework, thus exporters will become more competitive and purchase orders from other 
countries seems to rise, beneficial to the automobile manufacture in Thailand. However, on the contrary, automobile 
manufacturers may set up a new production line in other ASEAN countries where demand will justify the investment. 

 Motorcycle Industry  

 The motorcycle industry in 2013 produced some 2.2 million motorcycles with local sales of 2 million unit and 
export sales of 0.9 motorcycles. 
 The production quantity in 2013 decreased from 2012 by 0.4 million units or 15 percent and increased in 2011 by 
0.2 million units or 9 percent. 
 Sales of motorcycles in 2013 decreased from 2012 and 2011 by 0.1 million units or 6 percent and 0.003 million 
units of 0 percent respectively. 
  Export of motorcycles in 2013 increased from 2012 by 0.08 million units or 9 percent and decreased from 2011 
by 0.2 million units or 17 percent. 
 In 2013, production and distribution of motorcycles slowed down, compared with 2012. Motorcycle 
manufacturers blamed the decline on the political situations. With the demand drop, motorcycle manufacturers slowed 
down their production.  

 The motorcycle export in 2013 rose from the figures in 2012 due to the economic recovery in Europe and high 
demand of motorcycle components in Brazil, a significant motorcycle manufacturer. 

 
 

Year 
motorcycle Production Local Sales of motorcycle Export of motorcycle 

Quantity 
(Unit) 

Growth Rate 
(%) 

Quantity 
(Unit) 

Growth Rate 
(%) 

Quantity 
(Unit) 

Growth Rate 
(%) 

2009 1,635,249 -15% 1,535,461 -10% 588,398 -53% 
2010 2,026,401 24% 1,845,997 20% 816,427 39% 
2011 2,045,017 1% 2,007,080 9% 1,133,002 39% 
2012 2,606,161 27% 2,130,067 6% 856,935 -24% 
2013 2,218,625 -15% 2,004,498 -6% 935,747 9% 

Source: Thailand Automotive Institute  
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 อุตสาหกรรมรถยนตข์องประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัต่อไปในอนาคต โดยปัจจยัสําคญัท่ีจะสนบัสนุนให้
เกิดการขยายตวัดงักล่าว คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC  (ASEAN Economic Community) ในปี  2558  ซ่ึงเป็น
การรวมตวักนัของ 10  ประเทศ   มี  ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโ์ปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา บรูไน รวมตวั
เป็น AEC จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการไทยในการท่ีจะขยายการลงทุนออกไปยงัประเทศในภูมิภาค
อาเซียนไดค้ล่องตวัข้ึน จากกฏระเบียบการลงทุนท่ีถูกผอ่นคลายลง สาํหรับประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั อีกทั้งยงัเป็นการ
เปิดโอกาสในการขยายฐานตลาดใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน  (ท่ีมา : สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ สสว.) 

 นอกจากน้ีปัจจยัสําคญัท่ียงัช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรมรถยนตอี์กประการหน่ึง คือ การทาํขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี 
(Free Trade Area: FTA) ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน)  ผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยเฉพาะผูส่้งออก
รถยนต์จะไดรั้บประโยชน์จากการลดลงของภาษีศุลกากรภายใตก้รอบขอ้ตกลงการคา้เสรีดงักล่าว ท่ีจะทาํให้ผูส่้งออกมี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดของประเทศคู่ค้าในกลุ่มอาเซียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณการสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในท่ีสุด อย่างไรก็ตามในทางตรงกนัขา้มผูผ้ลิต
รถยนตก์อ็าจมีแผนจดัตั้งสายการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ในประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียนท่ีมีความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ในปริมาณท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนจดัตั้งสายการผลิต 

 ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 
 ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตใ์นปี 2556 มีปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนตมี์ประมาณ 2.2 ลา้นคนั โดยการขาย

จกัรยานยนตใ์นประเทศ มีจาํนวน 2 ลา้นคนั ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนต ์มีจาํนวน 0.9 ลา้นคนั 
 โดยปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 0.4 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 15 และ

เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 0.2 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 9  
 ปริมาณการขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2556 ลดลงจากปี 2555  และ ปี 2554 จาํนวน 0.1 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 6  

และจาํนวน 0.003 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 0  ตามลาํดบั 
 ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555  จาํนวน 0.08 ลา้นคนั คิดเป็น ร้อยละ 9  

และลดลงจากปี 2554  จาํนวน  0.2 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 17 
 ในปี 2556 การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ ชะลอตวัลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยกลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์

ไดร้ะบุวา่ สาเหตุท่ีจาํหน่ายลดลงเน่ืองจากปัจจยัทางการเมือง ส่งผลทาํใหลู้กคา้ชะลอการซ้ือรถจกัรยานยนตล์ง จึงทาํใหก้ลุ่ม
ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตช์ะลอการผลิตลง 

 ยอดการส่งออกรถจักรยนต์เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจทางยุโรปเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน ประกอบกบั
ประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกท่ีสาํคญั คือ บราซิล มีความตอ้งการส่วนประกอบรถจกัรยานยนตค์่อนขา้งมาก เน่ืองจากประเทศ
บราซิลเป็นผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต ์

 

ปี 
  

การผลิตจกัรยานยนต ์ ยอดขายจกัรยานยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออกจกัรยานยนต ์
ปริมาณ 

(คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
ปริมาณ 

        (คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
ปริมาณ 

         (คนั) 
อตัราการ 

ขยายตวั (%) 
2552 1,635,249 -15% 1,535,461 -10% 588,398 -53% 
2553 2,026,401 24% 1,845,997 20% 816,427 39% 
2554 2,045,017 1% 2,007,080 9% 1,133,002 39% 
2555 2,606,161 27% 2,130,067 6% 856,935 -24% 
2556 2,218,625 -15% 2,004,498 -6% 935,747 9% 

ท่ีมา :  สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
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 Industrial prospects and competition   

 The Office of Industrial Economics (OIE) forecast that at least 2.4 million motorcycles will be manufactured in 
2014, some 85-90 percent of which will be for local markets and the remaining 10-15 percent for export. Thai motorcycle 
manufacturers believe they will earn more sales in 2014 than in 2013. Export in 2014 seems to drop as certain conventional 
export markets have established their own motorcycle factories and motorcycle import to those countries, i.e. Vietnam, 
Indonesia and Cambodia, will definitely drop. 

 Automotive component industry 
 The automotive component industry is one of the industries that the government focuses and provides support as 

it plays a key role in supporting the automobile industry, which Thailand is one of the most significant and largest 
producers in the world. The industry is also significant to the Thai economy, creating huge employment and links with 
other related industries.  
 In terms of competition, the automotive component industry is not in a head-on competition. Most automotive 
component producers are specialized in certain products and their clients usually own larger businesses than component 
producers. That’s why the clients often have several component producers as their suppliers. The relationship between the 
clients and component producers is usually based on supplier development so that the component producers may be able to 
supply components to the clients for a long time. It’s not easy to develop a supplier to produce quality products at the 
clients’ expectations. If a component develops a problem, the clients may be badly affected as they cannot make a delivery 
by the schedule. However, if a supplier is developed, the supplier will grow along with his client. In terms of APCS, APCS 
is not producing parts or components for a particular industry but its high-precision products can serve a variety of clients. 
That’s why APCS does not have any specific competitors.  
 In 2013, automotive component industry grew at a reasonable pace. The total export value was Bt242.038 billion 
– engine parts worth Bt28.354 billion or 11.71 percent; spare parts worth Bt19.715 billion or 8.15 percent; molds and 
handles worth Bt2.636 billion or 1.09 percent; accessories worth Bt190.386 billion or 78.66 percent; and other components 
worth Bt947 million or 0.39 percent 

Quantity of Export Automotive & Auto Parts 
                  (Unit : Million Baht) 

Source: Thailand Automotive Institute  
 

2009 2010 2011 2012 2013 
Engine 13,266 21,610 26,670 26,992 28,354 
Spare parts 12,532 14,451 16,439 20,117 19,715 
Jig& Die  994 1,304 1,682 1,721 2,636 
O.E.M. Part 86,225 141,423 136,450 168,542 190,386 
Others 391 562 2,539 2,310 947 
Total 113,408 179,350 183,680 219,682 242,038 
Growth Rate (%) -21.95 40.11 2.41 19.60 10.00 
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 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ปี 2557 สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ตั้งเป้าใหมี้ยอดการผลิตรถจกัรยานยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ 2.4 ลา้นคนัต่อ
ปี แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการส่งออก ร้อยละ 10-15 ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิต
รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ ยงัคงคาดหวงัวา่ในปี 2557 จะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายรถจกัรยานยนตเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2556  แต่ยอด
การส่งออกของปี 2557 อาจมีแนวโน้มท่ีจะลดลง เน่ืองจากประเทศท่ีเคยเป็นตลาดส่งออกรถจักรยานยนต์ท่ีสําคญั เร่ิมมี
โรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ลว้ จึงลดการนาํเขา้รถจกัรยานยนตจ์ากประเทศไทย เช่น เวยีดนาม อินโดนีเซีย และกมัพชูา 

 ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์จัดเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก 
และมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ งในส่วนท่ีก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจาํนวนมาก และก่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองต่างๆ 

 ในภาคอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ลกัษณะการแข่งขนัจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การกระจายตวัมาก โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละบริษทัจะมีความชาํนาญเฉพาะดา้น และตามปกติแลว้ลูกคา้จะมีขนาดใหญ่กว่า
ผูป้ระกอบการมาก ทาํให้ลูกคา้เลือกใช้ผูป้ระกอบการหลายรายสําหรับช้ินส่วนแต่ละอย่าง และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการและลูกคา้โดยปกติจะเป็นไปในรูปของการพยายามพฒันา Supplier เพ่ือใหส้ามารถส่งช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้ราย
นั้นๆ ไดใ้นระยะยาวเน่ืองจากการพฒันา Supplier แต่ละรายให้มีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย 
และหากช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงมีปัญหาเกิดข้ึน จะมีผลกระทบต่อลกูคา้รายนั้นทาํใหไ้ม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามระยะเวลา
ท่ีกาํหนด อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์เม่ือมีการพฒันา Supplier ข้ึนมาแลว้จะมีการดูแล Supplier 
ให้เติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้รายนั้นๆ ในส่วนของบริษทันั้น มีลกัษณะเด่นเพ่ิมเติม คือไม่ไดมุ่้งเน้นเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หากแต่ผลิตช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงโดยฉพาะ ทาํให้บริษทัมีลูกคา้อยู่ใน
หลากหลายอุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายท่ีเด่นชดั 

 ปี 2556 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ มีทิศทางการเติบโตข้ึน โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
ช้ินส่วนยานยนต ์จาํนวน 242,038 ลา้นบาท แบ่งเป็นการส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จาํนวน 28,354 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 
11.71 ช้ินส่วนอะไหล่ จาํนวน 19,715 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.15 แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์ยึดจบัช้ินงาน จาํนวน 2,636 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.09 ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 190,386  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.66 และช้ินส่วนอ่ืน จาํนวน 947  ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.39 

มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศยานยนต ์(Automotive Intelligent Unit) 

2552 2553 2554 2555 2556 
เคร่ืองยนต ์ 13,266 21,610 26,670 26,992 28,354 
ช้ินส่วนอะไหล่ 12,532 14,451 16,439 20,117 19,715 
แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์ยดึจบัช้ินงาน 994 1,304 1,682 1,721 2,636 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 86,225 141,423 136,450 168,542 190,386 
ช้ินส่วนอ่ืนๆ 391 562 2,539 2,310 947 
รวม 113,408 179,350 183,680 219,682 242,038 
อตัราการขยายตวั (%) -21.95 40.11 2.41 19.60 10.00 
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 Industrial prospects and competition  

 The overall automotive component industry to supply to automobile manufacturers may slow down a little bit in 
2014 due to the drop in automobile sales but other components and accessories seem bright as they are still in high demand 
for export to the Middle East, Africa, Europe, Central and South America.  

2.1.2  Air-conditioning and refrigeration compressor industry 
(A)  Characteristics of Products 
 APCS is a manufacturer and supplier of parts to product makers in the air-conditioning and refrigeration 
compressor industries. Customers include Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd. Emerson Climate Technology Co., Ltd., etc. 
Examples of products in the air-conditioning and refrigeration compressor industries using APCS parts as components: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(B)  Marketing and Competition 
 Compressor Industry  

 The compressor industry in 2013 saw the overall manufacture at 10.02 million compressors, an increase by 0.11 
million and 0.04 million compressors from 2012 and 2011 respectively. The production growth rate in 2013 compared with 
2012 was 1.11 percent.  
 Some 5.74 million compressors were supplied to the domestic markets, a drop by 0.02 million compressors from 
2012 but an increase by 0.41 million compressors from 2011. The distribution rate in 2013 was dropped by 0.35 percent, 
compared with 2012. 
 The export value in 2013 was US$1.058 billion, an increase by 77.90 million compressors and 45.27 million 
compressors in 2012 and 2011 respectively. The export growth rate rose by 7.94 percent, compared with 2012. 
  

 2009 2010 2011 2012 2013 
Compressor Industry Production (Unit : Million) 8.17 10.90 9.98 9.91 10.02 
Growth Rate (%) -10.71 33.41 -8.44 -0.70 1.11 
Local Sales of Compressor Industry (Unit : Million) 4.18 5.73 5.33 5.76 5.74 
Growth Rate (%) -6.70 37.08 -6.98 8.07 -0.35 
Export of Compressor Industry (Unit : Million USD) 703.24 1,226.00 1,013.60 980.97 1,058.87 
Growth Rate (%) -14.37 74.34 -17.32 -3.22 7.94 

  Source: The Office of Industrial Economics 
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 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ปี 2557 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นส่วนท่ีผลิตใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์อาจจะชะลอตวัลง
บา้งเลก็นอ้ยอนัเน่ืองมาจากการจาํหน่ายรถยนตท่ี์ลดลง แต่ในช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดส่งออก เช่น ตะวนัออกกลาง แอฟริกา ยโุรป อเมริกากลาง และอเมริกาใต ้

2.1.2  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 
(Product Maker) โดยตรง ซ่ึงลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ.อิเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย), บจ.อิเมอร์สัน ไคลเมท 
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัท
เป็นส่วนประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 

 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตทั้งประเทศ จาํนวน 10.02 ลา้นเคร่ือง เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และปี 
2554 จาํนวน 0.11 ลา้นเคร่ือง และจาํนวน 0.04 ลา้นเคร่ือง ตามลาํดบั โดยมีอตัราการขยายเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.11  

 ปริมาณการจาํหน่ายภายในประเทศ จาํนวน 5.74 ลา้นเคร่ือง  ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 0.02 ลา้นเคร่ือง และเพ่ิมข้ึน
จากปี 2554 จาํนวน 0.41 ลา้นเคร่ือง โดยมีอตัราการขยายตวัลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 0.35 

 มูลค่าการส่งออก จาํนวน 1,058.87 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และปี 2554 จาํนวน 77.90 ลา้นเคร่ือง และ 
45.27 ลา้นเคร่ือง ตามลาํดบั โดยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 7.94  

 2552 2553 2554 2555 2556 
ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลา้นเคร่ือง) 8.17 10.90 9.98 9.91 10.02 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) -10.71 33.41 -8.44 -0.70 1.11 
ปริมาณจาํหน่ายภายในประเทศ (ลา้นเคร่ือง) 4.18 5.73 5.33 5.76 5.74 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) -6.70 37.08 -6.98 8.07 -0.35 
มูลค่าการส่งออก (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 703.24 1,226.00 1,013.60 980.97 1,058.87 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) -14.37 74.34 -17.32 -3.22 7.94 

  ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
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 In 2013, compressor production volume went up but domestic distribution slightly dropped while the export 
value rose dramatically from 2012. Significant export markets were Japan, China and ASEAN member countries. 

 Industrial prospects and competition  

 An AEC analysis on ASEAN member countries’ capabilities shows that Thailand has a lot of opportunities for 
products exported to the air-conditioning and chilling industries and Thailand can grow and become a significant 
production center for air-conditioners and chillers. ASEAN member countries are Thailand’s primary markets. The AEC, 
which will go into effect in 2015, will cut down tax barriers and offer investment incentives to ASEAN member countries. 

2.1.3  Digital cameras Industry 
(A)  Characteristics of Products 
 APCS is a manufacturer and supplier of parts for digital camera product makers. Such parts include zoom 
equipment. A major APCS customer is Nikon (Thailand) Co., Ltd., Nided Kopol (Thailand) Co., Ltd., ENT (Thailand) Co., Ltd. 

Examples of products in the digital camera industry using APCS parts as components: 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
(B)  Marketing and Competition 
 Digital cameras industry in Thailand 

 The digital camera industry in Thailand in 2013 saw a declining growth rate due to the economic slump in Europe 
that affected the world economy with no exception to the Thai economy, which saw a decline of digital camera production 
and distribution. Another factor that badly affected the digital camera market was smart phones, which had been developed 
able to take quality photos. Today, certain smart phones can take photos whose quality is high as a compact digital camera. 
Consumers have turned to the smart phones, thus affecting the digital camera market. Today, there are 3 kinds of digital 
cameras: 

 Compact cameras are easy to use and carry. They are the main products in the digital camera industry. 

 Digital Single Lens Reflex or DSLR cameras are of high quality and rather large in size, sold at high 

prices, lens replaceable, good for professional photographers as DSLR cameras are quite costly. The 

customer base for DSLR cameras is much smaller than the compact cameras.  
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 ในปี 2556  อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ มีปริมาณการผลิตท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน การจาํหน่ายภายในประเทศลดลงเพียง
เลก็นอ้ย และมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากจากปี 2555โดยประเทศท่ีเป็นตลาดการส่งออกท่ีสาํคญั คือ ญ่ีปุ่น จีน และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  ตามรายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดค้าดการณ์ดา้นการ
ส่งออกในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองทาํความเยน็ ประเทศไทยยงัมีโอกาสในการกา้วสู่ความเป็นผูน้าํแห่ง
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออกเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองทาํความเยน็ จากปัจจุบนัมีมูลค่าทางการคา้การ
ลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และอาเซียนเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของไทย การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยใน
มาตรการการลดและยกเลิกภาษีในดา้นสินคา้ การบริหาร ตลอดจนสิทธิพิเศษดา้นการลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ท่ีจะเร่ิมใชใ้นปี 2558 

2.1.3  กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดจิิตอล 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง โดยช้ินส่วนท่ี
บริษทัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในชุดซูมของกลอ้งถ่ายภาพ โดยลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. นิคอน (ประเทศไทย) บจ.นิเด็ด  
โคปอล (ประเทศไทย) บจ.เอนท ์ประเทศไทย 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลในประเทศไทย 

 ปี 2556  ภาวะอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลมีอตัราการเติบโตท่ีลดลง เน่ืองจากพิษเศรษฐกิจยุโรปท่ีทาํให้
เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลงอยา่งเห็นไดช้ดั  รวมถึงในประเทศไทยเองท่ียอดจาํหน่ายและผลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลลดลง  
และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลค่อนขา้งรุนแรงต่อตลาดกลอ้งดิจิตอล คือ  บริษทัผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนไดเ้พ่ิมเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ในสมาร์ทโฟนให้ถ่ายรูปไดค้มชดัข้ึน และไดพ้ฒันาการถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนบางรุ่น
สามารถถ่ายรูปไดมี้คุณภาพเดียวกนักบักลอ้งคอมแพค ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคหันไปใชส้มาร์ทโฟนมากข้ึน จนส่งผลกระทบต่อ
ตลาดกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ท่ีมียอดผลิตและจาํหน่ายลดลง โดยกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 

 กลอ้งคอมแพค หมายถึงกลอ้งขนาดเล็กเหมาะสําหรับพกพาและใชง้านง่าย กลอ้งประเภทน้ีเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัของกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

 กลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกลอ้งคุณภาพสูง ขนาดค่อนขา้งใหญ่ ราคาสูง สามารถถอด
เปล่ียนเลนส์ เหมาะสาํหรับผูใ้ชก้ลอ้งมืออาชีพและเน่ืองจากกลอ้งชนิดน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง จึงทาํใหฐ้านลูกคา้
เลก็กวา่กลอ้งแบบคอมแพค 
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 Mirror-lens cameras are compact and lens replaceable. Their quality is close to the DSLR cameras. The 
mirror-lens cameras have just been developed and made available in Thai market for just 3 years.  

Quantity Production of Digital Still Cameras 

 
Source: Camera & Imaging Products Association 

 Industrial prospects and competition  

 APCS believes the digital camera industry in Thailand in 2014 will continue to drop due to the economic slump 
in Europe though with a sign of recovery in late 2013. Another serious factor that will continue to adversely affect the 
digital camera industry is the smart phones where consumers turn to rather the conventional digital cameras. However, a 
certain group of consumers still stick to the cameras. They require high-efficiency cameras at high prices. 

2.2 Policy and Market Nature of Important Products 

  Competitive Strategies 
 APCS is the manufacturer and supplier of high precision machining and cold forging products, whose product 

and service quality have been recognized by clients. APCS is attentive from the start of the process, procuring raw 
materials, production process designs, production control as well as quality inspection and assurance and on-time delivery 
to customers to ensure that parts manufactured by APCS meet the clients’ requirements and designs.  

 Producers who use APCS parts as components include product makers, manufacturers and 1st Tier suppliers both 
local and overseas. The competitive strategies employed by APCS are as follows: 

(1) Parts quality: APCS has focused on quality control of parts manufacture to ensure that they meet the clients’ 
specification requirements and designs. APCS procures raw materials according to the clients’ specifications, design 
production process by a computerized system, monitor production process and process quality assurance for parts 
manufactured. APCS handles two levels of quality inspection: (1) Inspection and quality control during the production 
process and (2) final inspection before delivery to ensure that all parts manufactured and delivered by APCS may meet 
specifications specified and designed by customers. 
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 กลอ้ง Mirror less หมายถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภาพใกลเ้คียงกบักลอ้ง DSLR 
กลอ้งประเภทน้ีเพ่ิงถกูพฒันาและเร่ิมออกวางจาํหน่ายในประเทศไทยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 

 
ท่ีมา: Camera & Imaging Products Association 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ปี 2557 บริษทัคาดวา่อุตสาหกรรมกลอ้งดิจิตอลน่าจะมีแนวโนม้ท่ีลดลง เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจยโุรปท่ีชะลอ
ตวัลง แมใ้นปลายปี 2556 จะมีแนวโนม้ท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนแลว้ แต่แนวโนม้ในอนาคตอาจจะไม่เติบโตมากนกั นอกจากนั้นปัจจยั
ท่ีสําคญัท่ีทาํให้ยอดผลิตและจาํหน่ายกลอ้งดิจิตอลลดลงอย่างต่อเน่ือง มาจากการท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปหันไปนิยมถ่ายรูปจาก
สมาร์ทโฟนแทนการใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ายรูป อยา่งไรกต็ามยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีนิยมใชก้ลอ้งถ่ายภาพอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้ง
ถ่ายภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีราคาแพง 

2.2 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีสํ่าคญั 

  กลยุทธ์การแข่งขัน 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) ท่ีไดรั้บ

การยอมรับจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพของช้ินงานและคุณภาพของการให้บริการ  โดยบริษทัให้ความสาํคญัและใส่ใจในการผลิต
ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต,  การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อย
ของช้ินส่วน และการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดต้รงเวลา เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตตรงตามความตอ้งการและการ
ออกแบบของลกูคา้  

 ทั้งน้ีผูผ้ลิตท่ีนาํช้ินส่วนของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผูผ้ลิตสินคา้ (Product Maker) และผูผ้ลิตและจดัหา
อุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นการแข่งขนั เป็นดงัน้ี 

(1) คุณภาพของช้ินส่วน   บริษทัให้ความสาํคญัต่อการควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้ช้ินส่วน
ดงักล่าวมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้ โดยบริษทัจะจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ลูกคา้กาํหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์, การกาํกบัดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 ระดบั 
คือ (1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ (2) การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้   
ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีลกูคา้กาํหนดและออกแบบ 
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(2) On-time delivery: APCS also focuses on the control and delivery of parts to customers on time and on a 
regular basis to support the clients’ continuous production process and earn confidence from the clients. 

(3) Stability of Production: APCS is capable of producing and sourcing parts to meet the clients’ demand and 
quantity required, thus resulting in the clients’ ability to manage their production process to avoid waste of production 
factors on a just-in-time basis.  

(4) Ability to increase or expand production capacity: APCS is capable of increasing or expanding its 
production capacity to meet the rising demand in and expansion of the clients’ businesses. APCS can produce parts in an 
increased quantity if customers require. 

(5) Expansion of operation scope: APCS has increased continuous  production lines which are continuous 
process from its main production lines in order to increase product value such as surface plating, which began in the 2nd 
quarter of 2011. 

 In the past, APC outsourced the said processes, thus incurring expenses on transportation and coordination, 
employing outsiders as well as expenses on quality control employment. Furthermore, employing outsiders has resulted in 
longer production time because of the time required to ship parts back and forth and the third party’s operation time is 
beyond APCS control. 

 APCS’s expansion to cover the said process has resulted in better efficiency in cost management, quality control 
and production time. 

(6) Development of production process and management for better efficiency: APCS has determined to develop 
its production processes and cost management. Initially, it implemented TOYOTA Production System (TPS) in 2008 and 
applied Cold Forging and Anodizing to its production process. In addition, APCS looks forward to better labor productivity 
by introducing automation process to its production lines for increased efficiency in using machines, increasing production 
and enhancing quality, as well as providing opportunity to employees to develop their ability for higher skilled works. 

(7) Responsibility and good relationship with customers:  
 Ability to increase production capacity to meet customers’ demand: In certain cases, customers may need 

additional parts from APCS during a period and on emergency. APCS is able to adjust production lines to 
increase production capacity to match the demand of customers within a short period so that customers can 
produce and work continuously, 

 Maintaining long term relationship with customers: APCS maintains a policy to preserve long term 
customer relationship by preparing and maintaining production capacity to support continuous operation of 
customers until the end of the models, as well as expansion of production capacity and increasing new 
processes for a complete cycle of services. 

 Confidentiality: APCS realizes the significances of customer confidentiality by controlling technical data 
on parts customers employed APCS to produce or other data of confidentiality of customers not to be 
revealed to the public or use the data for personal benefit, as well as other data which may affect APCS 
competitiveness and activity. 
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(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บริษทัให้ความสําคญัในการควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหก้ระบวนการผลิตของลูกคา้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานของบริษทั 

(3) ความมัน่คงในการผลิต บริษทัสามารถผลิตและจดัหาช้ินส่วนไดต้รงตามรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้ และ
ในปริมาณท่ีกาํหนดอนัส่งผลใหลู้กคา้สามารถบริหารกระบวนการผลิตเพ่ือขจดัความสูญเปล่าของปัจจยัการผลิตต่างๆ ใหถู้ก
นาํมาใชแ้บบทนัเวลาพอดี (Just-in-time)  

(4) ความสามารถในการเพ่ิมหรือขยายกาํลงัการผลิต  บริษทัสามารถเพ่ิมหรือขยายกาํลงัการผลิตช้ินส่วนเพ่ือรองรับการ
เติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลกูคา้โดยสามารถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีความตอ้งการจากลกูคา้ 

(5) การขยายขอบเขตในการดาํเนินงาน   บริษทัไดเ้พ่ิมสายการผลิตท่ีมีความต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากสายการผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เช่น การชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้านคร้ังแรกในไตรมาสท่ี 2 ปี
2554 เป็นตน้ 

 ในอดีตบริษทัตอ้งว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทาํกระบวนการดงักล่าว ซ่ึงทาํให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
ประสานงาน ค่าใชจ่้ายการว่าจา้งบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใชจ่้ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากน้ีการว่าจา้ง
บุคคลภายนอกยงัทาํให้บริษทัใชเ้วลาในการผลิตช้ินงานยาวนานข้ึน เน่ืองจากมีระยะเวลาในการขนส่งช้ินงานไป-กลบั และ
ระยะเวลาในการดาํเนินการของบุคคลภายนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

 การท่ีบริษทัขยายขอบเขตในการดาํเนินงานให้ครอบคลุมกระบวนการดงักล่าวจะทาํให้สามารถบริหารตน้ทุนการ
ผลิตการควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) การพฒันากระบวนการผลิตและการจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ   บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันากระบวนการผลิต
และการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมนาํระบบ TOYOTA Production System (TPS) มา
ประยกุตใ์ชใ้นปี 2551 รวมถึงการนาํกระบวนการข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) และกระบวนการชุบโลหะ (Anodizing) มา
ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทันอกจากน้ี บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงาน (labor 
productivity) โดยการนาํระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั (automation process) มาประยุกต์ใชใ้นสายการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยใหผ้ลผลิตและคุณภาพสูงข้ึน รวมทั้งเป็นโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาความสามารถเพ่ือ
ทาํงานท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ความรับผดิชอบและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลกูคา้ 
 ความสามารถในการปรับเพ่ิมกาํลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   ในบางกรณีลูกคา้อาจมี

ความตอ้งการช้ินส่วนของบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงอยา่งกระทนัหัน บริษทัก็มีความสามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลา
อนัสั้น เพ่ือใหก้ารผลิตและการทาํงานของลกูคา้สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 การรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้   บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว 
โดยการจดัเตรียมและรักษากาํลงัการผลิตสนับสนุนงานของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะหมดรุ่น รวมถึง
ขยายกาํลงัการผลิตและเพ่ิมกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริการครบวงจร 

 การรักษาความลบัของลกูคา้   บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการรักษาความลบัของลกูคา้ โดยบริษทัจะควบคุมดูแล
ไม่ให้มีการนาํขอ้มูลทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคา้ว่าจา้งบริษทัผลิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ความลบัการคา้ของลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการทาํธุรกิจของ
บริษทั นาํมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปหาประโยชน์เพ่ือการส่วนตวั 
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  Characteristics of clients and target clients 
APCS produces and distributes a variety of precision machined parts and components to supply different industries, 

depending on the clients’ applications. Most APCS customers are in the automotive, compressor for air-conditioners and 
chillers and digital camera industries. 

Examples of clients 
 Industry Current Clients 

1. Automotive industry Automobile and motorcycle manufacturers, component producers for 
engines, driving control, air-conditioners, rain wiper motors, and 
starters, engine and clutch components for motorcycles, etc. 

2. Compressor for air-conditioners and 
chillers 

Compressor manufacturers for air-conditioners and chillers. 

3. Digital camera industry Digital camera manufacturers. 
4. Other industries Manufacturers of printers, printer shafts, medical tools and hydraulic 

machinery. 

  Distribution channels 
 APCS distributes most parts to the 1st Tier Suppliers and product makers both local and overseas. In 2012, APCS 
supplied parts to local customers at 85% of the total revenue and 15% to overseas customers, as detailed below:   

APCS’s revenue structure by distribution channels  
 Separate Financial Statement Consolidated Financial Statement 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 Value 
(Million Baht) 

% Value 
(Million Baht) 

% Value 
(Million Baht) 

% Value 
(Million Baht) 

% Value 
(Million Baht) 

% Value 
(Million Baht) 

% 

Local 759.40 87.04 881.95 83.37 782.33 85.26 759.95 87.05 901.76 83.58 806.75 85.64 
Overseas 113.10 12.96 175.92 16.63 135.25 14.74 113.10 12.95 169.48 16.42 135.24 14.36 
Total sale 872.50 100.00 1,057.87 100.00 917.58 100.00 873.05 100.00 1,071.24 100.00 941.99 100.00 

 APCS has supplied its products to such countries as China, Japan, Turkey, Brazil, Belgium, Poland, United States 
of America, Argentina, Italy, India, Indonesia Ireland, etc. 
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  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลายประเภทโดยสามารถนาํไปใชง้าน
ไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารนาํไปใชง้านของลูกคา้ โดยปัจจุบนัลูกคา้ของ
บริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ และ
อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

ตวัอยา่งกลุ่มลกูคา้ของบริษทั 
 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจุบันของบริษัท 

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต์ ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์ ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบ
ควบคุมการขับเคล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัดนํ้ าฝน และ
สตาร์ตเตอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัทใ์นรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
4. อุตสาหกรรมอ่ืน ผูผ้ลิตเคร่ืองพิมพ ์และผูผ้ลิตแกนเคร่ืองพิมพ ์ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์

เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 

  ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 บริษทัจาํหน่ายช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคา้ (Product Maker) 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 บริษทัจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ภายในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 
85 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด และจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของรายไดจ้ากการขาย
ทั้งหมด รายละเอียดดงัน้ี 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแยกตามช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

 มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ 

ลูกคา้ภายในประเทศ 759.40 87.04 881.95 83.37 782.33 85.26 759.95 87.05 901.76 83.58 806.75 85.64 
ลูกคา้ต่างประเทศ 113.10 12.96 175.92 16.63 135.25 14.74 113.10 12.95 169.48 16.42 135.24 14.36 
รายได้จากการขาย 872.50 100.00 1,057.87 100.00 917.58 100.00 873.05 100.00 1,071.24 100.00 941.99 100.00 

 บริษัทได้ขายสินค้าไปยงัประเทศต่างๆ มีทั้ ง จีน  ญ่ีปุ่น  ตุรกี  บราซิล  เบลเยี่ยม  โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา  
อาร์เจนตินา  อิตาลี  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ไอร์แลนด ์ เป็นตน้  
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 Pricing Policy 
 APCS has a policy of cost plus pricing. Both APCSS and the client will jointly settle a price of metal parts before 

production. 
 Since the majority of the cost of parts comes from raw materials such as iron, stainless steel, aluminum, etc., 

which are commodity goods and their prices are set by the demand and supply of each type of raw materials in the world 
market which suffer constant changes, APCS therefore suffers risks from fluctuation of the said raw materials. 

 In case the raw material prices go up substantially, APCS will negotiate with customers to adjust parts prices in 
order to maintain a reasonable profit margin. If the market price of a raw material rises by more than 10 percent from the 
price stated in the agreement, APCS will negotiate with the customer for a change in selling price to meet the actual cost of 
raw materials. On the other hand if the price of raw material decreases, the customer will negotiate with APCS for an 
adjustment in parts price, similarly. The ratio of price adjustment up or down will not be fixed mainly, but will depend on 
negotiation in each time, which normally there will be a sharing of costs, in which the customer will bear the major cost. 
However there may be lag time while the raw materials are under the responsibility of APCS, thus there are certain risks on 
material price changes. 
 However, APCS maintains a price setting policy to customers on the bases of Arm’s Length and equality, without 
considering any other relationship other than normal trading relationship. Even though products ordered by each customer 
will be different in size, shape, production procedure and types of raw materials, APCS holds the policy to set price on the 
same basis by considering cost plus pricing which the same standard pricing and trade terms criteria are applied. Besides, 
the profit margins and terms of trade of each customer may differ depending on competitive condition of each industry and 
quantity of orders. 

  Certificates and International Standards 
 APCS is committed to development of production and management efficiency to raise the standards of APCS 
factories to the level acceptable by clients. To date, APCS has received the following international standard certificates: 

 Standards Period Certified Certification  

1. ISO 9001: 2008 

 

Jun 21, 2013 to  
Jun 21-2016 

The ISO 9001:2008 has been figured out by the International 
Standardization and Organization to encourage organizations to 
have systematic quality management. APCS has been certified 
with that standard throughout the organization. 
 
 

2. ISO/TS 16949 

 

Mar 31, 2013 to  
May 30, 2016 

The ISO/TS 16949 is developed from the ISO 9001 by adding 
requirements to the Technical Specifications (TS) to the 
automotive industry, which are applicable to the quality 
management of the automotive industry across the world. APCS 
has been certified with that standard throughout the organization. 

3. ISO 14001: 2004 Jun 2, 2012 to  The ISO 14001:2004 has been figured out by the International 
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 นโยบายการกาํหนดราคา 
 บริษทัมีนโยบายกาํหนดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนจากราคาตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรากาํไร (Cost plus pricing) โดย

บริษทัและลกูคา้จะเจรจากาํหนดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะร่วมกนัก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต 
 เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของช้ินส่วนของบริษทัมาจากราคาวตัถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นตน้ ซ่ึง

วตัถุดิบดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น commodity goods   ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบดงักล่าว 

 อยา่งไรกต็าม ในทางปฏิบติัในอุตสาหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมาก บริษทัจะดาํเนินการเจรจากบั
ลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจาํหน่ายช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้กล่าวคือ หากราคาตลาดของวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 10 จากราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัจะมีการเจรจา
ต่อรองกบัลูกคา้เพ่ือทาํการปรับเปล่ียนราคาขายให้สอดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง ในทางตรงขา้มหากราคาวตัถุดิบ
ปรับตวัลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนเช่นกนั ทั้งน้ี สัดส่วนราคาท่ีปรับข้ึนหรือลงโดย
ส่วนใหญ่จะไม่มีการกาํหนดตายตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติจะมีการรับภาระตน้ทุนร่วมกนั โดย
ลูกคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามในการเจรจาดงักล่าวจะมีความล่าชา้ (lag time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยู่
ภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทับริษทัจึงยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของวตัถุดิบอยู่  ในทางตรงกนัขา้มหาก
วตัถุดิบมีราคาลดลง ลกูคา้กจ็ะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจาํหน่ายเช่นเดียวกนั จึงอาจทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีพ้ืนฐานการทาํธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length) 
และอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํถึงความสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจากความสัมพนัธ์ทางการคา้ปกติ  แมว้า่สินคา้ท่ีลูกคา้แต่ละราย
สั่งผลิตจะมีขนาด  รูปร่าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกนั  แต่บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาบน
พ้ืนฐานเดียวกนัคือจะกาํหนดราคาขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรากาํไร (Cost Plus Pricing)   ซ่ึงบริษทัใช้
หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขการคา้ปกติ  ทั้งน้ีอตัรากาํไรและเง่ือนไขทางการคา้ของ
ลกูคา้แต่ละราย อาจแตกต่างกนัไดข้ึ้นอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรมและปริมาณการสั่งซ้ือ  

  ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

 บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัการเพ่ือใหเ้ป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ลกูคา้ โดยบริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการรับรอง รายละเอยีด 
1. ISO 9001: 2008 

 

21 มิ.ย. 56 – 21 มิ.ย. 59 มาตรฐาน ISO 9001: 2008 เป็นมาตรฐานท่ีองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
มาตรฐาน (International Standardizationand Organization) กาํหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมใหมี้แนวทางการจดัการและการบริหารงานดา้นคุณภาพองคก์รอยา่ง
เป็นระบบ โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 

2. ISO/TS 16949 

 

31 พ.ค. 56 - 30 พ.ค.59 มาตรฐาน ISO/TS 16949 จดัทาํข้ึนโดยใชพ้ื้นฐานของขอ้กาํหนดของ ISO 9001 
โดยไดเ้พิ่มเติมขอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐาน TS 
16949 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขอ้กาํหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: 
TS) ท่ีเป็นแนวทางขอ้กาํหนดระบบการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยาน
ยนตท์ัว่โลก โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 
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 Standards Period Certified Certification  

 

Jun 2, 2014 Standardization and Organization to encourage organizations to 
have efficient environmental management. APCS has been 
certified with that standard throughout the organization. 

4. AS9100 Rev. C / ISO 
9001 :2008 

 

Aug 14, 2012 to  
Aug 14, 2014 

The manufacture of machined components for aircraft 
 

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

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

1 After being listed in the stock market, APCS can apply for expansion of corporate income tax exemption for not more than 8 years from the first date of earning without tax limit. 

 
 
 

 APCS P2 
Investment Promotion No. 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555 2359(5)/2554 

Commencement of Rights 1 Oct 2008 1 Jul 2011 Not started to used yet Not started to used yet 

Expiry of investment incentives 30 Sep 2015 30 Jun 2018 Not started to used yet Not started to used yet 

Production quantity (pieces/year) or maximal 
weight (tons/year) entitled to tax exemption 

53,200,000  pieces  
(about 18,120 tons) 

72,000,000 pieces 
(about 15,000 tons) 

100,000  pieces 10,000,000  pieces 
(about 1,000 tons) 

Rights and privileges     
1. Exemption of corporate income tax for net 

income from promotional privileges. 
Exempt for 7 years but 

not more than  
Bt 630.50 m 1 

Exempt for 7 years but 
not more than Bt493 m1 

Exempt for 8 years but 
not more than Bt79 m 

Exempt for 8 years 
from the first date of 

earning 
2. 5% of additional export income from 

previous year deducted from taxable 
income, 

Not entitled to Not entitled to Not entitled to Not entitled to 
 
 

3. Exemption or reduction of import duty on 
machinery as approved by the board. 

Exempt by half; import 
before  

Jun 7, 2009 

Exempt Exempt; import 
before Jun 26, 2015 

Exempt; import 
before  

May 22, 2014 
4. Exemption of import duty on raw materials 

and significant supplies used in export 
production for a period of one year from 
the first import date. 

Exempt for 1 year Exempt for 1 year Not entitled to Exempt for 1 year 
 
 
 

5.  Withholding tax for dividend to 
shareholders exempt. 

Exempt Exempt Exempt Exempt 
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 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการรับรอง รายละเอยีด 
3. ISO 14001: 2004 

 

2 มิ.ย. 55 – 2 มิ.ย. 57 มาตรฐาน ISO 14001: 2004 เป็นมาตรฐานท่ีองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
มาตรฐาน (International Standardization and Organization) กาํหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการและการปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทั
ไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 

4. AS9100 Rev. C / ISO 
9001 :2008 

 

14ส.ค. 55 – 14ส.ค. 57 The manufacture of machined components for aircraft 
 

 สิทธิประโยชน์และเงือ่นไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1ภายหลงัจากท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สามารถยืน่ขอขยายระยะเวลาในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นไม่เกิน 8 ปี  
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ โดยไม่จาํกดัจาํนวนภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

 บริษทั พทูี 
เลขทีบ่ตัรส่งเสริมการลงทุน 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555 2359(5)/2554 

วนัทีเ่ร่ิมใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 1 ต.ค. 51 1 ก.ค. 2554 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้
วนัครบอายุของบตัรส่งเสริมการลงทุน 30 ก.ย. 58 30 มิ.ย. 2561 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

ปริมาณการผลติ (ช้ินต่อปี) หรือนํา้หนักสูงสุด  
(ตันต่อปี) ทีไ่ด้รับยกเว้นภาษ ี 

53,200,000 ช้ิน 
(ประมาณ 18,120 ตนั) 

72,000,000 ช้ิน
(ประมาณ 15,000 ตนั) 

100,000 ช้ิน 10,000,000 ช้ิน 
(ประมาณ 1,000 ตนั) 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ     
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ

กาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม 

ยกเวน้ 7 ปี และไม่เกิน
630.50 ลา้นบาท1 

ยกเวน้ 7 ปีและไม่เกิน 
493 ลา้นบาท1 

ยกเวน้ 8 ปีและไม่เกิน  
79 ลา้นบาท 

ยกเวน้ 8 ปี  นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้

2. ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็น
จาํนวนเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนจากการส่งออก 

ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ 

3. ได้รับยกเวน้/ ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับ
เคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

ไดรั้บลดหยอ่นก่ึง
หน่ึง โดยตอ้งนาํเขา้
ก่อน 7 มิ.ย. 52 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ โดย
ตอ้งนาํเขา้ก่อน  

26 มิ.ย 58 

ไดรั้บยกเวน้ โดย
ตอ้งนาํเขา้ก่อน  

22 พ.ค 57 
4. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและ

วสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อ
ใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 
ปีนบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไม่ไดรั้บสิทธิ ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี 

5.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับเงินปัน
ผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 
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2.3   Procurement of materials and production 

 Production and production capacity  
 Today, APCS has one factory, located at in the Amata Nakorn Industrial Estate, No. 700/331, Village 6, Don Hua Ror 

Sub-district, Muang District, Chon Buri Province. The maximal production capacity as of December 31, 2013 was 
2,910,600 hours/year. From 2009 to 2013, APCS’s actual production capacity was as follows: 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Machines                           (Per Unit) 231 263 354 459 462 
Capacity1/ (Per Hours) 1,455,300 1,656,900 2,230,200 2,891,700 2,910,600 
Producing Actual (Per Hours) 900,000 1,300,000 1,259,441 1,543,880 1,458,211 
Capital Ratio (%) 61.8% 78.5% 56.5% 53.4% 50.1% 

 1/The maximal production capacity is calculated from 300 production days per year, * producing 21 hours a day * number of machines. 
 

 Raw materials  

 The main raw materials for precision machined components are steel, aluminum and stainless steel, usually 
specified by clients. Then APCS will find materials based on prices and terms best appropriate to APCS. Most materials 
are imported as the steel, aluminum and stainless steel, made in the country feature size and qualities irrelevant to the 
clients’ specifications. APCS has no policy to buy raw materials from a particular supplier but spread the purchase from 
several suppliers for the benefit of material selection. 
 In 2013, APCS imported raw materials at about 5.47 percent of the total value of material procurement, mostly 

from the People’s Republic of China, Japan, South Korea and Taiwan while the other 94.53 percent from local suppliers or 

overseas representatives in Thailand. In 2013, APCS bought raw materials not more than 20 percent of the total value of 

material procurement from a single supplier. The largest supplier was about 15.56 percent of the total value of material 

procurement in 2013. 

 Raw material purchase from suppliers is at arm’s length. APCS treats every supplier equally, based on normal 
business relationship, pricing, quality and terms best appropriate for APCS. APCS has no policy to buy raw materials from 
a particular supplier but spread the purchase from several suppliers for the benefit of material selection. To prevent 
inappropriate purchase is to have quotes from several suppliers, from which APCS will choose to buy raw materials for 
APCS’s optimal benefits 

 
2.4  Environmental impact  

As a manufacturer of automotive and electronics parts, located in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri, APCS’s 
production process may cause environmental impact. APCS has consequently introduced measures to cope with that possible impact 
to employees’ health, environmental quality in the factory and nearby areas and control every parameter not to exceed the standard 
requirements and in line the related government agencies’ regulations.  

 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

หนา้ 18 

2.3   การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 การผลติและการใช้กาํลงัการผลติ 
 ปัจจุบนับริษทัมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัชลบุรี มีกาํลงัการผลิตสูงสุด ณ 31ธนัวาคม 2556 จาํนวน 2,910,600 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี 2552 –2556 บริษทัมี
การใชอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลิตดงัน้ี 

  2552 2553 2554 2555 2556 
เคร่ืองจกัร                                      (เคร่ือง) 231 263 354 459 462 
กาํลงัการผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 1,455,300 1,656,900 2,230,200 2,891,700 2,910,600 
ปริมาณการผลิตจริง (ชัว่โมง) 900,000 1,300,000 1,259,441 1,543,880 1,458,211 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 61.8% 78.5% 56.5% 53.4% 50.1% 

1/กาํลงัการผลิตสูงสุด คาํนวณมาจากจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการผลิต 300 วนัต่อปี * ผลิตวนัละ 21 ชัว่โมง * จาํนวนเคร่ืองจกัร   
 

 วตัถุดบิ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคา้จะเป็นผูก้าํหนด

ลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งการ จากนั้นบริษทัจะจดัหาวตัถุดิบโดยคาํนึงถึงราคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เน่ืองจาก เหล็ก อลูมิเนียม 
และสแตนเลส ท่ีผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ของบริษทักาํหนด   โดยบริษทัไม่มีนโยบายท่ี
จะจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจากผูจ้ดัจาํหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผูจ้ดัจาํหน่ายหลายๆ ราย เพ่ือ
ความยดืหยุน่ในการเลือกวตัถุดิบ 

 ปี 2556 บริษทันาํเขา้วตัถุดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.47 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด โดยบริษทันาํเขา้
วตัถุดิบส่วนใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และไตห้วนัวตัถุดิบส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 
94.53 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจากผูจ้าํหน่ายในประเทศ และตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ  โดยในปี 
2556 บริษทัมีสัดส่วนการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมดโดยบริษทัสั่งซ้ือ
วตัถุดิบจากคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.56 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมดสาํหรับในปี 2556 

 ทั้งน้ีในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบบนพ้ืนฐานการทาํธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  บริษทัมี
นโยบายในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ปกติ  โดยคาํนึงถึงราคา คุณภาพ และเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบายท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายๆราย
เพ่ือความยดืหยุน่ในการเลือกวตัถุดิบ   ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของการป้องกนัไม่ใหมี้การซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขทาง
การคา้ปกติก็คือ การเปรียบเทียบราคาของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้าํหน่ายหลายแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจากผู ้
จาํหน่ายท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมากท่ีสุด 

2.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษัทประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ซ่ึง

กระบวนการดาํเนินงานของบริษทั ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางบริษทัได้มีมาตรการลดมลภาวะในกิจกรรมการ
ดาํเนินงานเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมี
การควบคุมป้องกนัค่ามลภาวะต่างๆไม่ให้เกินมาตรฐานและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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 Air    What may affect the air quality is oil mist from the production process. APCS has installed oil mist and 
dust detectors at the production line to prevent impact to the air quality. In addition, the Ministry of Industry and Ministry 
of Interior require APCS not to discharge waste, whose parameters exceed the regulations. A test of the waste samples 
shows that APCS waste is under the standard criteria. The test on July 19, 2013 by MET Co., Ltd., an environmental 
quality analyst whose laboratory has been registered with the Department of Industrial Works, shows the following 
findings: 

- Air pollutants discharged from the APCS factory, 
Parameter Results Criteria Unit 

Nickel Acetate (as Ni) < 0.004 0.51(1) mg/m3 
Sulfuric Acid < 0.1 25 ppm 
Hydrochloric Acid 0.14 200 mg/m3 

Notes: Ministry of Industry’s Notification on volume of pollutants discharged from the factory of 2006.  
  (1)     : Standards CHWI 
  (2)      : Emission Standards From Ministry of Environment and Sustainable Development  

- Air quality in the workplace  
Parameter Results Criteria Unit 

Sodium Hydroxide <0.01 2 mg/m3 
Sulfuric Acid 0.018-0.467 1 mg/m3 
Nitric Acid <0.03 5 mg/m3 
Hydrochloric Acid < 0.01 7 mg/m3 
Ammonia < 0.001 35 mg/m3 
Iron Chloride as Fe < 0.0087 5* mg/m3 
Iron Dust <0.003 5* mg/m3 
Carbon Monoxide < 1 50 ppm 
Total Dust 0.131-1.05 15 mg/m3 
Respirable Dust 0.112 5 mg/m3 
Hexane 0.03-10 50* ppm 
Oil Mist 0.015-0.823 5* mg/m3 

 Notes:  Ministry of Interior’s Notification on safety at work concerning environment (Chemicals) of 1977. 
    * Standards of the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 Water   Water is one of the main resources consumed in the production process, for instance, washing metal 
products in the production process, blended with the coolant to keep machinery cool, product plating process, and washing 
other things as well as for human consumption. Wastewater from the coolant and inorganic waste will be collected and a 
company licensed to handle waste disposal from the Department of Industrial Works, Industry Ministry, would take it for 
proper disposal 
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 อากาศ   ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองนํ้ ามันจาก
เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต ในบริเวณโรงงาน ซ่ึงบริษทัไดมี้การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัละอองนํ้ ามนัและฝุ่ นในสายการผลิต
เพ่ือเป็นการป้องกนั นอกจากน้ี ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย บริษทัตอ้งมีปริมาณการ
ปล่อยของเสียต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงท่ีผ่านมาผลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กาํหนด โดยสรุปผลการตรวจวดัเม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2556 โดยบริษทั เอ็ม อี ที จาํกดั เป็นผูใ้ห้บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและข้ึนทะเบียนเป็นหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) < 0.004 0.51(1) mg/m3 
Sulfuric Acid < 0.1 25 ppm 
Hydrochloric Acid 0.14 200 mg/m3 

หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
  (1)     : Standards CHWI 
  (2)      : Emission Standards From Ministry of Environment and Sustainable Development  

- คุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.01 2 mg/m3 
Sulfuric Acid 0.018-0.467 1 mg/m3 
Nitric Acid <0.03 5 mg/m3 
Hydrochloric Acid < 0.01 7 mg/m3 
Ammonia < 0.001 35 mg/m3 
Iron Chloride as Fe < 0.0087 5* mg/m3 
Iron Dust <0.003 5* mg/m3 
Carbon Monoxide < 1 50 ppm 
Total Dust 0.131-1.05 15 mg/m3 
Respirable Dust 0.112 5 mg/m3 
Hexane 0.03-10 50* ppm 
Oil Mist 0.015-0.823 5* mg/m3 

 หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม 
       (สารเคมี) 2520 
       *มาตรฐาน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 นํ้ า   บริษัทมีการใช้นํ้ าเป็นปัจจัยหน่ึงในกระบวนการผลิต เช่นใช้นํ้ าเพ่ือล้างช้ินงานโลหะในระหว่าง
กระบวนการผลิต ,ใชน้ํ้ าเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสารหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ํ้ าในกระบวนการชุบช้ินงาน  และนํ้าท่ี
ใชท้าํความสะอาดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงในส่วนของนํ้ าเสียท่ีเป็นประเภท Coolant และนํ้ าเสียท่ี
ปนเป้ือนนํ้ ามนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือเตรียมให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตในการขนส่ง และกาํจดั/
บาํบดั จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนาํไปกาํจดั/บาํบดั 
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 Wastewater APCS can treat wastewater from 2 sources. Firstly, wastewater from the plating process, APCS 
can treat 6 cubic meters/hour, efficient enough to treat all the wastewater from the production process. Secondly, 
wastewater from human consumption. 
 APCS monitors the wastewater quality and parameters involved to make sure that they meet the Industrial Estate 
Authority of Thailand’s requirements. Wastewater discharged to the Amata Nakorn Industrial Estate’s main drain is 
sampled on a monthly basis by the Amata Nakorn Industrial Estate. APCS’s wastewater parameters do not exceed the 
criteria. 

 The latest sampling on November 5, 2013 by Test Tech Co., Ltd. (Amata Nakorn Branch), the water and 
wastewater analyst in the Amata Nakorn Industrial Estate, whose laboratory has been registered with the Department of 
Industrial Works, Ministry of Industry, showed:  
 

 Results Criteria Unit 

Temperature 31.0 ≤ 45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 22 ≤ 500 mg/l 
Chemical Oxygen Demand 75 ≤ 750 mg/l 
Total Suspended Solid 25 ≤ 200 mg/l 
pH 7.20 5.5 – 9.0 mg/l 
Total Dissolved Solids 552 ≤ 3000 mg/l 
Grease & Oil <2.0 ≤ 10 mg/l 

 Raw material scraps  Scraps from the production process are metal scraps from lathing and/or drilling 
process. APCS will collect those lathe scraps and hire a company licensed for waste management to pick them up. The 
trucks will be weighed before and after scrap loading under an APCS staff’s supervision. Before loading the scraps, those 
scraps will be squeezed for less storage space and a byproduct from that process is oil from the scraps, which can be 
recycled.  
 As the factory is located in Amata Nakorn Industrial Estate under supervision of the Industrial Estate Authority 
of Thailand, waste discharge, in terms of volume and quality, is strictly controlled by the Industrial Estate Authority of 
Thailand. Waste discharged by APCS from 2007 to 2013 has been under the criteria of the Amata Nakorn Industrial Estate. 

 APCS has been certified with the ISO 14001:2004, the environmental management standards. That’s why 
pollution from the production process is well controlled not to affect the environment.  

2.5   Products not yet delivered  
 None. 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

หนา้ 20 

 นํ้าเสีย ส่วนท่ีบริษทัสามารถบาํบดันํ้าเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. นํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการชุบช้ินงาน โดย
บริษทัสามารถบาํบดันํ้าเสียได ้6 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีความสามารถเพียงพอท่ีจะบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตได ้ และ  2.นํ้าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคในโรงงาน   
 ทั้งน้ีบริษทัไดท้าํการควบคุมและตรวจติดตามระบบบาํบดันํ้ าเสียและพารามิเตอร์นํ้ าเสียให้อยู่ในมาตรฐานท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงนํ้าเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อนํ้าเสียรวมของการนิคมอุตสาหกรรมอุมตะนครชลบุรี มี
การสุ่มตรวจจากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีเป็นประจาํทุกเดือน ซ่ึงผลการตรวจพารามิเตอร์นํ้าเสียของบริษทัอยู่
ในเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวา่ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 
 โดยสรุปผลการตรวจวดัล่าสุดเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556โดยบริษทั เทสท์ เทค จาํกดั (สาขาอมตะนคร)  ซ่ึง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าและนํ้ าเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบติัการ
วเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 31.0 ≤ 45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 22 ≤ 500 mg/l 
Chemical Oxygen Demand 75 ≤ 750 mg/l 
Total Suspended Solid 25 ≤ 200 mg/l 
pH 7.20 5.5 – 9.0 mg/l 
Total Dissolved Solids 552 ≤ 3000 mg/l 
Grease & Oil <2.0 ≤ 10 mg/l 

 เศษวตัถุดิบ   เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจากการกลึงและ/หรือเจาะ 
โดยบริษทัมีการควบคุมจาํนวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงานโดยการเก็บรวบรวมและว่าจา้งบริษทัภายนอกให้เขา้มารับซ้ือกาก
ของเสียดงักล่าว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจดัการของเสียดว้ย และจะมีตาชัง่เพ่ือชัง่นํ้ าหนกั
รถของผูซ้ื้อท่ีเขา้มาขนเศษข้ีกลึงในโรงงานทั้งก่อนและหลงัการขน ซ่ึงจะควบคุมโดยพนกังานของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงั
จดัให้มีการบีบอดัเศษวตัถุดิบดงักล่าวเพ่ือให้ใชพ้ื้นท่ีน้อยลงในการจดัเก็บระหว่างท่ีรอบริษทัภายนอกมารับกากของเสีย
ดงักล่าว ซ่ึงการบีบอดัดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลพลอยไดเ้ป็นนํ้ามนัท่ีมากบัเศษวตัถุดิบในกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ 

เน่ืองจากโรงงานของบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จึงถูกกาํกบัดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ดงันั้นการปล่อยของเสียออกจากโรงงานทั้งในดา้นของปริมาณและคุณภาพจึงถูกกาํหนดและควบคุมโดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550 – 2556 การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครกาํหนดไวม้าโดยตลอด 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการปฏิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทัท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.5  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี - 
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3.  Risk Factors 

3.1  Risks involved with APCS business operation are as follows: 
3.1.1  Risks from dependency on major customers and automotive customers 
 In 2013, APCS’s major customers were still in the 3 major industries:  
  (1) Automotive industry at the ratio of 75 percent,   

 (2) Air-conditioning compressor and refrigeration industry at 12 percent, 
 (3) Digital camera industry at 10 percent. 

In 2011 to 2013, about 75 percent of APCS’s sales revenue came from customers in the automotive industry. 
During the said period, APCS’s sales revenue from the 10 top customers constituted some 74-88  percent of all its 
sales revenue. This is a risk on the volatility of income from major customers in case of a decline in the automotive 
industry, which will affect APCS income. 

However, APCS has the policy of revenue source distribution not to rely heavily on any one customer or 
group of customers, and spreading sources of income to other industries other than the automotive industry. But 
however because of the top 10 major customers are large companies with sales revenue from one billion Baht to ten 
billion Baht per year, and the value of parts they order from APCS contributes a minor portion of their total orders of 
the said customers, but a high portion of APCS’s income. In the year 2013, APCS did not have a particular customer 
accounting for more than 20 percent of the total revenue. 

 Furthermore, APCS is capable of changing production of parts for a product to another product as well as 
ability in searching for new markets and quite adapt to changing production of parts for a product to another product. 
APCS is therefore good at adjustment in the event of decline in any industry conditions. 

3.1.2  Risks on pricing and sourcing of raw materials 
 Main raw materials used in parts manufacturing include iron, aluminum and stainless steel. They are 
commodity goods and their prices are set by their demand and supply in the world market in each period of time 
which is beyond the APCS control. 
 If the prices of those raw materials go up, costs of other manufacturers in the same industry will be affected 
and APCS’s profit will therefore drop as APCS will have to share its clients’ burden. 

 Though those raw material prices are beyond APCS control, APCS closely monitor world market prices by a 
special team, who will also analyze price trends at each period and assess APCS demand in each period so that APCS 
may manage ordering and delivery time to match production. This will help APCS not to over stock raw materials. 
Furthermore, in the event the price changes are substantial, APCS will negotiate product prices with customers. 
Normally, the burden will be shared with customers, who will take a greater burden. However, the said negotiation 
will have lag time while the materials are under APCS responsibility and therefore APCS still carries the risk of raw 
material price changes.  
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

3.1  ความเส่ียงในการดาํเนินธุรกจิ 
3.1.1  ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2556 ลกูคา้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นอุตสาหกรรมหลกั 3 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
(1) อุตสาหกรรมยานยนต ์สัดส่วนร้อยละ 75 
(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็สัดส่วนร้อยละ 12 
(3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลสัดส่วนร้อยละ 10 

โดยในปี 2554 - 2556 บริษทัมีการพ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตสู์งถึงประมาณ  ร้อยละ 
75 ของรายไดจ้ากการขาย นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการขายใหก้ลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกใน
สัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 74 - 88 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อการผนัผวนของรายไดจ้าก
กลุ่มลกูคา้รายใหญ่ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนตก์จ็ะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ม่ให้พ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึง
หรือลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมยานยนต ์แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
ตั้งแต่ระดบัพนัลา้นบาทจนถึงระดบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่าช้ินส่วนท่ีลูกคา้ดงักล่าวสั่งซ้ือจากบริษทันบัเป็นสัดส่วน
เพียงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดของลูกคา้ดงักล่าว แต่นบัเป็นสัดส่วนมูลค่าการสั่งซ้ือท่ีสูง
สาํหรับบริษทั ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัไม่มีลกูคา้รายใดท่ีบริษทัจาํหน่ายสินคา้ใหเ้กินกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดร้วม 

นอกจากน้ี บริษัทยงัมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์หน่ึงไปยงัอีก
ผลิตภณัฑห์น่ึง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนสาํหรับอุตสาหกรรมหน่ึงไป
ยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงไดเ้ป็นอย่างดี จึงทาํให้บริษทัสามารถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภาวะอุตสาหกรรมหน่ึงเกิดภาวะ
ถดถอย  

3.1.2  ความเส่ียงด้านราคาและการจัดหาวตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลสซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวมี

ลกัษณะเป็นCommodity Goods โดยราคาของวตัถุดิบดงักล่าวถกูกาํหนดข้ึนโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดิบนั้นๆ ใน
ตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

ดงันั้นหากราคาของวตัถุดิบดงักล่าวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนกจ็ะส่งผลใหผู้ผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัไดรั้บ
ผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ทาํใหก้าํไรของบริษทัลดลงตามไปดว้ยเพราะตอ้งช่วยแบ่งเบาภาระร่วมกบัลกูคา้ 

แมว้า่การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจะอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทักต็ามแต่บริษทัจดั
ให้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอย่างใกลชิ้ดโดยการจดัให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตาม
ราคาวตัถุดิบ การวิเคราะห์แนวโนม้ของราคาวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของ
บริษทัในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้บริษทัสามารถบริหารการสั่งซ้ือและระยะเวลาการส่งวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัแผนการ
ผลิต และทาํให้บริษทัไม่ตอ้งสตอ็ควตัถุดิบไวม้ากเกินความจาํเป็น  นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมาก
อยา่งมีนยัสาํคญั บริษทักจ็ะเจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจาํหน่ายช้ินส่วนของบริษทั โดยปกติจะมีการรับภาระตน้ทุน
ท่ีสูงข้ึนร่วมกนั โดยลกูคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่อยา่งไรกต็ามในการเจรจาดงักล่าวจะมีความล่าชา้  (lag time)  เกิดข้ึน
ในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
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On the other hand, if the raw material prices drop, customers will ask for a price cut-down. (See details of 
no.2 : Characteristics of Products section Pricing Policy )    

3.1.3  Risks from exchange rate fluctuations 
Most main raw materials used in APCS’s parts production are purchased locally from suppliers or brokers in 

the country in Thai Baht. APCS therefore has very little risk from exchange rates. In 2013, APCS was exposed to 
exchange rate risks of about Bt28.90 million due to importation of raw materials or about 5.47 percent of the total 
purchase, divided in to US$0.91 million and Singapore $0.02 million. In 2013, APCS imported machinery worth 
Bt0.0481 million, equivalent to approximately US$0.0015 million. 

In terms of parts sales to overseas clients, APCS is usually paid in Thai Baht and foreign currencies. In 2013, 
APCS had exchange risks from its overseas parts sales revenue of approximately Bt61.13million, or 8.97 percent of 
the total sales revenue, featuring US$2.63 million. APCS paid for raw materials and machinery in the same currencies 
with the sales revenue. 

In addition, APCS is exposed to exchange risks from machinery imports. In 2011-2012, most machinery was 
imported from Japan. At the time, the exchange rates were quite volatile. The APCS management used their careful 
consideration and made coverage agreement against the exchange risks in order to reduce exchange risks. In 2013, 
APCS had no outstanding payment for machinery purchase in foreign currency.   

3.1.4  Risks from having no long-term contracts 
 Most APCS business transactions, generally practiced in the industry, are not made as long-term service 
contracts, but only short-term contracts of about a year, or no contract at all, just a purchase order, depending on the 
policy of each customer.    
 At the termination of a contract or when it is due to change product models, customers will select new 
manufacturers and suppliers of parts and components. Consequently, APCS has risk of losing customers if it is not 
selected. 
 However, normally manufacturers in the automotive, air-conditioning and cold storage compressor and 
digital camera industries do not easily change their suppliers of parts and components to them. Selecting 
manufacturers or suppliers of parts and components with quality and standards as they specify, with ability to deliver 
on time and ability to increase production capacity during the peak demand period will need additional procedures and 
time. This may affect their production procedures and quality risk. Normally, makers in the automotive industry, air-
conditioning and cold storage compressor industry and digital cameras industry will select manufacturers or suppliers 
of parts and components to them in limited number of 1-3 suppliers for any parts, in which the steps and procedure to 
obtain manufacturers or suppliers of parts and components to supply them will have to be done in 3 months to 2 years. 
The said period may vary according to the designs and complexity of parts production in each product line. Hence, if a 
company is selected as a manufacturer of parts to any maker, the risk of termination of manufacturing contract is low, 
because the maker usually will not change their parts manufacturer until the end of the model of that product, which is 
on the average 5-7 years or more depending on the product designs and specifications in each industry. 
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วตัถุดิบอยู่  ในทางตรงกนัขา้มหากวตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจาํหน่าย
เช่นเดียวกนั  จึงอาจทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ี 2 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้นโยบายการกาํหนดราคา)    

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือโดยตรงจาก

ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือจากตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินบาท  จึงทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจาก
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งนอ้ย ปี 2556 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
นาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 28.90 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.47 ของ
มูลค่าการสั่งซ้ือทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 0.91 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และ 0.02 ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์  และปี 2556 
บริษทัไดน้าํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เป็นจาํนวนรวมประมาณ 0.0481 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ  0.0015 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ   

ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนต่างประเทศ บริษทัไดรั้บชาํระค่าสินคา้บางส่วนเป็นเงินบาท และบางส่วน
ไดรั้บชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2556 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากรายได้
จากการขายช้ินส่วนต่างไปประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 61.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.97 
ของมูลค่ารายไดจ้ากการขายทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 2.63 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัใชเ้งินตราต่างประเทศท่ี
ไดรั้บจากการขายเพ่ือจ่ายชาํระค่าซ้ือวตัถุดิบ และเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุเดียวกนั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในเร่ืองของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจาก
ต่างประเทศ  โดยในปี 2554-2555 เคร่ืองจกัรท่ีซ้ือเพ่ิมส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว
มีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งมาก  โดยผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ
ในการทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน  โดย
ในอดีตบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ปี 2556 บริษทัไม่มียอดซ้ือเคร่ืองจกัรคงคา้งเป็นเงินต่างประเทศ  

3.1.4  ความเส่ียงจากไม่มสัีญญาระยะยาว 
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการทาํสัญญา

ระยะยาวในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการทาํสัญญาระยะสั้นอายปุระมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการทาํสัญญาในการ
ใหบ้ริการกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการทาํสัญญาของลกูคา้แต่ละราย 

เม่ือครบอายสุัญญาหรือถึงกาํหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้กจ็ะจดัใหมี้การคดัเลือกผูผ้ลิต
และผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่   ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกให้
เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป 

อยา่งไรกต็าม โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองทาํความเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการ
สรรหาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีผูป้ระกอบการกาํหนดโดยสามารถจดัส่ง
ไดต้ามกาํหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงกว่าปกตินั้น จะตอ้งมี
ขั้นตอนและใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมีความเส่ียงดา้นคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ มกัจะ
สรรหาและคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหก้บัผูป้ระกอบการจาํนวนจาํกดัเพียง  1 – 3 รายต่อการผลิต
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 Subsequently, being a company that manufactures and supplies standardized parts results in customers’ 
confidence in APCS operation and products, with the trend to let APCS continue as the manufacturer and supplier of 
parts and components to the customers, and even continuously offering new products APCS to quote. 

3.1.5 Risks from automotive manufacturers relocating their production base to other countries  
 Factors that may drive automotive manufacturers to relocate their production base from Thailand to other 

countries include:  

 (1) Formation of the ASEAN Economic Community (AEC) 

 The formation of the ASEAN Economic Community (AEC) has brought about competition among member 
countries. Thailand, the first and foremost automobile manufacturer in ASEAN, has been successful in manufacturing 
3 automobile models, namely, one-ton pickup trucks, energy-saving or eco cars and high-quality small vehicles.  
 APCS as a manufacturer of automotive parts and components has to maintain its production standards and 
apply new modern technology in its production as well as develop products and machinery so that it may manufacture 
different automotive parts designs. The success of the automotive parts production keeps APCS growing in spite of 
stronger competition. 

 (2) Political stability  

 Political situations have huge influence on foreign investors’ decision whether to continue their investment 
in Thailand or relocate to another country with better political stability than Thailand.  
 In 2013, the political rally tremendously slowed down the national economy, including the automotive 
industry. But with the economic recovery overseas and Thai Baht weakening, the automotive parts export was not 
much affected by the political situations. Prospects for long-term investment by automotive parts manufacturers are 
still good and growing as the government in July 2013 approved an investment policy put forth by the Board of 
Investment (BOI). Though some investors held their application for BOI investment promotion packages in 2014, 
other large investors had applied for investment incentives from BOI. 
 APCS as an automotive parts manufacturer believes with the government’s investment policy, automobile 
manufacturers may not relocated their production base to other countries.  
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ช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือให้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบการนั้นมี
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซบัซอ้น
ของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบการราย
ใดๆ แล้ว ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมักจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมดรุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกวา่นั้น
ตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม 

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมั่นในการ
ดาํเนินงานและช้ินงานของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป รวมทั้ง
เสนอช้ินงานใหม่ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

 
3.1.5 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอืน่ 

ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกใหบ้ริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์า้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน มีปัจจยั
หลกั ดงัน้ี 

(1)  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาํให้เกิดการแข่งขั้นกนัเองในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  ประเทศ

ไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนต์อนัดบั 1 ของอาเซียน มีศกัยภาพในการผลิตรถยนต์ท่ีมีความเฉพาะใน 3 ผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ รถปิกอพั 1 ตนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  

 ดังนั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์จึงตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้ได้คุณภาพ และนํา
เทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถผลิต
ช้ินงานไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํให้บริษทัยงัคง
สามารถเติบโตต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนกต็าม   

(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง  
 ปัจจยัทางการเมืองเป็นปัจจยัสําคญัส่วนหน่ึง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุนต่างชาติท่ีจะลงทุนต่อใน

ประเทศไทย หรือยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน ท่ีมีความเสถียรภาพทางการเมืองมากกวา่ประเทศไทย   
โดยในปี 2556 ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง รวมถึง

ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์แต่เน่ืองจากภาวะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจต่างประเทศ และภาวะค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง  
เป็นแรงหนุนช่วยให้ตลาดการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ไทยไปต่างประเทศไม่ชะลอตวัลงไปตามสภาวะทางการเมือง 
ภาพการลงทุนในระยะยาวบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตย์งัสามารถเติบโตต่อไปได ้เน่ืองจากช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 
รัฐบาลไดอ้นุมติันโยบายส่งเสริมการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แมว้า่สัญญาณช่วงปี 
2557 ภาพรวมของนกัลงทุนไดช้ะลอแผนการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนออกไปก่อน แต่ก็ยงัมีนกัลงทุนอีกหลายกลุ่ม 
รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ไดย้ืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุน เขา้ไปยงั BOI  

ดังนั้นบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ คาดว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐบาลจะช่วยให้
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์งัคงไม่ยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศไทย 
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3.1.6  Risks from being sued by consumers due to product quality problems and liability to compensation for 
damage in accordance with Liability to Damage from Unsafe Goods Act 

Thailand has promulgated the Liability to Damages Caused by Unsafe Goods Act of 2008 (“Liability Act”), which 
protects consumers injured or damaged from physical health, hygiene, mind or property from unsafe goods. Consumers may 
sue and claim compensation for damage from manufacturers, hirers or importers of the said unsafe goods. 

If goods manufactured by APCS’s customers such as cars, motorcycles, air-conditions, camera are 
complained by APCS consumers and sue customers that the goods manufactured by the customers of APCS are 
unsafe, APCS may be required to jointly pay damage compensation in the case the unsafe goods arisen from failure of 
components, manufactured by APCS. Parts manufactured by APCS are parts designed by the customer and 
specifications of raw material used in manufacturing. If the failure is from designs and specification of raw materials 
used in the production, APCS will not have to be jointly liable to the unsafe products. 

However, parts manufactured by APCS are not directly related to safety. If a customer’s product is claimed 
and the cause of the claim arises from the failure in APCS production, the repercussion of the said claim will not be a 
serious damage and will not affect consumer safety. Most APCS parts are in the assembly line of the 1st Tier 
Suppliers, which if there is any failure in the parts manufacturing, they will be found and corrected in the production 
line of the manufacturer and 1st Tier Suppliers before the goods are completed and delivered to consumers. APCS 
therefore faces minimal risk to share the liability. And if it has to be jointly liable, the expense will not be high as the 
said failure does not directly affect customer safety. In the past, APCS had never been sued by consumers. 
 Besides, at present no insurance company in Thailand accepts the said type of insurance and insurance 
expenses on foreign insurance companies are not worth the benefits to be received by APCS. APCS therefore does not 
take out such insurance.  

3.1.7 Risks on safety, environment and community 
APCS is the manufacturer and supplier of parts used in the automotive industry, air-conditioning and cold 

storage compressor industry and digital camera industry. APCS has employed machines mainly in its production 
process, and subsequently generates and discharges little waste and pollution for its production process.  

However, since APCS is located in Amata Industrial Estate, supervised by the Industrial Estate Authority of 
Thailand (“IEAT”), waste discharge is closely inspected to make sure that it meets IEAT standards. In 2013, APCS’s 
waste discharge successfully met the IEAT standards.  (See details of no.2 : Characteristics of Products section 
Environmental impact) 
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3.1.6  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจทําให้ต้องถูกชดใช้ค่าเสียหาย
ตามพระราชบัญญัตคิวามรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่

ปลอดภยั พ.ศ.2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซ่ึง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บ
ความเสียหายทั้งทางชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยผูบ้ริโภคสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิต ผูน้าํเขา้สินคา้ไม่ปลอดภยัดงักล่าวได ้

หากสินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิต เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ อุปกรณ์สํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ ไดรั้บการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคฟ้องร้องลูกคา้ของบริษทัวา่สินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทั
เป็นผูผ้ลิตเป็นสินคา้ไม่ปลอดภยั บริษทักอ็าจจะตอ้งร่วมจ่ายชาํระค่าเสียหายท่ีถูกฟ้องร้องดว้ยหากความไม่ปลอดภยัของ
สินคา้ดงักล่าวเกิดจากความผดิพลาดของช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 

เน่ืองจากช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตนั้น  เป็นช้ินส่วนท่ีลูกคา้เป็นผูอ้อกแบบ รวมทั้งเป็นผูก้าํหนดคุณลกัษณะ
ของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการออกแบบและการกาํหนดชนิดของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิต บริษทัไม่ตอ้งร่วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าว   แต่หากความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าว
เกิดจากการผลิตท่ีผดิพลาดของบริษทัเอง บริษทักต็อ้งเป็นผูร่้วมรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากการฟ้องร้อง    

อย่างไรก็ตามช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยั
โดยตรง ดงันั้นหากสินคา้ของลูกคา้ถูกร้องเรียนและสาเหตุของการร้องเรียนเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทั 
ผลกระทบจากการร้องเรียนดงักล่าวกจ็ะเป็นเพียงความเสียหายท่ีไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค   
ประกอบกบัช้ินส่วนส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบเป็นอุปกรณ์ของผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 
1(1stTier Supplier)ซ่ึงหากมีความผิดพลาดในการผลิตช้ินส่วนของบริษทัเกิดข้ึนก็จะถูกตรวจพบและแก้ไขใน
สายการผลิตของผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 ก่อนท่ีสินคา้จะเสร็จเป็นสินคา้สาํเร็จรูปและส่งมอบถึงมือผูบ้ริโภค 

ดงันั้นแมว้่าบริษทัจะมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าว แต่จาก
เหตุผลข้างตน้บริษัทจึงมีโอกาสตํ่าท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากตอ้งร่วมรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวก็จะไม่สูงมาก เน่ืองจากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่เคยถกูฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัประกนัภยัในประเทศไทยท่ีรับประกนัภยัในลกัษณะดงักล่าว และ
ค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศก็ไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทัจึงไม่ได้
ทาํประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถกูฟ้องร้องดงักล่าว  

3.1.7 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทเป็นผู ้ผลิตและจัดหาช้ินส่วนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนการผลิตของบริษทัมี
การใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั จึงก่อใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทางอากาศและทางนํ้า โดยมีปริมาณ
ของเสียตํ่ามาก 

แต่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2556 การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก.น.อ.
ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ 2 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
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3.1.8 Risks from impact from Government policies 

 Business enterprises have to comply with the law as well as the authorities’ rules and regulations and the 
government policies. In those laws, rules, regulations or government policies are changed, it may affect APCS’s 
competiveness or business operation. For instance, the change in the minimal labor wages, minimal monthly salary of 
fresh graduates in bachelor’s degree or the change in interest rate by the Bank of Thailand or the rates of corporate 
income tax, etc. Such changes by one way or another will definitely affect entrepreneurs.  
 However, those factors are out of APCS’s control. The management has monitored and assessed impact 
from those changes in order to cut down risks or impact from those changes. APCS has applied automation in its 
production process since 2010 and will continue to apply additional automation to cope with the problems of labor 
shortage and rising labor costs. Thus, APCS will consequently be more competitive.  

 
3.2  Management risks 

3.2.1  Risks from a group of shareholders holding more than 50 percent stake  

 As of December 31, 2013, the Karoonkornsakul Group held 62.06 percent stake in APCS, the largest portion 
sufficient for the Karoonkornsakul group to hold APCS control power and to influence decision making on any issues 
that require shareholders’ approval, except issues the laws or APCS regulations require three fourth votes in a 
shareholders’ meeting. Thus, other shareholders are under risk of not garnering sufficient votes to constitute checks 
and balance with the major shareholder. 

Group of Shareholders       Quantity (Shares) Percent 
Karoonkornsakul Group 204,781,640 62.06 
Minority shareholders 125,218,341 37.94 

Total 329,999,981 100.00 
 

However, APCS has appointed 4 Directors who are not representing major shareholders as Independent 
Directors (Three Independent Directors who are in the Audit Committee, and an Independent Director who is not an 
Audit Director) from a total of 11 Directors in order to balance the power of the management, screening agendas 
before proposing to a shareholders’ meeting as well as scrutinizing operation of Directors and the management who 
represent major shareholders. 
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3.1.8 ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงการกาํหนดนโยบายของรัฐบาล    ซ่ึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายของรัฐบาลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง
ไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดาํเนินงานของบริษัทได้  เช่น การปรับเปล่ียน
ค่าแรงงานขั้นตํ่า  การปรับเปล่ียนอตัราเงินเดือนค่าจา้งของผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือ การปรับเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ การปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้โดยการเปล่ียนแปลงของ
นโยบายดงักล่าวจะกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจทุกราย 

อย่างไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั  ผูบ้ริหารของบริษทัได้
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงหรือผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยบริษทัไดริ้เร่ิมนาํเคร่ืองจกัรอตัโนมติัมาใชใ้นกระบวนการผลิตบางส่วนในปี 2553 จนถึง
ปัจจุบนั  และในอนาคตบริษทัมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาให้มีการใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัให้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแกไ้ขปัญหาค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึนเป็นตน้ 

 
3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1  ความเส่ียงจากกรณีทีม่กีลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มการุณกรสกุลมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ62.06 ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัดส่วนท่ีมาก

พอท่ีจะทาํใหก้ลุ่มการุณกรสกุลมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัในทุกเร่ืองท่ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 
ส่วนของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงันั้นผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 
กลุ่มการุณกรสกุล 204,781,640 62.06 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 125,218,341 37.94 

รวม 329,999,981 100.00 

อยา่งไรกต็ามบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่จาํนวน  4  ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 
(กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน) 
จากจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 11 ท่าน เพ่ือทาํหน้าท่ีถ่วงดุลอาํนาจในการบริหาร กลัน่กรองวาระท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทาํงานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย  
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3.2.2  Risks from impact from APCS subsidiaries’ operating results and financial status 
APCS has established 3 subsidiaries, namely 1) A2 Technology Co., Ltd. 2) P2 Precision Co., Ltd. and        

3) PT API Precision Co., Ltd. (“API”). APCS is required to consolidate operation and financial standing of the three 
subsidiaries in its financial statements. If a subsidiary suffers operation loss, it will affect the APCS’s overall 
operation in the consolidated financial statements. 

However, initially the three subsidiaries have paid-up capital on the parts held by APCS approximately 
Bt82.85 million, being 25.11 percent of APCS’s registered and paid up capital. And in 2013, the three subsidiaries’ 
total revenue was accounted for only 9.64 percent of APCS’s revenue. Therefore, those subsidiaries’ financial status 
and operation did not significantly affect APCS’s financial status and operation in its consolidated financial 
statements. 

Asides, APCS has involved in policy setting in its subsidiaries, control and monitor the subsidiaries’ 
operation as well as sending its directors and/or senior managers to serve as directors and/or senior managers in those 
subsidiaries in order to set policies and protect APCS benefits and that APCS and its subsidiaries may pursue the same 
operation direction, which will eventually lead to effective cost management and maximal operation efficiency. 

3.3   Financial risks 

3.3.1 Risks from liquidity  

 As of December 31, 2013, APCS had liquidity ratio at 1.47 times, down from 1.69 in 2012 due to the sales 

drop in 2013. However, receivables dropped accordingly. With better inventory management, the inventory went 

down and cash could be spent as working capital and payback to long-term loans. APCS will continue to find 

additional customer base and develop machinery to produce a more variety of products to bring up the production 

capacity to the normal rate. 

3.3.2 Risks from payback of long-term loans from financial institutions  

 As of December 31, 2013, the long-term loans from a commercial bank in the APCS’s financial statements 
stood at Bt368.11 million (Bt101.90 million would be due in one year). The loans were aimed for business expansion 
and investment in additional machinery. APCS has honored its payment commitment to the bank according to the loan 
agreement and maintained the debt to equity ratio as specified by the bank.   
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3.2.2  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยจาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่  1) บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั 2)  บริษทั พีทู พรีซิชัน่ 
จาํกดั 3) พีที เอพีไอ พรีซิชัน่ ("API")  บริษทัตอ้งนาํผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทั มา
รวมในงบการเงินรวมของบริษทัซ่ึงหากบริษทัยอ่ยประสบปัญหาขาดทุนจากการดาํเนินงานกจ็ะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในงบการเงินรวมดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้บริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทัมีทุนเรียกชาํระแลว้ในส่วนท่ีบริษทัถือหุ้นรวมกนัประมาณ 
82.85 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25.11 เม่ือเทียบกบัทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษทั ประกอบกบัในปี 2556 
รายไดข้องบริษทัยอ่ยทั้ง 3 บริษทั รวมกนัมีปริมาณเพียงร้อยละ 9.64ของรายไดข้องบริษทั ดงันั้น ฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัย่อยทั้ง 3 บริษทัจึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในงบ
การเงินรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดมาตรการในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัย่อย นโยบายการ
ควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็น
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยเพื่อกาํหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั   ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัและ
บริษทัย่อยมีการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุน และการดาํเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.3   ความเส่ียงด้านการเงนิ 
3.3.1  ความเส่ียงสภาพคล่องทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.47 เท่า โดยภาพรวมแลว้ แมว้่าอตัราส่วน
สภาพคล่องของบริษทัจะลดลงจากปี 2555 (ปี 2555 เท่ากบั 1.69 เท่า) เน่ืองจากในปี 2556 รายไดจ้ากการขายท่ีลดลงของ
บริษทัมีผลทาํให้ลูกหน้ีการคา้ลดลง ประกอบกบับริษทัไดมี้การควบคุมบริหารจดัการสินคา้  จึงทาํให้สินคา้คงเหลือ
ลดลง กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากการดาํเนินงาน บริษทัไดน้าํมาหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืม
ระยะยาว แต่อยา่งไรกต็ามเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว ้บริษทัจะพยายามหาฐานลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึน และพฒันาเคร่ืองจกัรใหผ้ลิต
ช้ินงานไดห้ลากหลายข้ึน เพ่ือทาํใหอ้ตัรากาํลงัการผลิตของบริษทัอยูส่ภาวะปกติ 

3.3.2  ความเส่ียงจากการชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะยาวตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 368.11 ลา้นบาท  (ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 101.90 ลา้นบาท) เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดกู้ย้มืในปี 2555 โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายกิจการ และลงทุนในเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ี  บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีคืน
ให้กบัธนาคารตรงตามงวดระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา รวมถึงการรักษาหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามท่ี
ธนาคารกาํหนด   
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4.  General Information  ( as at 28 February 2014) 
 

4.1 Company Information 

Company Name : Asia Precision Public Company Limited 
Registered Capital : Baht 330,000,000.00  

330,000,000 common shares. Par Value at Baht 1.00 per share 
Paid-up Capital : Baht 329,999,981.00  

329,999,981 common shares.  Par Value at Baht 1.00 per share 
Type of Business : The main business line is production and supply of High Precision 

Machining and Cold Forging for automotive, air-conditioning and 
refrigeration compressor and camera industries. 

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

Certification of Company No. : 0107554000011 
Tel No.         : 66 (0) 38 – 468300 
Fax No.     : 66 (0) 38 – 458751 
Homepage : www.asiaprecision.com 

 
4.2   Juristic persons which the Company holds at least 10% of their shares 

Subsidiaries Company 
 A2 Technology Co., Ltd. ("A2") 

Registered Capital   : Baht  20,000,000.00  
& Paid-up Capital     2,000,000 common shares. Par Value at Baht 10.00 per share 
Type of Business   : Engineering Service and  Automation Solution customers 
Head Office   : Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang, 

  Chonburi 20000  
Tel No.           : 66 (0) 38 – 468300 
Fax No.       : 66 (0) 38 – 458751 
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4.  ข้อมูลทัว่ไป ( ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

4.1 ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน : 330,000,000.00 บาท  

แบ่งเป็นหุน้สามญั  330,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนทีอ่อก 
และเรียกชําระแล้ว 

: 329,999,981.00 บาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญั  329,999,981 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining 
& Cold Forging) สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ และอุตสาหกรรม
กลอ้งถ่ายภาพ 

ทีต่ั้งสํานักงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหวัฬ่อ  
อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107554000011 
โทรศัพท์ : 66 (0) 38 – 468300 
โทรสาร : 66 (0) 38 – 458751 
Homepage : www.asiaprecision.com 

 
4.2   ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย 
 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจํากดั  ( “เอทู” ) 

ทุนจดทะเบียน  : 20,000,000.00 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
 แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 

ประเภทธุรกจิ  : ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation Solution 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่  : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหวัฬ่อ  

 อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 
โทรศัพท์      : 66 (0) 38 – 468300 
โทรสาร       : 66 (0) 38 – 458751 
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 P2 Precision Co., Ltd. ("P2") 
Registered Capital   : Baht  40,000,000.00  
& Paid-up Capital    4,000,000 common shares. Par Value at Baht 10.00 per share 
Type of Business   : Mass production of less sophisticated parts and ability to reduce costs 

  when produced in large quantity, targeting at motorcycle and  
  electrical parts. 

Head Office   : Amata Nakorn Industrial Estate 700/102 Moo 1 , Bankkro,  
    Phanthong, Chonburi 20160  
Tel No.        : 66 (0) 38 – 465890-3 
Fax No.        : 66 (0) 38 – 465894 
 

 PT. API PRECISION  ( “API”) 
Registered Capital   : 1,250,000  Million USD 
& Paid-up Capital 
Type of Business   : Mass production of  high precision production Motorcycle and  

  Automotive  industries in Indonesia. 
Head Office   : Jl. Angsana Raya Blok L3-01 Delta Silicon Industrial Park, 
    Lippo Cikarang Bekasi 17550, Indonesia 
Tel No.   : 62 21 891 18199 
Fax No.   : 62 21 891 18199 
 

4.3   Other References 

 Registrar  

Thailand Securities Depository Company Limited 
62, The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel No.  0-2229-2800, 0-2654-5599      Fax No.   0-2359-1259 

 Auditor  
Sp Audit Company Limited  
503/21, 12th floor, KSL Tower, Sriayudhya Road, Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400  
Tel No.   0-2642-6172-4      Fax No.    0-2642-6253 
Auditor's Name 
Mr. Somyot Wiwatapinai  the authorized auditor no. 5476  
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 บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จํากดั  ( “พทูี”) 
ทุนจดทะเบียน  : 40,000,000.00 บาท (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  

 แบ่งเป็น หุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 
ประเภทธุรกจิ  : ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่างซบัซอ้นนอ้ย และสามารถ

 ลดตน้ทุนไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณสูง โดยมุ่งเนน้ท่ีอุตสาหกรรม
 ช้ินส่วนจกัรยานยนต ์และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่  : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/102 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นเก่า  
 อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศัพท์      : 66 (0) 38 – 465890-3 
โทรสาร       : 66 (0) 38 – 465894 
 

 PT. API PRECISION  ( “API”) 
ทุนจดทะเบียน  : 1,250,000  ดอลล่าร์สหรัฐ (ชาํระเตม็มูลค่าแลว้)  
ประเภทธุรกจิ  : ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ใหก้ลุ่ม

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่  : Jl. Angsana Raya Blok L3-01 Delta Silicon Industrial Park, 
   Lippo Cikarang Bekasi 17550, Indonesia 
โทรศัพท์   : 62 21 891 18199 
โทรสาร    : 62 21 891 18199 
 

4.3   ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0-2229-2800, 0-2654-5599      โทรสาร   0-2359-1259 

 ผู้สอบบัญชี  
บริษทั  เอส พี ออดิท จาํกดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขท่ี 503/21  ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์ 0-2642-6172-4      โทรสาร 0-2642-6253 
ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี 
นายสมยศ ววิรรธน์อภินยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5476  
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5.  Shareholding Structure  
 

5.1  Shareholding Structure 
5.1.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2013 No. of shares 
Amount of per 

share 
(Baht) 

Amount 
(Baht) 

Registered Capital 330,000,000 1.00 330,000,000.00 
Paid-up Capital 329,999,981 1.00 329,999,981.00 
 

5.1.2  Shareholders of the top-ten major shareholders of the Company according to the latest book closing date 
 on December 27, 2013.    

 Name  No. of shares % of total shares all issued 
1. Karoonkornsakul Group*  204,781,640 62.06 
2. Mr. Anan Sithithanasut  4,103,100 1.24 
3. Mr. Tsai Ming-YU  4,042,500 1.23 
4. Mr. Theerachart Veerawan  3,572,200 0.80 
5. Nippon Pack (Thailand) Public Company Limited 2,630,400 0.67 
6. Mr. Wiwat Tharilit  2,216,000 0.64 
7. Mr. Chalee Changwijitkul   2,127,200 0.64 
8. Capital Engineering Network Public Company Limited 2,102,000 0.64 
9. Mr. Surasak Thawa-Auksorn   2,100,000 0.64 
10. Mr. Siripong Vongwutthipornchai  2,075,100 0.63 
   229,750,140 69.62 

           (*See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.4 ) 

5.1.3  Portion shareholders of the Company according to the latest book closing date on December 27, 2013.  

  No. of 
Shareholders 

No. of shares % of total shares all issued 

1. Karoonkornsakul Group * 11 204,781,640 62.06 
2. Minority shareholders 1,917 125,218,341 37.94 
  1,928 329,999,981 100.00 

           (*See detail Karoonkornsakul Group at no.5.1.4) 
 

Note  : No. of Thailand shareholders  1,922 person or  98.37% and No. of foreign shareholders 6 persons or 1.63%  
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5.  ผู้ถือหุ้น 
 

5.1  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
5.1.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 330,000,000 1.00 330,000,000.00 
ทุนเรียกชาํระแลว้ 329,999,981 1.00 329,999,981.00 
 

5.1.2  รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่27 ธันวาคม 2556)    
 รายช่ือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้น 

ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 
1. กลุ่มการุณกรสกลุ*  204,781,640 62.06 
2. นายอนนัต ์ สิทธิธนาสุทธ์ิ  4,103,100 1.24 
3. นายใช่ หมิง ย ู  4,042,500 1.23 
4. นายธีรชาติ  วรีวรรณ  3,572,200 0.80 
5. บริษทั นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,630,400 0.67 
6. นายววิฒัน์  ตริลลิต  2,216,000 0.64 
7. นายชาลี  จงัวจิิตรกลุ  2,127,200 0.64 
8. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน) 2,102,000 0.64 
9. นายสุรศกัด์ิ  เทวอกัษร  2,100,000 0.64 
10. นายศิริพงษ ์ วอ่งวฒิุพรชยั  2,075,100 0.63 
   229,750,140 69.62 

           (*รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนการถือหุน้ กลุ่มการุณกรสกลุ) 

5.1.3  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่27 ธันวาคม 2556)  

  จํานวนราย จํานวนหุ้นรวม % ของจํานวนหุ้น 
ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. กลุ่มการุณกรสกลุ * 11 204,781,640 62.06 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 1,917 125,218,341 37.94 
  1,928 329,999,981 100.00 

           (*รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนการถือหุน้ กลุ่มการุณกรสกลุ) 
 

หมายเหตุ  :   ผูถื้อหุน้ไทย มีจาํนวน 1,922 ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้ร้อยละ 98.37 และผูถื้อหุน้ต่างดา้ว มีจาํนวน 6 ราย     
 คิดเป็นจาํนวนหุน้ร้อยละ 1.63 
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5.1.4   Portion shareholders of Karoonkornsakul Group as follows  (as at 27 December 2013) 
 Name          No. of shares % of total shares all issued 

1. Mrs. Panee Karoonkornsakul 49,633,100 15.04 
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul 45,660,500 13.84 
3. Miss Anchalee Karoonkornsakul 18,865,000 5.72 
4. Miss Chittima Karoonkornsakul 16,170,000 4.90 
5. Miss Orawan Karoonkornsakul 16,170,000 4.90 
6. Miss Benjaporn Karoonkornsakul 14,600,000 4.42 
7. Mr. Pat Karoonkornsakul 14,279,400 4.33 
8. Mr. Pete Karoonkornsakul 13,475,000 4.08 
9. Mr. Chairoj * Vetnaruman 8,635,000 2.62 
10. Mr. Ratchadech ** Vacheesuthum 5,960,000 1.81 
11. Mrs. Ratana Karoonkornsakul 1,333,640 0.40 
   204,781,640 62.06 

หมายเหตุ: * Mr. Chairoj Vetnaruman is Miss Anchalee Karoonkornsakul's husband.  
** Mr. Ratchadech Vacheesuthum is Miss Chittima Karoonkornsakul's husband. 

 

5.2  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - A2 Technology Company Limited 
5.2.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2013 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 2,000,000 10.00 20,000,000.00 
Paid-up Capital 2,000,000 10.00 20,000,000.00 

 
5.2.2  Shareholders of A2 Technology Company Limited   

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. Asia Precision Public Company Limited 1,999,997 99.99985 
2. Mr. Apichart  Karoonkornsakul  1 0.00005 
3. Mr. Chairoj Vetnaruman     1 0.00005 
4. Mr. Ratchadech Vacheesuthum  1 0.00005 
   2,000,000 100.00000 
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5.1.4   สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกลุ  (วนัที ่27 ธันวาคม 2556)  ประกอบด้วย 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น          จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้น 

ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 
1. นางภาณี การุณกรสกลุ 49,633,100 15.04 
2. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ 45,660,500 13.84 
3. นางสาวอญัชลี การุณกรสกลุ 18,865,000 5.72 
4. นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ 16,170,000 4.90 
5. นางสาวอรวรรณ การุณกรสกลุ 16,170,000 4.90 
6. นางสาวเบญจพร การุณกรสกลุ 14,600,000 4.42 
7. นายภทัร์ การุณกรสกลุ 14,279,400 4.33 
8. นายพิชญ ์ การุณกรสกลุ 13,475,000 4.08 
9. นายชยัโรจน์* เวทยน์ฤมาณ 8,635,000 2.62 
10. นายรัชเดช** วจีสุธรรม 5,960,000 1.81 
11. นางรัตนา การุณกรสกลุ 1,333,640 0.40 
   204,781,640 62.06 

หมายเหตุ: * นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นสามีของน.ส.อญัชลี การุณกรสกลุ  

** นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นสามีของน.ส.จิตติมา การุณกรสกลุ 

 

5.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจํากดั 
5.2.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 10.00 20,000,000.00 
ทุนเรียกชาํระแลว้ 2,000,000 10.00 20,000,000.00 

 
5.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจํากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 

% ของจํานวนหุ้น 
ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  1,999,997 99.99985 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ    1 0.00005 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ    1 0.00005 
4. นายรัชเดช  วจีสุธรรม  1 0.00005 
   2,000,000 100.00000 
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5.3  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - P2 Precision Company Limited 
5.3.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2013 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 4,000,000 10.00 40,000,000.00 
Paid-up Capital 4,000,000 10.00 40,000,000.00 

 
5.3.2  Shareholders of P2 Precision Company Limited 

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. Asia Precision Public Company Limited 3,999,997 99.999925 
2. Mr. Apichart  Karoonkornsakul  1 0.000025 
3. Mr. Chairoj Vetnaruman     1 0.000025 
4. Mr. Ratchadech Vacheesuthum  1 0.000025 
   4,000,000 100.00000 

 
5.4  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - PT.API PRECISION 

5.4.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2013 
No. of shares 

(Shares) 

Amount of per 
share 
(USD) 

Amount 
(USD) 

Registered Capital 1,250,000 1.00 1,250,000.00 
Paid-up Capital 1,250,000 1.00 1,250,000.00 

 
5.4.2  Shareholders of PT.API PRECISION 

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. Asia Precision Public Company Limited) 750,000 60.00 
2. PT. Patec Presisi Engineering  500,000 40.00 
   1,250,000 100.00 
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5.3  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จํากดั 
5.3.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 10.00 40,000,000.00 
ทุนเรียกชาํระแลว้ 4,000,000 10.00 40,000,000.00 

 
5.3.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จํากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 

% ของจํานวนหุ้น 
ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3,999,997 99.999925 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ    1 0.000025 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ    1 0.000025 
4. นายรัชเดช  วจีสุธรรม  1 0.000025 
   4,000,000 100.00000 

 
5.4  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - PT.API PRECISION 

5.4.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2556 

จํานวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(ดอลล่าร์สหรัฐ) 

จํานวนเงนิ 
(ดอลล่าร์สหรัฐ) 

ทุนจดทะเบียน 1,250,000 1.00 1,250,000.00 
ทุนเรียกชาํระแลว้ 1,250,000 1.00 1,250,000.00 

 
5.4.2  ผู้ถือหุ้นของ PT.API PRECISION 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 

% ของจํานวนหุ้น 
ทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  750,000 60.00 
2. PT. Patec Presisi Engineering  500,000 40.00 
   1,250,000 100.00 
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6.  Dividend Policy 
 

6.1  APCS's dividend payment policy 

 The Company has a policy to pay dividend at not less than 40% of net profit after corporate income tax in 
the Company's separate financial statement and after legal reserve. However, the Company may declare dividend 
payment at a lower rate, depending on its performance, financial position, liquidity, working capital need, business 
expansion, and other factors related to its business management as deemed fit by the Board of Directors and/or the 
shareholders of the Company 

 

Details of dividend payment 
Separate of Financial Statement 

2011 2012 2013* 

par value of per share (Baht)  1 1 1 
Number of the Company's issued shares  300.00 330.00 330.00 
Annual net profit(loss) (Million Baht)  107.07 103.33 (18.31) 
Dividend Payment per share  0.25 0.15 - 
Percentage of the annual net profit (%)  70.05% 47.91% - 

Sp
ec

ify
 

Dividend Payment per share Cash 0.15 0.15 - 
 Stock Dividend 0.10  - 
Percentage of the annual net profit (%) Cash 42.03% 47.91%  - 
 Stock Dividend 28.02%  - 

 

*The Board of Directors' meeting no.1/2014 held on 26 February 2014 has resolved and approved for the omission of dividend 
payment for the year 2013 and approval of the presentation to the Meeting of Shareholders no.2014 for consideration.  

 
6.2  Dividend payment policy of subsidiaries 

 The Company's subsidiaries have a policy to pay dividend at not less than 50% of net profit after corporate 
income tax in the individual subsidiaries' separate financial statement and after legal reserve. However, the 
subsidiaries may declare dividend payment at a lower rate, depending on their performance, financial position, 
liquidity, working capital need, business expansion, and other factors related to their business management as deemed 
fit by the board of directors and/or the shareholders of the subsidiaries. 
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6.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

6.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย   อยา่งไรกต็ามบริษทัอาจกาํหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผล
ในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2554 2555 2556* 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  300.00 330.00 330.00 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  107.07 103.33 (18.31) 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น  0.25 0.15 - 
Percentage of the annual net profit (%)  70.05% 47.91% - 

แบ่
งเป็

น 

อตัราต่อหุ้น เงนิสด 0.15 0.15 - 
 หุ้นปันผล 0.10  - 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล เงนิสด 42.03% 47.91%  - 
 หุ้นปันผล 28.02%  - 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 มีมติงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556    
   และใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 เพื่ออนุมติัต่อไป 

 
6.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย   อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ย
อาจกาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 
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*Note :  The minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders as of 27 April 2013 has approved appointment of Mr. Rajeev Vijayan was 
nominated to be the director in place of Mr. Tsai Ming-YU who did not wish to return to the position in the next rotation.  
                    ซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่ง และไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

7.  Profile of the Directors and Executives  
 

List of the Director and Executive as of 31 December 2013 
1.   Mr. Manu Leopairote  (Chairman of the Board / Audit Committee Chairman / Independent Director) 
2.   Prof. Udomsil Srisaengnam, MD (Vice Chairman / Independent Director) 
3.   Mr. Pornchai Sakunleelarasamee (Director / Audit Committee / Independent Director) 
4.   Mr. Sompote Wallayasewi (Director / Audit Committee / Independent Director) 
5.   Mr. Apichart Karoonkornsakul (Director / Chairman of Executive Committee/ President) 
6.   Mr . Chairoj Vetnaruman (Director / Executive Committee Member / Managing Director / Acting Chief of Engineering / Acting Chief of Operations)  
7.   Mr. Ratchadech Vacheesuthum (Director / Executive Committee Member) 
8.   Mr. Narong Varongkriengkrai (Director) 
9.   Miss Chittima Karoonkornsakul (Director) 
10.  Mr. Yoshikastu Kurashi (Director / Chief of Business Development) 
11.  Mr. Rajeev Vijayan  (Director)* 
12.  Mr. Anurote Nitipornsri (Senior Manager Administration /Acting Senior Manager, Human Resource Management/ Secretary of the Board /  
       Secretary of the Audit Committee)  
 

    
 

    
 

    

5 6 7 8 

9 10 11 12 

1 2 3 4 
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*หมำยเหตุ :  ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2556 มีมติแต่งตั้งนำยรำจีฟ  วิจำยนั เป็นกรรมกำรแทนนำยใช่ หมิง ย ู 
                    ซ่ึงครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และไม่ประสงคจ์ะกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง  

 

7.  คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
1.   นำยมนู  เลียวไพโรจน์ (ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ) 
2.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม (รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ) 
3.   นำยพรชยั  สกลุลีลำรัศมี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ) 
4.   นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ) 
5.   นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกุล (กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร)  
6.   นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ (กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร) 
7.   นำยรัชเดช  วจีสุธรรม (กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร) 
8.   นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมกำร) 
9.   น.ส.จิตติมำ  กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร) 
10.  นำยโยชิคำสึ คุรำชิ (กรรมกำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ) 
11.  นำยรำจีฟ  วิจำยนั (กรรมกำร)* 
12.  นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี (ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบริหำรทัว่ไป /รักษำกำรผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบริหำรบุคคล/ เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั / เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ) 
 

    
 

    
 

    

5 6 7 8 

9 10 11 12 

1 2 3 4 
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1. Profile of the Directors, Executives and Authorized Persons (as of 31 December 2013) 
 

 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board / 
Audit Committee 
Chairman /  
Independent Director 

71 - Bachelor of Science in Economics 
(Honors), Thammasat University. 

- Master of Science in Economics, 
University of Kentucky. 

- Honorary Doctoral Degree in 
Business Administration, 
Thammasat University.  

- National Defense College of 
Thailand Class 34. 

- Thai Institute of Directors (IDO) 
(Chairman 3/2001). 

- Thai Institute of Directors (IDO) 
(DAP 30/2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2006-Present 
 
 

2012-Present 
2010-Present 
2010-Present 
2010-Present 

 
2010-Present 

 
2006-Present 

 
2004-Present 
2004-Present 
2004-Present 
2004-2012 

 

Chairman of the Board /  
Audit Committee Chairman /  
Independent Director  
Chairman of the Board  
Chairman of the Board  
Independent Director  
Chairman of the Independent 
Director  
Independent Director / 
Audit Committee  
Independent Director / 
Audit Committee  
Chairman of the Board  
Chairman of the Board  
Chairman of the Board  
Audit Committee Chairman 

Asia Precision PLC 
 
 
T.M.C. Industrial Public Co., Ltd. 
ARIP Public Company Limited 
Kang Yong Electric PLC 
Jubilee Enterprise PLC 
 
SVOA Public Co., Ltd. 
 
Siam Steel International PLC 
 
Bangkok Union Insurance PLC 
Polyplex (Thailand) PLC 
Khon Kaen Sugar Industry PLC 
Thai Oil Public Company Limited 
Ministry of Industry 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ) 
 

 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 

71 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต      
(เกียรตินิยมดี)    
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต  University of 
Kentucky, USA 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี    
  บณัฑิตกิตติมศกัดิ์    
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนั 
ราชอาณาจกัร วปอ.รุ่น 34 

- หลกัสูตร Chairman 2000  
รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certification  
Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย 

 
 
 
 

- - ปี 2549-ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2555-ปัจจุบนั 
 
ปี 2553-ปัจจุบนั 

 
ปี 2553-ปัจจุบนั 

 
ปี 2553-ปัจจุบนั 

 
ปี 2553-ปัจจุบนั 

 
ปี 2549 - ปัจจุบนั 

 
ปี 2547-ปัจจุบนั 

 
ปี 2547-ปัจจุบนั 

 
ปี 2547-ปัจจุบนั 

 
ปี 2547-2555 

ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม 
จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั เออาร์ ไอพี จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ยบูิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ 
จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

2. Prof. Udomsil  
Srisaengnam, MD 

Vice Chairman / 
Independent Director 

71 - Bachelor of Medicine  , Mahidol 
University. 

- 0.03 2006-Present Vice Chairman /  
Independent Director 

Asia Precision PLC 
 

    - Doctoral of Certificate in the field 
of psychiatric medicine (Medicine) 
FRCP – Fellowship of the Royal 
College of    Physicians 
(Edinburgh). 

  1994- Present Consultant psychiatrist  Theptarin Hospital 

    - Thai Institute of Directors (IDO) 
(DAP 87/2011). 

     

3. Mr. Phornchai 
Sakullelarasmi 

Director /  
Audit Committee / 
Independent Director 

61 -  Bachelor of Laws (LL.B.),     
    Ramkhamhaeng University.  
-  Master of Business 
Administration (Finance),   

   University of North Texas, USA . 
-  PhD (Finance), University of    
    North Texas, USA. 

                  - 0.10 2007-Present 
 

2011-Present 
 

2007-Present 
 

Director / Audit Committee/ 
Independent Director  
Director  
 
Managing Director  

Asia Precision PLC 
 
The Bangkok Christian Hospital 
(Nakorn Pathom)  
Purified Agar Co., Ltd. 

    -  Thai Institute of Directors (IOD)  
   (DCP 113/2009). 
 
 
 
 
 

     



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                      
 

หนา้  35 

 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

71 - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

- 0.03 ปี 2549-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

    - ปริญญาเอก วฒุิบตัรผูเ้ชี่ยวชาญเวช
กรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทย
สภา) FRCP – Fellowship of the 
Royal College of  Physicians 
(Edinburgh) 

  ปี 2537-ปัจจุบนั จิตแพทยท์ี่ปรึกษา 
 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

    - หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษทัไทย 

     

3. นายพรชยั  สกลุลีลารัศมี กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

61 - นิติศาสตร์บณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
    University of North Texas, USA  
-  ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิตการเงิน 
    University of North Texas, USA 

                  - 0.10 ปี 2550- ปัจจุบนั 
 

ปี 2554-ปัจจุบนั 
 

ปี 2550-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
สาขานครปฐม 
บริษทั วุน้บริสุทธิ์ จาํกดั 
 

    -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร    
   Director Certification 
   Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
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 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

4. Mr. Sompote Wallayasewi Director / 
Audit Committee / 
Independent Director 

47 - B.A., Faculty of Engineering, 
Kasetsart University.  

- Master of MBA, University of Dallas 
Doctor of Philosophy. (JDBA), USA. 

- Project of the University Doctor of 
Philosophy student at Chulalongkorn 
Univesity Thammasat University and 
National Institute of Development 
Administration. 

-   Thai Institute of Directors (IDO)     
    (DAP 87/2011). 

                 - - 2006-Present 
 

2010-Present 
2008-Present 

 
2008-Present 

 
 
 

2007-Present 
2007-Present 
2006-Present 
2008-2012 

Director /Audit Committee / 
Independent Director  
Managing Director  
Managing Director  
 
Director  
 
 
 
Director 
Director 
Director 
Consultant 

Asia Precision PLC 
 
Weir 564 Co., Ltd. 
Bangkok Events and Exhibitions 
Co., Ltd. 
International coordination and 
cooperation, Thailand – United 
States to restrict the export of fruit 
Co., Ltd. 
The Monkey Planet Co., Ltd. 
Wanlavee Co., Ltd. 
Wanlavee Organic Co., Ltd. 
Panchatrap Co., Ltd. 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / Chairman of 
Executive Committee / 
President 

51 - Bachelor of Business Administration 
(Marketing),   Assumption University. 

- Master of MBA, University of 
Washington, USA. 

- Thai Institute of Directors  
  (DAP 86/2010)    
   

- Brother of  
  Miss Chittima    
  Karoonkornsakul  

  - Brother in law    
    Mr. Chairoj    
    Vetnaruman  and  
    Mr. ratchadech  
    Vacheesuthum 

14.24 1994-Present 
 

2010-Present  
 

2010-Present  
 

 2011-Present  
2006-Present 
1993-Present  
1993-Present 
1990-Present 

Director / Chairman of Executive 
Committee / President  
Director / Chairman of Executive 
Committee 
Director / Chairman of Executive 
Committee 
Director  
Director  
Director 
Director 
Director 

Asia Precision PLC 
 
A2 Technology Co., Ltd. 
 
P2 Precision Co., Ltd. 
 
 PT. API PRECISION 
M Dic Holding Co., Ltd. 
Thepthanyapa Co., Ltd. 
Demac Group Co., Ltd. 
Clustec Co., Ltd. 

       1990-Present Director AP3 Co., Ltd. 
           1992-Present Director Park Terrace Co., Ltd. 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                      
 

หนา้  36 

 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

47 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University 
of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั และธรรมศาสตร์ 
สถาบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

                 - - ปี 2549-ปัจจุบนั 
 

ปี 2553-ปัจจุบนั 
ปี 2551-ปัจจุบนั 

 
ปี 2551-ปัจจุบนั 

 
 

ปี 2550-ปัจจุบนั 
ปี 2550-ปัจจุบนั
ปี 2549-ปัจจุบนั 
ปี 2551-2555 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เวยีร์ 564 จาํกดั 
บริษทั บางกอกอีเวน้ทแ์อนดเ์อก็
ซิบิชัน่ จาํกดั 
บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อ
การส่งออกผลไม ้จาํกดั 
บริษทั มงักี้ แพลนเน็ต จาํกดั 
บริษทั วลัวรี์ จาํกดั 
บริษทั วลัวรี์ ออร์แกนนิก จาํกดั 
บริษทั ปัญจทรัพย ์จาํกดั 

5. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 

51 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   (สาขาการตลาด)   
  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   University of Washington, USA 
- หลกัสูตร Director Accreditation 
   Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- พี่ชายของ  
   น.ส.จิตติมา  
  การุณกรสกลุ  
- พี่เขยนายชยัโรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ และ   
  รัชเดช วจีสุธรรม 

14.24 ปี 2537-ปัจจุบนั 
 

ปี 2553- ปัจจุบนั
ปี 2553- ปัจจุบนั
ปี 2554- ปัจจุบนั
ปี 2549- ปัจจุบนั 
ปี 2540-ปัจจุบนั
ปี 2536-ปัจจุบนั
ปี2533-ปัจจุบนั 

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 
 PT. API PRECISION 
บริษทั เอม็ดิก โฮลดิ้ง จาํกดั 
บริษทั เทพธญัญภา จาํกดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั เอพีทรี จาํกดั 

       ปี2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คลสัเทค จาํกดั 
       ปี 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พาร์ค เทอเรซ จาํกดั 
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 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

6. Mr. Chairoj Vetnaruman Director /  
Executive Member 
Committee / 
 Managing Director / 
Acting Director of 
Engineering /  
Acting Director of 
Operations/ 
Acting Director of  
Purchasing 

47 - Bachelor  of Accounting , Dhurakij 
Pundit University. 

- Master of  Business 
Administration, Chulalongkorn 
University.     

- Thai Institute of Directors  
  (DAP 50/2006). 
 

- Miss Anchalee   
  Karoonkornsakul's  
  husband  
- Brother in law    
  Mr.Apichart  
  Karoonkornsakul  
 

8.33  1994-Present 
 
 
 

2010-Present 
 

 2010-Present 
 

 2011-Present 
 2008-2010 

Director /Managing Director / 
Executive Committee Member / 
Acting Chief of Engineering / 
Acting Chief of Operations 
Director / Executive Committee 
Member 
Director / Executive Committee 
Member 
Director  
Director 

Asia Precision PLC 
 
 
 
A2 Technology Co., Ltd. 
 
P2 Precision Co., Ltd. 
 
PT. API PRECISION 
Capital Engineering Network 
PLC 

7. Mr. Ratchadech 
Vacheesuthum 

Director/  
Executive Member 
Committee 

53 - Bachelor of Mechanical 
engineering, King Mongkut's 
Institute of Technology(Thonburi). 

- Master of MBA,  Ohio University, 
USA. 

- Thai Institute of Directors  
  (DAP 50/2006). 
 
 
 
 
 

- Miss Chittima  
  Karoonkornsakul's   
  husband  
- Brother in law    
  Mr.Apichart  
  Karoonkornsakul  
 

1.81 1997-Present 
 

2010-Present 
 

2011-Present 
 
 

Director / Executive Committee 
Member 
Director / Executive Committee 
Member 
Director / Executive Committee 
Member  
 
 
 
 

Asia Precision PLC 
 
P2 Precision Co., Ltd. 
 
PT. API PRECISION 
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 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย
วศิวกรรม / รักษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการ / รักษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ 

47 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั     

- หลกัสูตร Director Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006     
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- สามีของ   
  น.ส. อญัชลี 
  การุณกรสกลุ 
-นอ้งเขยนายอภิชาติ 
  การุณกรสกลุ 

8.33 ปี 2537-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ปี 2553- ปัจจุบนั
ปี 2553- ปัจจุบนั 
ปี 2554- ปัจจุบนั 
ปี 2551-2553 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ 
กรรมการบริหาร/ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย
วศิวกรรม/รักษาการผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 
PT. API PRECISION 
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียริ่ง 
เน็ตเวริ์ค จาํกดั (มหาชน) 

7. นายรัชเดช  วจีสุธรรม กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกล  
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
ธนบุรี 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  Ohio University, USA 
-  หลกัสูตร Director Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย 
 
 
 
 

- สามีของ 
  น.ส.จิตติมา   
  การุณกรสกลุ 
- นอ้งเขยของ 
  นายอภิชาติ    
   การุณกรสกลุ 

1.81 ปี 2540-ปัจจุบนั 
 

ปี 2553- ปัจจุบนั 
ปี 2554- ปัจจุบนั 

 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 
PT. API PRECISION 
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 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

8. Mr.  Narong 
Varongkriengkrai 

Director 63 -  Bachelor of  Mechanical 
Engineering, 
FACHHOCHSCHULE  

   NIEDERRHEIN , GERMANY.   
-  Master Mechanical Engineering, 

UNIVERSITAET SIEGEN,    
   GERMANY.   

                  - 0.02  2011-Present 
 2012-Present 
 2011-2012 
 2003-2011 

Director  
Director 
Consultant  
President  

Asia Precision PLC 
Thai Auto tool and Die Co., Ltd 
Thai - Germany Institute  
Thai - Germany Institute  
 

9. Miss Chittima 
Karoonkornsakul 

Director  50 - Bachelor of Accounting, 
Chulalongkorn University. 

- Master of MBA, 
  Seattle University, USA. 
-Thai Institute of Directors  
  (DAP 86/2010). 
 
 
 
 

- sister of    
   Mr.Apichart  
   Karoonkornsakul  
   And Miss Anchalee   
   Karoonkornsakul  
-  Mr. Ratchadech    
   Vacheesuthum's    
   wife  

4.90  2010-Present 
2011-Present 
 1990-Present 
2005-Present 
2003-Present 
2010-Present 
2011-Present 
 2010-Present 
2006-Present 

 
 2003-Present 

Director  
Director  
Director  
Director  
Director 
Director  
Director  
Director  
Director /Financial Controller 
 
Accounting Consultant 
 

Asia Precision PLC 
Yoga Work Co., Ltd. 
Park Terrace Co., Ltd. 
Clustech Co., Ltd.  
Demac Group Co., Ltd. 
Asia Shaft Co., Ltd. 
Absolute Pilates Plus Co., Ltd. 
Absolute Pilates Co., Ltd.  
Absolute Sanctuary and Yoga 
Center (Koh Samui) Co., Ltd.  
Absolute Yoga Co., Ltd.  
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 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ  63 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกล     
    จาก FACHHOCHSCHULE  
     NIEDERRHEIN , GERMANY   
-  ปริญญาโท จาก 
    UNIVERSITAET SIEGEN,    
     GERMANY   

                  - 0.02 ปี 2554-ปัจจุบนั 
 

ปี 2555-ปัจจุบนั 
 

ปี 2554-2555 
ปี 2546-2554 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
ผูอ้าํนวยการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์
ดาย จาํกดั 
สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 
สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 

9. น.ส.จิตติมา  การุณกรสกลุ กรรมการ 
 

50 - ปริญญาตรี การบญัชี 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  Seattle University, USA 
- หลกัสูตร Director Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
 
 
 

- นอ้งสาวของนาย
อภิชาติ การุณกรสกลุ 
และเป็นพี่สาวของ
น.ส. อญัชลี  
 การุณกรสกลุ 
- ภรรยาของ 
  นายรัชเดช วจีสุธรรม 

4.90 ปี 2553-ปัจจุบนั 
 

ปี 2554-ปัจจุบนั 
ปี 2533-ปัจจุบนั
ปี2548-ปัจจุบนั
ปี2546-ปัจจุบนั
ปี2553-ปัจจุบนั 
ปี 2554-ปัจจุบนั 

 
ปี 2553-ปัจจุบนั
ปี 2549-ปัจจุบนั 

 
 

ปี 2545-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ/ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 
ที่ปรึกษาทางบญัชี 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั โยคะ เวริ์ค จาํกดั 
บริษทั พาร์ค เทอเรซ จาํกดั 
บริษทั คลสัเทค จาํกดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั เอเชียชาฟท ์จาํกดั 
บริษทั แอบ็โซลูท พีเลทส์ พลสั 
จาํกดั 
บริษทั แอบ็โซลูท พีเลทส์ จาํกดั
บริษทั แอ๊บเซอลูท แซงชวัรี่ 
แอนด ์โยคะ เซ็นเตอร์(เกาะสมุย) 
จาํกดั 
บริษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จาํกดั 
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 Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

10. Mr. Yoshikastu Kurashi Director / Chief of 
Business Development 

57 - Diploma of Engineering, 
  Kyushu Institute of Technology,  
  JAPAN. 

                 - 0.31  1999-Present 
 

2011-Present 

Director /                                         
Chief of Business Development 
Director  

Asia Precision PLC 
 
PT. API PRECISION 

11. Mr. Rajeev Vijayan Director  
 

49 - Engineering - Tooling & 
Manufacturing NTTF, INDIA 

                  - - 2013- Present 
2010- Present 

2002-2010 

Director  
Managing Director  
Director  

Asia Precision PLC 
A2 Technology Co., Ltd. 
Basic Machining Co., Ltd. 

12. Mr. Anurote Nitipornsri Senior Manager 
Administration /  
Acting Senior Manager, 
Human Resource 
Management/  
Secretary of the Board / 
Secretary of the Audit 
Committee 

48 - Bachelor of  Accounting,  
   Ramkhamhaeng University. 

- 0.07 2005-Present 
June2012-Present 

 
 

Senior Manager Administration 
Acting Senior Manager, Human 
Resource Management 
 
 

Asia Precision PLC 
 

   

 
Note : 
1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old  
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 ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ / ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

57 -  ประกาศนียบตัรวศิวกรรมศาสตร์ 
   Diploma, Kyushu Institute of   
   Technology , JAPAN 

                 - 0.31 ปี 2542-ปัจจุบนั 
 

ปี 2554- ปัจจุบนั 

กรรมการ/                                        
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผูบ้ริหาร 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  
PT. API PRECISION 

11. นายราจีฟ  วจิายนั กรรมการ  49 -  Engineering - Tooling &    
   Manufacturing NTTF, INDIA 

                  - - ปี 2556-ปัจจุบนั 
 

2553-ปัจจุบนั 
2545-2553 

กรรมการ  
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
บริษทั เบสิค แมชชินนิ่ง จาํกดั 

12. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
บริหารทัว่ไป /  
รักษาการผูจ้ดัการอาวโุส 
ฝ่ายบริหารบุคคล 
เลขานุการกรรมการ
บริษทั /  
เลขานุการกรรมการ
ตรวจสอบ 

48 -  ปริญญาตรี การบญัชี 
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- 0.07 ปี 2548 -ปัจจุบนั 
มิ.ย.2555-ปัจจุบนั 

 
 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทัว่ไป 
รักษาการผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
บริหารบุคคล 
 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 

   

 
หมายเหตุ : 
1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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2. Details of position of executives and controlling person of the company and subsidiary ( as of 31 December 2013) 
 

 
 

 
Name 

Asia Precision 
Public 

Company 
Limited 

Subsidiary 

A2 Technologies 
Company Limited 

P2 Precision 
Company 
Limited 

PT. API  
PRECISION 

1. Mr. Manu Leopairote   PD, PA, ID    
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD VPD, ID    
3. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee D,  A , ID    
4. Mr. Sompote Wallayasewi D,  A , ID    
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul D, PE, M PD, PE PD, PE PD 
6. Mr. Chairoj Vetnaruman D, E, M D , E , M D , E , M  D  
7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum D, E, M  D , E , M D , M 
8. Mr. Narong Varongkriengkrai D    
9. Miss Chittima Karoonkornsakul D    

10. Mr. Yoshikastu Kurashi M   D  
11. Mr. Rajeev Vijayan* D E   
12. Mr.Anurote Nitipornsri M    
 
Note :    

Position Board Of Director 
Audit 

Committee 
Executive Member 

Committee 
Independent 

Director 
Executive 

Chairman PD PA PE - - 
Vice Chairman VPD - - - - 
Director D A E ID - 
Executive - - - - M 
 
 
 
 
 
 
*Note  :   The meeting in the 2013 Annual General Meeting of shareholders on April 27, 2013 appointed  
  Mr. Rajeev Vijayan as Director replacing Mr. Tsai Ming-YU, who did not wish to return to the position 
   in the next rotation. 
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2. การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ) 
 

 

รายช่ือ 
บมจ. เอเซีย 
พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจ. เอทู 
เทคโนโลย ี

บจ. พทูี  
พรีซิช่ัน 

PT. API  
PRECISION 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ PD, PA, ID    
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม VPD, ID    
3. นายพรชยั สกลุลีลารัศมี D,  A , ID    
4. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี D,  A , ID    
5. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ D, PE, M PD, PE PD, PE PD 
6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ D, E, M D , E , M D , E , M  D  
7. นายรัชเดช วจีสุธรรม D, E, M  D , E , M D , M 
8. นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร D    
9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ D    

10. นายโยชิคาสึ คุราชิ M   D  
11. นายราจีฟ  วจิายนั* D E   
12. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี M    
 
หมายเหตุ :   

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการอสิระ ผู้บริหาร 

ประธาน PD PA PE - - 
รองประธาน VPD - - - - 
กรรมการ D A E ID - 
ผู้บริหาร - - - - M 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  :   ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556 มีมติแต่งตั้งนายราจีฟ วจิายนั  
  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั แทนนายใช่ หมิง ย ูซ่ึงครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง และ 
  ไม่ประสงคจ์ะดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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8.  Organization Structure 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในระหวา่งปี 2555 นายสัมฤทธิ์ สวา่งคาํ ไดเ้กษียณอายงุาน ตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริหารบุคคล รักษาการแทนโดยนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี 
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APCS organization structure consists of the Board of Directors, the Executive Committee and the Audit 
Committee. Its executives are qualified as stipulated in Section 68 of the Public Limited Companies Act 1992 and in 
accordance with the relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board. The Company has organized its 
management structure as follows:  

 

8.1 Board of Directors  

As of 31 December 2013, the Board of Directors is composed of eleven members below :  

No. Name Position No. of Meeting No. of Meeting 
attendances 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board Director /  
Audit Committee Chairman / Independent 

5 5 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Independent 5 4 
3. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee Director / Audit Committee / Independent 5 5 
4. Mr. Sompote Wallayasewi Director / Audit Committee / Independent 5 5 
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / President 5 5 
6. Mr. Chairoj Vetnaruman Director / Managing Director 5 5 
7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director 5 5 
8. Mr. Narong Varongkriengkrai Director 5 5 
9. Miss Chittima Karoonkornsakul Director 5 5 
10. Mr. Yoshikastu Kurashi Director  5 1 
11. Mr. Rajeev Vijayan1) Director 4 1 
12. Mr. Tsai Ming-YU 1) Director 1 1 

     
1) The meeting in the 2013 Annual General Meeting of shareholders on April 27, 2013 appointed Mr. Rajeev Vijayan as Director 

replacing Mr. Tsai Ming-YU, who has left directorship after ending her term and she does not want to be reinstated.  
Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Board of Directors.  

8.1.1 Authorized Directors 
Directors authorized to sign on behalf of the Company are two of the three directors, namely Mr.Apichart 

Karoonkornsakul,  Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Mr. Chairoj Vetnaruman,  to co-sign documents with the Company seal 
affixed. 

8.1.2  Term of office   
Articles of Association of APCS determine, at each annual general meeting of shareholders, one-third of the total 

directors are due to vacate the office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall 
apply. The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s registration is by drawing 
lots. On the following years, the directors who are in office the longest shall retire. The retiring directors may be re-elected as the 
directors for another term 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ   และ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง จํานวนคร้ังการ
ประชุม 

การเข้าร่วม
ประชุม 

1. นายมนู   เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

5 5 

2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 5 4 
3. นายพรชยั   สกลุลีลารัศมี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5 5 
4. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5 5 
5. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ กรรมการ / กรรมการผูอ้าํนวยการ 5 5 
6. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 5 5 
7. นายรัชเดช   วจีสุธรรม กรรมการ  5 5 
8. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 5 5 
9. นางสาวจิตติมา   การุณกรสกลุ กรรมการ 5 5 
10. นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ  5 1 
11. นายราจีฟ วจิายนั1) กรรมการ 4 1 
12. นายใช่ หมิง-ยู1) กรรมการ 1 1 

     

1)ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556  ไดแ้ต่งตั้งนายราจีฟ วิจายนั เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั แทนนายใช่ หมิง ย ู ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง   

เลขานุการกรรมการบริษทั    นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  

8.1.1  กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายรัชเดช วจีสุธรรม นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการสองในสามคนลงลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

8.1.2  วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก
เขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 43 
 

8.1.3   Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 

The board of director to consider and approve matters relating to the operations of companies such as vision 
and mission risk strategy, plan and budget as well as supervise the execution of policies and plans are available, 
efficiency and effectiveness in summary, the powers, duties and responsibilities are as follows; 

1.  The Board of Directors has authorities, duties and responsibilities in managing the Company in accordance 
with the laws, Company’s objectives and Articles of Association as well as legitimate resolutions of the 
General Meetings of shareholders with integrity and corporate benefits. 

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

3.  To hold a Board of Directors’ meeting at least once in three months. 
4.  Prepare an Annual Report and take responsibility for preparation and disclosure of duly audited financial 

statements to reflect the Company’s financial position and operational performance in the previous year, 
and present them to the annual general meeting of shareholders for their approval; 

5.  Determine goals, directions, policies, business plans and budget of the Company; monitor and supervise 
the performance and administration of the Executive Committee to ensure that it is effectively and 
efficiently in accordance with the policies, plans and budget. The Executive Committee also has the duties 
to monitor and ensure that the Company has complied with the law on securities and exchange, 
notifications of the Capital Market Supervisory Board, and the rules and regulations of the SET, such as 
connected transactions, acquisition and disposal of assets or other laws relevant to the Company’s 
business; 

6.  To review, check and approve the Company’s business expansion plan, large investment projects as well 
as joint investment with other entrepreneurs, proposed by the management  

7.  To monitor corporate performance to ensure compliance with its plans and budget. 
8.  Consider and have power to determine organization structure, appoint Executive Committee, President 

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

Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and 
approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of 
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of 
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies) 
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and 
approved by the Board. 

9.  The Board may authorize one or more than one directors or any other person to act on its behalf under 
supervision of the Board, or may delegate power to the person within a specified timeframe as the Board 
deems it appropriate. The Committee may revoke, withdraw, change or correct that authorization as 
appropriate. 
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8.1.3   อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญั
ไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั 

3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึง

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมติั  

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญั หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  

7. ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ี
ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกบับริษทัหรือ
บริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
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 Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine 
and approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of 
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of 
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies) 
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and 
approved by the Board. Under the criteria, conditions and procedures concerning interrelated transactions 
and significant asset acquisition or distribution transactions in accordance with the Capital Market 
Supervisory Board’s and/or Stock Exchange of Thailand’s or other related organizations’ notifications.  

In addition, the Board of Directors has authorized subcommittees or the said persons to handle 
transactions concerning the Company’s normal business operation with a specified scope and budget at 
different levels. There is no authorization without restriction of power or budget. 

10. The Board of Directors conducts the Board self assessment annually to discuss and consider the 
performance and problem for further improvement  

8.1.4   Duties and authorities of the chairman of board director 
1. Responsibility as the leader of the Board of Directors in supervising, overseeing and supporting 

administration by the Executive Committee and other sub-committees to achieve the objectives set forth, 
2. Chairing the Board meetings and general meetings of shareholders,  
3. Casting a decisive vote in case votes for an issue in the Board are split equally. 

8.2 Audit Committee  
      As of 31 December 2013, there are three Audit Committee members as follows: 

No. Name Position No. of meeting attendances 2013 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board 4/4 

2. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee Audit Committee 4/4 

3. Mr. Sompote Wallayasewi Audit Committee 4/4 
Appointed by The Board of Director Meeting No.5/2013 on November 13, 2013.  

Mr. Pornchai Sakunleelarasamee  and Mr. Sompote Wallayasewi is knowledgeable and have sufficient 
experience to perform the duties of reviewing the accuracy and adequacy of the company's financial reporting  

 Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Audit Committee  
 
8.2.1  Term of office 
 1.  Audit Committee Chairman  3 years  
 2.   Audit Committee Member  3 years  
 Upon completion of the term of service, the Audit Committee Chairman and members may be re-appointed 
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ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย ้ง  มีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกับบริษทั หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอาํนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด
ดงักล่าวขา้งตน้ในการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยไดมี้การกาํหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจน โดยไม่มีการมอบอาํนาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด 

10. จดัให้มีการประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือนาํผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการ
บริษทั 

8.1.4   อาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบั ติดตาม ดูแล และสนบัสนุนการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝ่ายเท่ากนั 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2556 
1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายพรชยั  สกลุลีลารัศมี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 

นายพรชยั สกุลลีลารัศมี  และนายสมโภชน์ วลัยะเสวี  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  

8.2.1  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 3   ปี 
 2.   กรรมการตรวจสอบ 3   ปี 
 ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
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8.2.2  Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee 
1. Review and ensure the accuracy and adequacy of the Company’s financial reporting; 
2. Review and make certain that the Company’s internal control and internal audit systems are proper and 

effective, determine the independence of its internal audit unit, and approve the appointment, transfer and 
dismissal of head of the internal audit unit or any other unit concerned with internal audit function; 

3. Review and make sure that the Company complies with the law on securities and exchange, the SET’s 
regulations and the laws relevant to its business; 

4. Consider, select, and nominate an independent person to serve as the Company’s auditor and propose 
remuneration for such person, as well as participate in a meeting with the auditor, without presence of the 
management, at lease once a year; 

5. Consider any connected transaction or transaction prone to a conflict of interest to ensure that it conforms 
to the relevant laws and the SET regulations and that it is a reasonable transaction with the utmost benefit 
to the Company; 

6. Prepare a report of the Audit Committee, duly signed by the Audit Committee Chairman, for publishing in 
the Company’s Annual Report, containing at least the following details: 
(a) Opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial report; 
(b) Opinion on the adequacy of the Company’s internal control system;  
(c) Opinion on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the SET regulations 

or the laws relevant to its business; 
(d) Opinion on the suitability of the auditor; 
(e) Opinion on the transaction with a possible conflict of interest; 
(f) Number of the Audit Committee meetings held and attendance by individual Audit Committee 

members; 
(g) Opinion or observation received by the Audit Committee from its performance of duties in 

accordance with the Charter; and 
(h) Other transactions that should be notified to the shareholders and the general investors within the 

scope of duties and responsibilities designated by the Board of Directors. 
7. Perform any other act as assigned by the Board of Directors, with the approval of the Audit Committee; 
8. Report the Board of Directors when the Audit Committee discovers or suspects any of the following 

transactions or acts which might have a material effect on the Company’s financial position and business 
performance, for further rectification within the period of time deemed appropriate by the Audit 
Committee:  
(a) A transaction involving a conflict of interest;  
(b) A fraud or irregular practice or material error in relation to the internal control activities; and 
(c) A violation of the law on securities and exchange, the SET regulations or the of interest; 
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8.2.2  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

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

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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8.3 Executive Committee  
As of 31 December 2013, there are three Executive Committee members as follows.  
  No. Name Position No. of meeting attendances 2013  

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul Chairman of Executive Committee 5/5 
2. Mr. Chairoj Vetnaruman Executive Committee Member 5/5 
3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Executive Committee Member 5/5 

 Appointed by The meeting of Board of Directors at its 1/2013 meeting on 25 February 2013.  

Mr. Anurote Nitipornsri is the  Secretary to the Executive Committee. 
 

8.3.1  Term of office 
Executive Committee members have a term of service for three years. The retiring members may be re-elected 

for another term. The Executive Committee shall report to the Board of Directors and have power, duties and 
responsibilities as assigned by the Board. 

8.3.2  Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee: 
The Executive Committee has power, duties and responsibilities in managing the day-to-day conduct and 

administration of company business, setting out policies, business plans, budgets, management structure and 
managerial powers of the Company, criteria for business conducts in accordance with the economic conditions for 
submitting to the Board of Directors for consideration and approval and/or endorsement, as well as monitoring the 
company performance according to the policies of the Board. Scope of duties and responsibilities of the Executive 
Committee are outlined below.  

1. Administer the business of the Company according to the objectives, rules, policies, regulations, 
requirements, directives and resolutions of the meetings of the Board of Directors and/or the shareholders;  

2. Examine and screen the proposals submitted by the management, determine organization structure, 
policies, directions and strategies for the business operations, business expansion, financial plans, budgets, 
human resource management, investment in information technology for proposing to the to the Board of 
Directors for its endorsement;  

3. Appoint a sub-committee and/or working group to conduct the operations or manage the Company, assign 
their powers, duties and responsibilities including oversee their performing of duties in accordance with 
the goals and policies;  

4. Monitor the Company performance and ensure that the operations are efficient, of high quality in 
compliance with the goals and policies set out by the Board;  

5. Consider the annual budget proposals submitted by the management before proposing to the Board of 
Directors for consideration and approval;  

6. Have power to approve the expenditure for normal business conduct but not more than the budget 
endorsed by the Board of Directors;   

7. Approve the expenditure for major investment as stated in the annual budget paper as the Board of 
Directors may assign, or as the Board may have approved in principle;   
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8.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2556 

1. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 5/5 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริหาร 5/5 
3. นายรัชเดช  วจีสุธรรม กรรมการบริหาร 5/5 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2556  

เลขานุการกรรมการบริหาร  นายอนุโรจน ์ นิธิพรศรี  

8.3.1  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอาํนาจ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.3.2  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบาย ทิศทาง และ กลยทุธ์ การ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ กาํหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดต่อไป 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทาํงาน เพ่ือการดาํเนินกิจการหรือการบริหารงานของ
บริษทั และการกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทาํงาน 
รวมถึงควบคุมกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทาํงานท่ีแต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีกาํหนด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
และกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการ เสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั  

6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีรับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีสาํคญัๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  
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8. Have power to approve borrowing, acquisition for credits or any loans in amount not exceeding Bt.100 
million per item, but not more than the budget endorsed by the Board of Directors. In the case of using the 
Company’s assets as collateral, approval must be sought from the Board of Directors;   

9. To review the Company’s profit and loss, interim or annual dividend payment before proposing it to the 
Board of Directors for approval.  

10. Determine organization structure and power in management, including appointment, employment, 
transfer, termination, wages, remuneration, and bonuses for the directors of department or equivalent and 
higher except the President;  

11. To have power to authorize one or more persons to handle something under the supervision of the 
Executive Board or authorized the said persons to have authority that the Executive Board feels 
appropriate and for a period fixed by the Executive Board. The Executive Board may cancel, withdraw, 
change or alter that authorized person or authorities as the Executive Board may feel appropriate;  

12. To have authority to approve a loan and spending for the Company’s normal business operation for not 
more than Bt20 million in case a transaction exceeds the budget approved by the Board of Directors. That 
should be presented to the Board of Directors for acknowledgement in the following meeting;   

13. Perform any other act as assigned by Board of Directors on a case by case basis. 
The Executive Committee’s authorization of powers and responsibilities must not be made in the manner 

that empowers the authorized person to approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts 
of interest (as defined in the notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other 
notifications of relevant agencies) or conflicts of interest in any other nature with the Company or its subsidiary and/or 
associated companies. The Executive Committee has no authority to approve the said matter. Hence, the Committee 
must propose to the meeting of the Board of Directors and/or shareholders (as the case may be) for its approval, 
except the case of approving a normal transaction under normal trade conditions in accordance with the notification of 
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies.  

8.4 Recruitment and Compensation Committee  

As of 26 February 2014, there are three Recruitment and Compensation Committee members as follows:   
No.                   Name      Position No. of meeting attendances 2013 * 
1. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Chairman of the Board - 
2. Mr. Sompote Wallayasewi Director - 
3. Mr. Narong Varongkriengkrai Director - 

* Appointed by The Board of Director Meeting of Shareholders No.1/2014 on February 26, 2014. 

Mr. Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Recruitment and Compensation Committee 
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8. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 

9. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือ
เสนอคณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 

10. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร อาํนาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง 
การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป ยกเวน้ตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ (President) 

11. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว มีอาํนาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้น ๆ 
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน และการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัภายในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท กรณีท่ีวงเงินเกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

13. ดาํเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ือง
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็น
การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2556* 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ - 
2. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมการ - 
3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ - 

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557  

เลขานุการกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  
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8.4.1  Term of office 
1. The Term of Office of the Recruitment and Compensation Committee is 3 years. Recruitment and 

Compensation Directors may be reinstated as the Board may feel appropriate. 
2. Recruitment and Compensation Directors will lose their directorship upon:   

(1)  Completing one’s term of office, (4)  Death, 

(2)  No more serving as Director in the Board, (5 ) Resolution to terminate directorship by the Board. 

(3)  Resignation, 

3. In case a Recruitment and Compensation Director loses his/her directorship prematurely, the Board shall 
appoint someone qualified in his/her place so that the number of Recruitment and Compensation Directors 
is sufficient according to the charter. A replacement shall remain in the office according to the period left 
over by his/her predecessor. 

8.4.2  Scope of duties, responsibilities and authorities 
 The Recruitment and Compensation Committee shall handle activities assigned by the Board. Its duties, 

responsibilities and authorities are as follows: 

 Recruitment 
1. Figuring out a policy, criteria and procedures to recruit Directors for the Board and other committees as 

well as managing director, based on the appropriateness, structure and composition of the Board of 
Directors; setting forth qualifications of Directors to propose to the Board and/or to get approval in the 
general assembly of shareholders, whichever the case may be. 

2. Recruiting, selecting and proposing names of qualified candidates to take up the positions of Directors in 
the Board or other committees or managing director in place of outgoing directors in accordance with the 
Articles of Association,  

3. Disclosing the recruitment policy and procedures in the annual declaration form (56-1) and Annual Report 
(56-2), 

4. Handling other activities concerning recruitment, assigned by the Board. 
 Compensation  
1. Preparing a policy and criteria for remuneration and other benefits to the Board, committees and managing 

director to propose to the Board and/or to get approval from the general assembly of shareholders, 
whichever the case may be, 

2. Identifying proper compensation in cash and non-cash to each individual Director each year, based on 
his/her duties, responsibilities, performance in comparison with the offers by other companies in the same 
industry as well as contributions from each Director to propose to the Board and/or to get approval from 
the general assembly of shareholders, 

3. Figuring out a framework to evaluate the performance of the Board, committees and managing director in 
order to come up with an annual remuneration package, 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

หนา้ 48 
 

8.4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นวา่เหมาะสม 

2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
  (1)  ครบกาํหนดตามวาระ   (4)  ตาย 
  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั (5 ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
  (3)  ลาออก  
3. เม่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มา
เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน 

8.4.2  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหา 
1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจาํนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้าํนวยการ แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และ
รายงานประจาํปีของบริษทั (56-2) 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 การกาํหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้าํนวยการ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั เป็น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบ
กบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. กาํหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้าํนวยการ 
เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจาํปี 
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4. Accountable to the Board, being prepared to clarify and answering questions concerning compensation to 
the Board in a general meeting of shareholders,  

5. Reporting the policy, principles/rationale of compensation to Directors and executives according to the 
SET’s requirements in the annual declaration form (56-1) and Annual Report (56-2), 

6. Handling other activities concerning the compensation as assigned by the Board, 
7. The executives and other organizations shall present related information to the Recruitment and 

Compensation Committee to support the Committee’s operation in order to achieve its goals. 
 Other duties  
1. The Recruitment and Compensation Committee shall hold a committee meeting at least twice a year, and 

may call additional meetings if necessary. 
2. The Recruitment and Compensation Committee may invite someone involved to make clarifications in a 

committee meeting. 
3. The Recruitment and Compensation Committee shall report its performance to the Board of Directors, and 

prepare a report of its performance in the annual declaration form (56-1) and Annual Report (56-2), signed 
by the chairperson of the Recruitment and Compensation Committee. 

4. The Recruitment and Compensation Committee shall conduct a self evaluation and report the findings to 
the Board of Directors at least once a year. 

5. The Recruitment and Compensation Committee shall revise the charter each year and propose an 
amendment, if any, to the Board for approval. 

 
8.5 The Risk Management Committee  

 As of 26 February 2014, there are three Risk Management Committee members as follows: 
No. Name Position No. of Meeting attendances  2013 
1. Mr. Sompote Wallayasewi Chairman of the Board - 
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director - 
3. Mr. Chairoj Vetnaruman Director - 

Appointed by The Board of Director Meeting of Shareholders No.1/2557 on February 26, 2014. 

Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Risk Management Committee.  

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

be reinstated as the Board may deem appropriate. 
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4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) 
ของบริษทั 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
7. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 หน้าทีอ่ืน่ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอาํนาจ

ในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น  
2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริง

ต่างๆ ใหท่ี้ประชุมทราบได ้
3. การรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ของบริษทั  และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และรายงานผล
การประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทัทราบปีละคร้ัง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั 

 
8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2556 
1. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี ประธานกรรมการ - 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ - 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ - 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557  

เลขานุการกรรมการบริหารความเส่ียง นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  

8.5.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1.  กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจ

ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
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2.  A Risk Management Director may lose his/her directorship upon: 
(1) Completing one’s term of office,       (4)  Death, 

(2) No more serving as Director in the Board,    (5) Resolution to terminate  directorship by the Board. 

(3) Resignation, 

3.  In case a Risk Management Director loses his/her directorship prematurely, the Board shall appoint 
someone qualified in his/her place so that the number of Risk Management Directors is sufficient 
according to the charter. A replacement shall remain in the office according to the period left over by 
his/her predecessor. 

8.5.2  Scope of duties, responsibilities and authorities of the Risk Management Committee  
 The Risk Management Committee shall handle activities assigned by the Board and the committee’s duties, 
responsibilities and authorities are as follows: 

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

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

acknowledgement, 

3. Acknowledging, considering and offering opinions on risk evaluation, direction and measures to cope 

with risks as well as operation plan to order to efficiently manage the remaining risks to make sure that 

APCS has a sufficient and proper risk management plan, 

4. Monitoring the risk management policy and framework to make sure that risk management is efficient 

across the organization under the framework and policy approved by the Board, 

5. Coordinating with the Board to monitor significant risks, reviewed by the internal auditor to make sure 

that APCS has sufficient and proper internal control, 

6. Offering advice and consultation to the working groups involved with risk management and reviewing 

information related to the development of risk management, 

7. Regularly reporting risk management operation and status as well as changes and improvements to align 

with APCS’s policies and strategies, 

8. Appointing sub-committees or working groups involved with risk management and figuring out their 

roles and responsibilities in order to achieve the objectives of the appointment,  

9. Encouraging a review of the risk management policy and framework at least once a year to ensure that 

APCS’s risk management policy and framework goes in line with the current business operation,  

10. The Risk Management Committee shall hold a committee meeting at least twice a year, and may call 

additional meetings as the committee feels appropriate. 
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2.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
  (1)  ครบกาํหนดตามวาระ   (4)  ตาย 
  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั (5)  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
  (3)  ลาออก     

  เม่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหค้รบตามท่ีไดก้าํหนดไว้
ในกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนเขา้มาแทน 

 8.5.2  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1.  พิจารณากลัน่กรองนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหพิ้จารณา
และอนุมติั 

2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือรับทราบ   

3.  รับทราบ พิจารณา และใหค้วามเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการความเส่ียง 
และแผนปฏิบติัการ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการบริหารความ
เส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.  ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริษทัมี
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้ งองค์กร ภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

5.  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

6.  ใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษา กบัคณะทาํงานท่ีก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเส่ียง
ของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

8.  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 
รวมทั้งกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์

9.  ดูแล และสนบัสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
อยา่งนอ้ยทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัสภาพการ
ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

10. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อปี และมีอาํนาจในการ
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น  
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11. The Risk Management Committee shall have a joint meeting with the Audit Committee at least once a year. 

12. Handling other activities involved with risk management as assigned by the Board. The executives and 

other organizations shall provide information to the Risk Management Committee in support of the 

committee’s operation and achievement of its objectives. 

  Management and other department to report or present relevant information and documents. Risk 
management committee to support the work of the committee to achieve risk management duties as assigned.  

8.6 Executives 

As of  31 December 2013, there are four Executive members as follows. 
No. Name Position 

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul President 

2. Mr. Chairoj Vetnaruman Managing Director / Acting Director of Engineering / 
Acting Director of Operations / Acting Director of Purchasing 

3. Mr. Yoshikastu Kurashi Chief of Business Development 

4. Mr. Anurote Nitipornsri Senior Manager Administration *  
  Acting Senior Manager, Human Resource Management 

*  Administration Department are follow : Accounting , Financial , Information Technology and BOI 
   

8.6.1  Scope of duties and responsibilities of the President 
1. Supervise, manage and perform the duties of normal business conducts for the Company’s interest in 

accordance with the objectives and the Articles of Association, rules, regulations, resolutions, policies, 
work plans and budgets endorsed by the Board’s and/or the shareholders’ meeting under relevant laws 
and/or scope of authority designated by the Board of Directors; 

2. Control and oversee the business operations and/or daily administration of the Company; 
3. Determine and propose the Company’s business policies, business plans, targets, operational plans, 

business strategies, annual budgets for the Company’s operations, budgets shown in annual report, 
management authority to the Executive Committee and Board of Directors for approval; 

4. Implement the policies of Board of Directors by translating them into directions, guidelines, strategies and 
business targets (mission) which will be assigned to the management team for further action; 

5. Oversee and follow up the performance of the executives; give advice on rectifications of problems and 
obstacles to ensure that the executives and management team act in accordance with the strategies and 
business plan and in line with the Company’s policy; 

6. Monitor and evaluate performances of duties of the management team; report the results of operations, 
management and progress of the operations to the Executive Committee, the Audit Committee and the 
Board of Directors on a regular basis; 

7. To issue an order, regulation, notification and memorandum to ensure that the Company’s business 
operation goes in line with the Company’s policy and benefits as well as organizational discipline; 
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11. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

8.6 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ  
2. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูจ้ดัการ/ รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม/ 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ/รักษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ 

3. นายโยชิคาสึ คุราชิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทัว่ไป*  
  รักษาการผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริหารบุคคล 

*  ฝ่ายบริหารทัว่ไปประกอบดว้ยงานบญัชี การเงิน งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดา้น BOI 
   

8.6.1  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้อาํนวยการ 
1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอาํนาจซ่ึง
คณะกรรมการกาํหนด 

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 
3. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณประจาํปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาํปี และกาํหนดอาํนาจ
การบริหารงาน เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั  

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมากาํหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือ
กาํหนดภารกิจหลกั (Mission) สาํหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการนาํไปดาํเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวาง
ไว ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

6. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการและรายงานผลการดาํเนินงาน การ
บริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกความเขา้ใจ เพ่ือให้แน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
นโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 
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8. To specify an organizational structure, management methodology covering such details as selection, 
training, employment and termination of the staff, and specify wages, salary, remuneration, bonus and 
other welfare benefits for the staff; 

9. To have authority to appoint or remove an officer holding a position lower than the President. 
10. To have authority to approve spending for the Company’s normal business operation, for instance, an 

asset purchase, significant investment for corporate benefits and other beneficial transactions. The said 
approval authority is applicable to normal business transactions with a maximal spending of not more than 
Bt100 million/transaction but not exceeding the budget already approved by the Board of Directors. 

11. Perform any other duties as assigned by the Executive Committee or the Board. 

In undertaking any matter that the President or his authorized person or other person that may have 
conflicts of interest (as defined in the notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or 
other notifications of relevant agencies) or conflicts of interest in any other nature with the Company or its subsidiary 
and/or associated companies, the President has no authority to approve the said matter. Hence, he must propose to the 
meeting of the Board of Directors and/or shareholders (as the case may be) for its approval, except the case of 
approving a normal transaction under normal trade conditions in accordance with the notification of the Capital 
Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies. 

8.7 Company Secretary 
 At the 1/2011 meeting of the Board of Directors on 19 January 2011, the meeting appointed Mr. Anurote 
Nitipornsri as the Company Secretary.  Also Mr. Anurote Nitipornsri is knowledgeable and have sufficient experience 
to accounting.  

In accordance with Section 15/89 of the Securities and Exchange Act 1992 as amended by the Securities and 
Exchange Act No.4, 2008 with the following scope of duties and responsibilities.  

1. Provide basic advice to the Board of Directors concerning compliance with the laws, rules, regulations 

and the Company’s Articles of Association, and monitor correct  practices regularly;  

2. Be responsible for disclosing Company information in line with the regulations and requirements of 

the SET and the Office of Securities and Exchange Commission;  

3. Prepare and maintain the following documents;  
 3.1 Registration of the Company’s directors; 
 3.2 Invitation letters to the Directors meeting and minutes of the meetings; 
 3.3 Invitation letters to shareholders for meeting and minutes of the shareholders’ meeting; 
 3.4 Company’s annual reports; 
 3.5 Reports of conflicts of interest of Directors and executives. 
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8. กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
วา่จา้ง และเลิกจา้งพนกังานของบริษทั และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการ
ต่างๆ สาํหรับพนกังาน 

9. มีอ ํานาจในการแต่งตั้ ง และถอดถอน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในตําแหน่งท่ีตํ่ ากว่าตําแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ (President) 

10. มีอาํนาจอนุมติัการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน
ลงทุนท่ีสําคญัเพ่ือประโยชน์บริษทั และ การทาํรายการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอาํนาจการอนุมติั
ดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท 
แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการ (President) หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ (President) หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูอ้าํนวยการ (President) ไม่มีอาํนาจ
อนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

8.7 เลขานุการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1 /2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ
แต่งตั้ งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดํารงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้ งน้ีนายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผูค้วามรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นบญัชี   

ตามมาตรา 89 /15   ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2551 โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
3.4 รายงานประจาํปีของบริษทั  
3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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8.8 Remuneration of the Board of Directors and Executives  
A. Monetary remuneration  

 Directors  

In the past, the Company paid meeting allowances and remuneration to Directors who did not 
serve as the management. Directors serving in the management declined to accept meeting 
allowances and remuneration to Directors. Directors who received meeting allowances in 2013 are as 
follows:  

No. Name Position 

 2013 (Unit : Baht/person) 

Board of Director Audit Committee 

Total 
No. 

Meeting  
Fees 

Remuneration No. 
Meeting  

Fees 
Remuneration 

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

5/5 100,000 120,000 4/4 40,000 120,000 380,000 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman 4/5 40,000 120,000 - - - 160,000 

3. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee  Director /Audit Committee 5/5 50,000   60,000 4/4 20,000 60,000 190,000 

4. Mr. Sompote Wallayasewi  Director /Audit Committee 5/5 50,000   60,000 4/4 20,000 60,000 190,000 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul 
 

Director / Chairman Executive 
Committee / President 

5/5 - - - - - - 

6. Mr. Chairoj Vetnaruman 
 

Director / Executive Member 
Committee / Managing Director 

5/5 - - - - - - 

7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director / Executive Member 
Committee 

5/5 - - - - - - 

8. Mr. Narong Varongkriengkrai Director   5/5 50,000   60,000 - - - 110,000 

9. Miss Chittima Karoonkornsakul Director   5/5 10,000   15,000 - - -   25,000 

10. Mr. Yoshikastu Kurashi Director / Executive 1/5 - - - - - - 

11. Mr. Rajeev Vijayan1) Director  1/4 - - - - - - 

12. Mr. Tsai Ming-YU 1) Director / Executive 1/1 - - - - - - 

 Total 300,000 435,000  80,000 240,000 1,055,000 

1) The meeting in the 2013 Annual General Meeting of shareholders on April 27, 2013 appointed Mr. Rajeev Vijayan  as Director 

replacing Mr. Tsai Ming-YU, who has left directorship after ending her term and she does not want to be reinstated.  

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

หนา้ 53 
 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 กรรมการ 

ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทั ซ่ึงกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัไม่ขอรับค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยกรรมการท่ีไดรั้บเบ้ียประชุมในปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี  

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

 2556 (หน่วย : บาท/คน) 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 

รวม 
คร้ัง 

เบีย้
ประชุม 

ค่า 
ตอบแทน 

คร้ัง 
เบีย้

ประชุม 
ค่า 

ตอบแทน 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 

 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 100,000 120,000 4/4 40,000 120,000 380,000 

2. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการบริษทั 4/5 40,000 120,000 - - - 160,000 

3. นายพรชยั สกลุลีลารัศมี 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 50,000   60,000 4/4 20,000 60,000 190,000 

4. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 50,000   60,000 4/4 20,000 60,000 190,000 

5. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ 
 

กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 

5/5 - - - - - - 

6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 - - - - - - 

7. นายรัชเดช วจีสุธรรม กรรมการ/กรรมการบริหาร 5/5 - - - - - - 

8. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 5/5 50,000   60,000 - - - 110,000 

9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ กรรมการ 5/5 10,000   15,000 - - -   25,000 

10. นายโยชิคาสึ  คุราชิ กรรมการ / ผูบ้ริหาร 1/5 - - - - - - 

11. นายราจีฟ  วจิายนั1) กรรมการ  1/4 - - - - - - 

12. นายใช่  หมิง-ยู1) กรรมการ / ผูบ้ริหาร 1/1 - - - - - - 

 รวม 300,000 435,000  80,000 240,000 1,055,000 

1)ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556  ไดแ้ต่งตั้งนายราจีฟ  วิจายนั เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั แทนนายใช่ หมิง-ย ู ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง   
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The meeting in the 2013 Annual General Meeting of shareholders on April 27, 2013 resolved to specify 
monetary remuneration and make payment accordingly to the Board of Directors and Audit Committee as follows  

No. Name 

                                                           Remuneration    (Baht) 

Board of Director Audit Committee 
Total 

No. Amount Remuneration No. Amount Remuneration 
1. Chairman of the Board 6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 400,000 

2. Vice Chairman 6 60,000 120,000 - -                  - 180,000 

3. Director 6 240,000 240,000 4 40,000 120,000 640,000 

4. Director (Executive) 6       -                    - - -                  - - 

 420,000 480,000  80,000 240,000 1,220,000 

Remuneration for other sub-committee (if any) and commission for directors (allocation based on operating results)     780,000 

Total remuneration for directors for the year 2013 of no more than 2,000,000 

Directors who serve as management decline to receive remuneration to Directors (meeting allowances, pensions) 
 

 Executive  

  In 2013, the Company paid remuneration to 71)  executives as salary and bonus total amount  
of  Bt9,255,184   

 
หมายเหตุ: 1)  In the consolidated financial statements, APCS and its subsidiaries paid remuneration to 7 

executives – 5 executives in APCS, one executive each in A2, P2 and API. The total 
remuneration was Bt9.26 million, splitting to APCS, A2, and  P2 at Bt6.21 million, Bt1.67 
million and  Bt1.38 million, respectively. API not have remuneration.  

 
Other Remuneration  
 - None - 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556 มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินและจ่าย
ใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

ลาํดบั รายช่ือ 

                                                            ค่าตอบแทน                                               (บาท/คณะ) 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 
รวม 

คร้ัง จํานวนเงนิ ค่าตอบแทน คร้ัง จํานวนเงนิ ค่าตอบแทน 
1. ประธานกรรมการ 6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 400,000 

2. รองประธานกรรมการ 6 60,000 120,000 - - - 180,000 

3. กรรมการ 6 240,000 240,000 4 40,000 120,000 640,000 

4. กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6 -           - - - - - 

 420,000 480,000  80,000 240,000 1,220,000 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ (ถา้มี) และค่าบาํเหน็จกรรมการ (จดัสรรตามผลประกอบการ)     780,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมกรประจําปี 2556 ทั้งส้ินไม่กนิ 2,000,000 

   ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัขอไม่รับตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุม บาํเหน็จ)  

 ผู้บริหาร 

ในปี  2556 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารจาํนวน 7 ราย1)  ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไดแ้ก่ 
เงินเดือน โบนสั  รวมจาํนวนทั้งส้ิน  9,255,184  บาท   

 
หมายเหตุ: 1)  ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหารจาํนวน 7 ราย โดยเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทั จาํนวน 5 คน   สําหรับผูบ้ริหารของ เอทู พีทู บริษทัละ 1 คน   โดยค่าตอบแทนผูบ้ริหารตาม   
งบการเงินรวม คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 9.26 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าตอบแทนในส่วนของบริษทั 
เอทู  และพีทู  จาํนวน 6.21  ลา้นบาท 1.67  ลา้นบาท และ 1.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี API ไม่
มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

   
ค่าตอบแทนอืน่ 

- ไม่มี – 
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8.9 Changes in APCS shares Held by Director and Executives  
 

Detail as of 31 December 2013 

 
No. 

 
Name 

 
Position 

No. of shares1) 
As of 31 December 

Increase in APCS 
shares held in 

2013 

Percentage of 
shares held (%) 

2012 2013 Net Buy (sell) 2013 
1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board Director / 

Chairman of the Audit Committee 
- - - - 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman 110,000 110,000 - 0.03 
3. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee Director / Audit Committee 330,000 330,000 - 0.10 
4. Mr. Sompote Wallayasewi Director / Audit Committee 210,000 - (210,000) - 
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul  Director / Chairman of Executive 

Committee / President 
46,717,040 46,994,140 277,100 14.24 

6. Mr. Chairoj Vetnaruman Director /  
Executive Member Committee / 
Managing Director 

27,500,000 27,500,000 - 8.33 

7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director /  
Executive Member Committee 

5,940,000 5,960,000 20,000 1.81 

8. Mr. Narong Varongkriengkrai Director 55,000 55,000 - 0.02 
9. Miss Chittima Karoonkornsakul Director 16,170,000 16,170,000 - 4.90 
10. Mr. Yoshikastu Kurashi Director 1,020,250 1,020,250 - 0.31 
11. Mr. Rajeev Vijayan Director / Executive - - - - 
12. Mr. Anurote Nitipornsri Senior Manager Administration 220,000 220,000 - 0.07 
Note : 
1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old  

 
8.10   Human Resources  

As of December 31, 2013, APCS and its subsidiaries had 929 employees (executives not included) in the 
following business lines:  

Department No. of Staffs of the subsidiaries 
Business Development 6 
Supply Chain Development 8 
Technical Development 79 
Operation  764 
Human Resource 37 
Administration 35 

Total 929 
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8.9 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร   
 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

  ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นทีถ่ือ1) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 

 เพิม่ขึน้ ในปี 2556 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 
2555 2556 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย) 2556 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 
 

ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ 110,000 110,000 - 0.03 
3. นายพรชยั   สกลุลีลารัศมี กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 330,000 330,000 - 0.10 
4. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 210,000 - (210,000) - 
5. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ 

 
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 

46,717,040 46,994,140 277,100 14.24 

6. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

27,500,000 27,500,000 - 8.33 

7. นายรัชเดช   วจีสุธรรม กรรมการ/กรรมการบริหาร 5,940,000 5,960,000 20,000 1.81 
8. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 55,000 55,000 - 0.02 
9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ กรรมการ 16,170,000 16,170,000 - 4.90 
10. นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ 1,020,250 1,020,250 - 0.31 
11. นายราจีฟ  วจิายนั กรรมการ - - - - 
12. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูจ้ดัการอาวโุส- 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
220,000 220,000 - 0.07 

หมายเหตุ : 
1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
8.10   บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 929 คน (ไม่รวมผูบ้ริหารของบริษทั) 
โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

ฝ่าย จํานวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ (Business Development) 6 
ฝ่ายจดัซ้ือ (Supply Chain Development) 8 
ฝ่ายวศิวกรรม (Technical Development) 79 
ฝ่ายปฏิบติัการ (Operation ) 764 
ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource) 37 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป (Administration) 35 

รวม  929 
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 Staff compensation      
In 2013, APCS and its subsidiaries paid an average of  929 employees, totaling Bt212.85 million 

in the forms of monthly salary, cost of living, brokerage, provident fund, social security, staff benefits and 
others.  

 Provident Fund 
APCS set up a Provident Fund on January 1, 2006 with Bangkok Bank Public Co., Ltd. with an 

objective of boosting employees’ moral and encouragement as well as motivation for the employees to 
work for the Company for a long time. 

 Other compensations 
  -None- 

 Human resource development policy  

APCS has in place a human resource development policy for every level in order to increase their 
knowledge and for the Company to have efficient manpower for better corporate productivity. An annual 
training plan includes in-house and outsourced training to increase employees’ skills. In 2013, APCS 
facilitated staff training at the total 12,418 hours or average 20.38 hours/person/year.  
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 ค่าตอบแทนพนักงาน     

ปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานจาํนวนเฉล่ีย 929 คน รวมเป็นเงินจาํนวน 
212.85 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหน้า เงินสํารองเล้ียงชีพ เงิน
ประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังาน และอ่ืนๆ 

 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 กับธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด
(มหาชน)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบั
บริษทัในระยะยาว  

 ค่าตอบแทนอืน่ 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อนัจะ
ทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัในการท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานใหก้บับริษทั 
โดยมีแผนการฝึกอบรมประจาํปีทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละระดบั โดยในปี 2556  บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังาน เท่ากบั 12,418 ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็น
จาํนวน  20.38 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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9.  Good Corporate Governance  

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

confident in sustainable growth under proper code of conduct and related legal provisions, Asia Precision Public     
Co., Ltd., (APCS) has come up with a good corporate governance policy to ensure better administration and 
compliance by every employee  at any levels, thus reinforcing the culture of good governance. APCS has adopted the 
Stock Exchange of Thailand’s good corporate governance framework for listed companies in 2012 as its policy. The 
Board of Directors has put that good corporate governance policy in writing and reviewed that policy every year. 
Through different communication channels, APCS has conveyed that policy to everyone in the organization so that 
they may have correct understanding of the corporate governance and comply with that framework.  

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

Chapter 1 Rights of Shareholders  

The Company realizes the importance of fundamental rights of its shareholders as company owners and 
investors, such as right to buy, sell or transfer the securities they hold, right to profit sharing from the Company, right 
to adequately access the Company’s information, rights at a shareholders’ meeting, right to express opinions, and right 
to make joint decisions on such critical matters as profit appropriation for dividend payment, appointment or removal 
of a director, appointment of the auditor, approval of transactions with impact on its business framework, amendment 
to the Company’s memorandum of association, and articles of association, etc. 

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

exercise of rights by the shareholders as follows:  

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

2. APCS usually sends out a notification for a general meeting with sufficient information for each agenda 
for shareholders to learn in advance. For the 2014 Annual General Meeting, APCS disseminated the notification of the 
general meeting on March 25, 2014, more than 30 days before the meeting date and advertised that notification in a 
newspaper for 3 consecutive days. At each agenda, the Board’s opinions have been published. Such information will 
be displayed in the Company’s website (www.asiaprecision.com) so that shareholders may have a chance to study it 
before the meeting. APCS will not unnecessarily add any agendas without prior notice, especially significant agendas 
which shareholders may need time to study before making decision.  

3. If a shareholder is unable to attend the meeting, he/she may appoint one of the independent directors or 
any other person as proxy to attend the meeting on his/her behalf using any one type of the forms delivered together 
with the notice. 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

9.1   การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทัได้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใต้
การดาํเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือยกระดบัการดาํเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังาน
ของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัไดรั้บเอา
แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มาปรับใชเ้ป็นนโยบายของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั อยู่
สมํ่าเสมอทุกปี และบริษทัมีช่องทางการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้
ถกูตอ้งตรงกนั เพ่ือส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

ในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจาก
บริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 
และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้า โดยสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือการประชุมเม่ือวนัท่ี    25 
มีนาคม 2557   ซ่ึงล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  พร้อมทั้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
เป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ีในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวผา่นทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็น
การล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยบริษทัจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระ
สาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
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4. Before the Annual General Meeting, APCS declares that shareholders have the following rights: 
4.1 APCS also allows one or more shareholders holding combined shares of at least 5 percent of the 

number of shares entitled to votes to propose an agenda in advance and nominate candidates to run 
for directorship. In 2013, APCS notified the shareholders through the SET’s system and APCS’s 
website on September 23, 2013, more than 3 months before the end of the accounting cycle. 
Shareholders’ rights were explicitly displayed in the Company’s website. The Audit Committee 
would screen those agendas, proposed by shareholders before putting them forward to the Board of 
Directors  

In case of tabling an agenda or nominating candidates to for directorship by shareholders, 
APCS will notify shareholders in the notification for the AGM that the agendas or candidates have 
been proposed by shareholders. In case the Board declines to table shareholders’ proposals in the 
agendas, APCS will clarify its reasons in the AGM.  

During the period open to shareholders, no shareholders propose an agenda or nominate 
anyone as a candidate for directorship in advance.   

4.2 Allow shareholders to send in their opinions, suggestions or questions concerning the agendas of the 
AGM one month before the meeting date. APCS has publicized the said information in the website 
of the Stock Exchange of Thailand and APCS website : www.asiaprecision.com  

5. In the AGM, APCS sponsored registration through a barcode system, showing each shareholder’s 
registration number according to the registration form each shareholder has received along with the notification for the 
AGM in order to facilitate the shareholders to register before the meeting. 

6. At the meeting, shareholders are given opportunities to raise questions, give suggestions, or express their 
opinions to the meeting on various issues independently and equally. A shareholder meeting will be attended by 
relevant directors and executives to answer to any questions raised at the meeting. Record of the questions and 
opinions expressed at the meeting shall be made available for the shareholders’ inspection and information 

7. At the meeting to elect a director, shareholders are given opportunities to vote for a director one by one. 
They shall have the right to nominate a qualified person from various backgrounds to represent them and protect their 
interests. 

8. To count votes, APCS has applied an e-Voting tool to ensure accuracy and promptness in which vote 
counting is completed soon after each agenda. After the meeting, shareholders can check vote details. 

9. After the general meeting, minutes of the meeting will be prepared, featuring correct and complete 
information for shareholders to review. The minutes will be published in the Company’s website in 14 days after the 
meeting. 
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4. ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 
4.1 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ โดยในปี 2556  บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
วนัท่ี  23  กนัยายน  2556   ซ่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี  พร้อมทั้งไดก้าํหนด
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผูถื้อหุ้นไวช้ดัเจนบนเวบ็ไซต์ของบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น         
ผูก้ลัน่กรองวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอเขา้มายงับริษทั  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเป็นบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  บริษทัจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ  

ทั้งน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด   

4.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 1 เดือน  โดยบริษทัไดมี้การแจง้เผยแพร่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ผา่น
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  

5. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้
แต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม  

6. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้ง
คาํถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเดน็ซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้น
รายงานการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

7. ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดที้
ละคน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผูแ้ทนท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาํหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

8. ในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้าํระบบ e-Voting เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเสียง เพ่ือใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้ 

9. ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม 
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Chapter 2 Equitable Treatment of Shareholders 
The Company has a policy to ensure equitable treatment of all shareholders, particularly the minor shareholders by 

allowing them to propose agenda items for the annual general meeting and nominate qualified persons as directors ahead of 
time, plus detailed information and/or qualifications. The Company will screen and contain only beneficial agenda items and 
select only qualified persons through the Audit Committee before proposing to the Board of Directors for consideration and 
placing on the agenda of the meeting.  

At each general meeting, the Company has a policy of treating all shareholders on an equitable basis. Before 
commencing a meeting, the Chairman will explain to the attendees about their right to vote, details on how to cast 
ballots are announced for each agenda and votes are tallied for each resolution. Sufficient time will be allocated for the 
shareholders to express their views, offer advice, and ask questions at each agenda item. The Chairman will proceed 
according to the meeting agenda as outlined in the invitation notice. No additional agenda items that have not been 
indicated in the invitation notice will be raised without notifying the shareholders in advance. Thus each shareholder 
should have time to study the information before making any decisions 

The Company has set disciplinary penalty in case of violation of using internal information for personal benefits, or 
disclosing the information that may cause damage to the Company. The penalty is imposed according to the severity 
beginning from verbal warning, written warning, temporary suspension without pay, termination of employment, dismissal, 
removal, and discontinuation of employment, as the case may be. 

Directors and executives are informed of their obligation to report their securities holding in the Company and 
of the penal clause pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the SET requirement. In the 
event of Company shares trading by directors or executives, they are required to report to the SEC within 3 business 
days in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) on their shareholding in the 
Company, including those of their spouses and under-aged children, for further disclosure to the public 

In addition, the Company has adhered to the equitable treatment principle for the benefits of all shareholders 
and set out guidance for managing conflicts of interest in a transparent and accountable manner, in particular 
transactions between the Company and interested or concerned parties. In the event that there is such a case, the 
concerned persons must promptly report to the Company and refrain from taking part in the consideration of or voting 
on that matter. Guidelines are also set to prohibit the directors or executives who may have benefits from joining in 
decision making on respective transaction. At the Board of Directors’ meeting, the directors who have been involved 
in any conflicts of interest must not vote on the matter.  
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หมวดที ่2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 

โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ 
คุณสมบติัและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยบริษทัจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาและกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ในการดาํเนินการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  และยงั
เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานท่ีประชุมจะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตดัสินใจ   

บริษทัมีการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย โดยบริษทัไดก้าํหนด
แนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็น
คาํสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ
บริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยู่
ในหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  

บริษทัไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และบท
กาํหนดโทษตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์น
บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดโทษทางวนิยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไป
ใช ้หรือนาํไปเปิดเผยจนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง การพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดย้ดึหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และไดก้าํหนด
แนวทางการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่ง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรายงานให้บริษทั
ทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้าํหนดแนวทางเพ่ือมิใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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Chapter 3 Role of Stakeholders  
The Company has given importance to the rights of all groups of stakeholders, consisting of such internal ones 

as shareholders, employees and executives and such external ones as creditors, customers, suppliers, competitors, 
government agencies, society and community, etc. Realizing that supports and comments from all groups of 
stakeholders benefit the Company’s operation and business development, the Company will comply with the 
applicable laws and requirements to ensure that the rights of such people are well maintained. Besides, the Company 
promotes the rights of all stakeholders, political and universal human and non-infringement of intellectual property 
and realizes important environmental and social responsibility based on the following guidelines 

Shareholders : Treat all shareholders equally; protect shareholders’ benefits; will not violate the shareholders’ 
right or deprive them of their right; build maximum satisfaction with due regards to the 
Company’s sustainable growth; ensure regular and suitable earnings; and uphold the principles of 
good corporate governance in doing business. 

Employees : Ensure that every employee is fairly and equally treated in terms of opportunities, rewards, 
welfare and potential development; recognize that all employees are valuable resources and 
are the key to the success of the organization; encourage employees to develop their 
knowledge along with moral and ethics in line with the Company’s wish “building good 
citizens in gratitude for the homeland.” The Company is determined to develop the 
organization into a learning organization, enhance cultural and working environment, 
promote teamwork, increase employees’ knowledge and competency for their advancement 
and career stability and realized safety and environment, assure them of quality of life and 
safety at work, maintain occupational health and environment; fairly and equally pay 
attention to opinions and suggestions from employees at all levels. 

Customers : Enhance satisfaction and confidence among the customers; be attentive and responsible for 
the customers; deliver premium products/services of high quality and safety at reasonable 
prices, in compliance with the standards; strictly follow the conditions and agreements with 
the customers; upgrade standards of  products/services on a continual basis; regularly 
maintain good and sustainable relationship with the customers; use the customers’ 
information for the benefits of the Company and concerned parties. 

Business 
Partners and 
Creditors 

: Have due regards to equality, equity, fairness and honesty in doing business; protect the 
interests of the partners and creditors by earnestly observing the laws and rules; have code 
of ethics in doing business, not asking, taking or offering any bribes when doing business 
with the partners; respectfully follow the agreed conditions; have fair treatment of the 
creditors including punctual debt settlement; ensure that collateral assets and other 
conditions under contracts are correct, complete and meet the principles of good corporate 
governance; report to the business partners and creditors in advance if the Company is not 
able to follow the obligations stated in the contracts and collaborate in making a solution. 
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงสิทธิของ         
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และไม่กระทาํการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

พนกังาน ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
ผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความรู้ในการทาํงานควบคู่ไป
กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปฏิธานของบริษทัท่ีกาํหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี ทดแทนคุณ
แผ่นดิน”   ดงันั้นจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีวินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และ
กตญัญู และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม 
และบรรยากาศการทาํงาน ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนกังานให้มีความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงาน รับฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียม  และเสมอภาคกนั 

ลกูคา้ มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด  มีการพฒันายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รักษา
สัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มา
ใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกาท่ีกาํหนด
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ   ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตลอดจนการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆอย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการชาํระคืนตามกาํหนดเวลา การ
ดูแลหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สัญญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป
ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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Competitors : Treatment of business competitors shall be in compliance with international principles 
under the law on trade competition practice; uphold the rule on fair competition; not 
discriminate against others in entering the business; not tarnish competitor’s reputation by 
accusation or giving false information or act in any manner that is an unfair treatment in 
competition.  

Public Sector : Give importance to transparency and take into account honesty when making transactions 
with government agencies and the officials alike to avoid any acts that may lead to improper 
undertaking and conflicting with the good governance principles; deny any forms of bribing 
the state officials for the Company’s convenience or business interests. 

Community, 
Society and 
Environment 

Have a policy to conduct the business with responsibility toward the community, society 
and environment with due regards to safety, quality of life, and natural resource 
conservation; promote efficient use of energy; be aware of quality of life of the community 
and society as well as the impacts from the manufacturing sector on the environment; 
ensure that any actions or decisions of the Company relating to its production and business 
conduct are lawful and comply with the rules and regulations or standards; encourage the 
employees to have sense of responsibility toward the community, society and environment, 
and cooperate in the activities arranged by the community where the Company is located. 

Stakeholders can communicate their opinions, complaints or notifications of irregularities or anything that may 
affect APCS through the following channels:  

1.   www.asiaprecision.com ; 
2.   email address : audit_committee@asiaprecision.com  ; 
3.   email address : ind_dir@asiaprecision.com ; 
4.   sent to : ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED   

  Company Secretary / Administrative Department   
 700/331 Moo 6, Donhualor Sub-district, Muang Chonburi District, Chonburi 20000.  

 Related organizations will handle those opinions, complaints or notifications of irregularities and pass them 
to the Audit Committee and eventually Board of Directors for final decision. 

Chapter 4 Disclosure and Transparency  
 The Company gives importance to accurate, complete, timely and transparent disclosure of both financial and 

general information in accordance with the rules of the SEC and the SET, as well as such other information as essentially 
affecting Company share price, all of which can influence the decision process of its investors and stakeholders. 
Accordingly, company information is disseminated to its shareholders, investors and the public through several channels 
including information channels of the SET. 

 In terms of investors’ relationship, APCS has not yet set up a specific organization as activities in such area are not 
many. However, Mr. Apichart Karoonkornsakul  and Mr. Anurote Nitipornsri, have been assigned to communicate with 
institutional investors, shareholders as well as analysts and related public organizations. 
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คู่แข่ง ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่กีดกนั
ผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา 
ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาํการใด ๆ ท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อการแข่งขนั  

ภาครัฐ ให้ความสาํคญักบัความโปร่งใส และคาํนึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริตในการติดต่อทาํธุรกรรมกบั
เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือหลีกเล่ียงการดาํเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระทาํท่ีไม่
เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งต่อตา้นการให้สินบนต่างๆ ต่อ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ืออาํนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 

สังคม ชุมชน 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
ดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  ตลอดจนคาํนึงถึงการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การปฏิบติังานและการตดัสินใจ การดาํเนินการ
ใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งทาํให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทัทุกอย่าง
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตสาํนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต หรือ
เร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทางดงัน้ี  

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

       ฝ่ายเลขานุการบริษทั / บริหารทัว่ไป  
   เลขท่ี 700/331 หมู่ 6 ตาํบลดอนหวัฬ่อ  อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

 โดยขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะการทุจริต หรือเร่ืองอ่ืนใด ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะดาํเนินการ
ตามระเบียบของบริษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้ง

การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะ
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 The Board of Directors is responsible for financial statements and financial information appearing in the annual 
report. The financial statements have been prepared pursuant to the generally accepted accounting standard for Thailand, with 
accounting policy appropriately selected and regularly used throughout the operation, including adequate disclosures in the 
financial statements. In this regard, the quality of the financial statements and internal control, as well as adequate disclosures in 
the notes to financial statements, will be reviewed by the Audit Committee. 

Chapter 5 Responsibilities of the Board of Directors  
1. Structure of Board of Directors 

 The Board of Directors is composed of the persons who are knowledgeable, competent and have experience in 
the areas that support the development of the Company’s business. The Board plays an important role in supervising, 
inspecting and evaluating the results of operations of the Company in compliance with the set plan, as well as running the 
business in compliance with the law, regulations and resolutions of the shareholders’ meeting. The Board is obligated to 
ensure honesty and morality under the code of conduct of the business, and to oversee the administration conducted by 
the management according the set goals and directions for the Company’s and shareholders’ maximum benefits.  
(List of Directors and other information about the Board have been displayed under Section 8.1)  

 One-third of the Board of Directors is represented by independent directors with the purpose of check and balance 
for voting on matters for consideration. The Audit Committee has been instituted consisting of three independent directors. 

 Today, the Board features 11 Director ;- 
 4 independent directors,    
 non-executive directors (one of whom represents the major shareholder), 
 and 5 executive directors (three of whom represent major shareholders) 

 Under  the Company’s Articles of Association, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at 
each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of three, the nearest number of one-
third must retire by rotation.   There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years 
following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period 
must retire. A retired director may be re-appointed. 

 The Board of Directors has the policy that the person appointed as Chairman of the Board and the President must not 
be the same person in order to clearly delineate the responsibilities in supervisory policies and daily management. Therefore, 
duties and responsibilities between the Board of Directors and executives are clearly separated and balanced. The Board of 
Directors has the duty to determine policies and supervise the performance of policy level executives, while the executives are 
responsible for managing the Company’ operations in compliance with the set policy. Accordingly, the Chairman of the Board 
and the President are different persons.  

 The Board of Directors has appointed Company Secretary having the duties and responsibilities in 
accordance with the Securities and Exchange Act (name of the company secretary and duties and responsibilities are 
provided in Content of Organization Structure. disclosure no. 8.7) 
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 ในส่วนของดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์  บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมใน
ดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงมอบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกลุ และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์
ให้กบับริษทั  โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบาทสาํคญัในการ
กาํกบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณใน
การดาํเนินธุรกิจ รวมทั้ งการกาํกบัดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้
กาํหนดไว ้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น (รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1) 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมี จาํนวน 11 ท่าน  แบ่งเป็น 
 กรรมการอิสระ จาํนวน 4 ท่าน   
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน (กรรมการซ่ึงอยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  จาํนวน 1 ท่าน) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  จาํนวน 5 ท่าน (กรรมการซ่ึงอยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวน 3 ท่าน) 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
อย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อยา่งไร
กต็าม กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการ
ถ่วงดุลอาํนาจการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
กาํหนด  โดยประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูอ้าํนวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายช่ือเลขานุการบริษทัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.7) 
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 Delineating of Duties between the Policy Setting and Daily Wok Management  
The Board of Directors has clearly delineated the roles and responsibilities of the policy level and the daily 

management. The Chairman and the President will be elected by the Board of Directors. The Chairman must not be 
assigned as the Chief Executive Officer. But he will be the leader and take key role in making policy decisions 
resulting from the Board of Directors’ meeting at which business targets will be considered and defined together with 
the management team. The Chairman shall efficiently and effectively lead the Board of Directors’ meetings, support 
all directors’ active and independent involvement in the meeting. He will also chair the shareholders’ meetings. The 
Chairman of the Board does not get involve in daily management, but he should support and advise the management 
team concerning the business through the Chief Executive Officer. The President shall be responsible for managing 
the Company within the scope of powers assigned by the Board of Directors (See details of Scope of duties and 
responsibilities of the President no.8.6.1)  

 The term of office 
The term of office for each Director is in line with the Articles of Association without age limit or number of 

terms served. 
The term of office or period of service of independent directors is not limited. According to the SET’s good 

governance principles, the Board should specify that independent directors can serve in the Board maximal 9 years 
from the date of first appointment. However, the current four independent directors have not served in the Board more 
than 9 consecutive years. 

 Holding directorship in other companies  
 According to the SET’s good governance principles, the Board should allow its directors to serve in 
maximal 5 other listed companies, operating proper nature of business.  
 Today, APCS has not yet limited the number of companies each Director may serve. However, the Board 
has separated the policy-making personnel from those handling day-to-day operation.  

 Self evaluation by the Board of Directors  
 The Board has set a policy of evaluation of the Board performance each year with an objective for each 
Director to review his/her performance in the past year and to improve the Board’s overall performance. Evaluation 
criteria are in percentage points for each heading as follows: 

1)  More than 85%   = Excellent, 4)  More than 50%  =     Fair, 
2)  More than 75%  = Very Good, 5)  Less than 50% =     Improvement is required. 
3)  More than 65% = Good, 
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 การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแบ่งอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล 

และการบริหารงานประจาํวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบั กรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นผูน้าํและมีส่วนสาํคญั
ในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนด
เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  ตลอดจนทาํหนา้ท่ีประธาน
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจาํวนั แต่ให้การสนบัสนุนและ
คาํแนะนําในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผูอ้าํนวยการอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีกรรมการ
ผูอ้าํนวยการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(รายช่ือของกรรมการผูอ้าํนวยการ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการผูอ้าํนวยการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.6.1) 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
บริษทักาํหนดใหก้รรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไม่ไดมี้การ

จาํกดัคุณสมบติัในเร่ืองอายุของกรรมการ และไม่ไดจ้าํกดัจาํนวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ 

สาํหรับการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษทัไม่ไดก้าํหนดเก่ียวกบัวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง  ซ่ึง
แนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ส่งเสริมให้คณะกรรมการควร
กาํหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก  โดยปัจจุบนักรรมการอิสระ จาํนวน 4 ท่านของบริษทั ไดด้าํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองกนัไม่เกิน 9 ปี 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 
 แนวปฏิบัติ ท่ีดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้ส่งเสริมให้
คณะกรรมการควรกาํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน   
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนันโยบายของบริษทั ยงัไม่ได้จาํกัดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ไปดาํรง
ตาํแหน่ง    ตามแนวคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการ
กาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของตนเองในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนเพ่ือช่วย
ปรับปรุงในการทาํหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ
จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

1)  มากกวา่ 85%     = ดีเยีย่ม  4)  มากกวา่ 50%    =       พอใช ้
2)  มากกวา่ 75%     = ดีมาก  5)  ตํ่ากวา่    50%    =       ควรปรับปรุง 
3)  มากกวา่ 65%     = ดี 
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The Board of Directors performs self evaluation on a yearly basis for the Board to review their performance 
and problems for further development. Topics of evaluation have been clearly specified to use as norms for 
performance evaluation.  

The Board’s self evaluation form features 6 topics, namely, Board structures and qualifications, roles, duties 
and responsibilities, Board meeting, duty performance, relationship with the management and self development and 
development of the management. 

The Board’s evaluation of the 6 topics shows that their performance exceeds 92.64 percent or excellent.   

 Audit Committee's Report 
The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements. It assigns the Audit Committee 

to review the financial report and make sure that the report is correct and has the quality in compliance with the 
generally accepted accounting standards. Disclosure of important information must be adequate and transparent. The 
accounting department and/or the auditor will participate in the meeting and submit the report to the Board of 
Directors on a quarterly basis. The Board of Directors is responsible for Company consolidated financial statements 
and financial information (Report on the Responsibility of the Board of Directors for the Financial Report) as 
appeared in the annual report. The financial statements are produced based on the generally-accepted accounting 
standards and audited by the auditor. Disclosure of essential information, including financial and non-financial 
information, is based on complete and regular facts. (Details Audit Committee's Report are in the enclosure.) 

 Conflicts of Interest  
A conflict of interest policy was defined on the basis that any decision made in the course of business activity 

should inure to the best interests of the Company and to avoid any action leading to conflicts of interest. Directors, 
executives and employees must review and inform the Company of their relation or linkage with such transaction. The 
person relating or linked to the transaction being considered must not participate in the consideration and approval of 
such transaction. Connected transactions and transactions in conflicts of interest must be carefully considered in terms 
of appropriateness based on the price and same conditions as conducted with outsiders. 

Connected transactions and transactions in conflicts of interest carefully considered by the Audit Committee in 
terms of appropriateness and in accordance with the rules of the SET will be proposed to the Board of Directors. 

The directors and the executives including their spouse and minors are required to report on any change to their 
shareholding to the Company and the Office of the SEC in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange 
Act, B.E. 2535 (1992) within 3 working days following the date of buying, selling, transferring or having been 
transferred. The directors, executives, and employees who have known about significant internal information must not 
disclose internal information to outsiders or unauthorized persons and must refrain from buying and selling the 
Company’s shares for at least one month before the financial statements or internal information are released to the 
public, and at least three days after disclosure to the public in order to prevent the abuse of internal information.  
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โดยไดก้าํหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์ สาํหรับใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

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

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํได ้มากกว่า
ร้อยละ 92.64 หรือ ดีเยีย่ม  

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตาม
มาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่าย
บญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และ
ไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอ  (รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ) 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ 

ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็น
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และในการพิจารณา
การเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ กาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา 
และไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทาํรายการใหพิ้จารณาถึงความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเง่ือนไข 
เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต่์อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหา้มมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงั
การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 3 วนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 
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 Internal Control 
The Board of Director Company gives importance to efficient supervision and internal control at both 

executive and operational levels. Internal control system is the key mechanism to assure the management in mitigating 
business risks. It enables efficient business operations by appropriately allocating resources to achieve the set targets, 
guards against asset loss due to corruption, ensures accuracy and creditability of financial statements, guides the 
employees toward compliance with the relevant laws and regulations, and protects the shareholders’ capital. 
Therefore, the obligations, duties and authority for operatives and executives have been clearly defined in writing. The 
use of Company assets in meaningful ways is put under control. Delineating of duties among the operatives, 
supervisors and evaluators is clear-cut to ensure appropriate check and balance 

The Board of Directors has assigned the Audit Committee to review appropriateness and efficiency of the 
internal control system, introduced by the management and to prepare and review the control system covering 
operation, financial reports, compliance with related legal provisions and regulations, risk management and special 
attention to any alerts or abnormal transactions.   

APCS has an internal audit unit to handle internal control to make sure that APCS has a proper and adequate 
internal control. The internal audit unit is quite independent and to keep checks and balance in proper conditions. The 
internal audit unit will come up with an annual audit plan based on risks identified, particularly those affecting APCS 
and its financial reports. The Audit Committee will review and approve that annual audit plan. Anything done 
according that audit plan shall be reported to the Audit Committee on a quarterly basis.  

APCS regularly evaluates adequacy of the control system at least once a year to make sure that the system set 
forth may work efficiently.  (See details of Scope of Internal Audit no.11)  

 Risk Management 
The Board during its 1/2014 meeting on February 26, 2014 resolved to set up a Risk Management Committee, 

responsible for mapping out APCS’s overall risk management policy, assessing risks and managing those risks as well 
as administering those risks to an acceptable level and reporting its performance to the Board of Directors. Before the 
establishment of the Risk Management Committee, the Board was responsible for risk management by itself and risks 
were kept at an acceptable level.  

The risk management policy is prepared to put risks under an acceptable level and to ensure efficient risk 
management. APCS has a principle that if risks may obstruct business operation, hard to achieve its business plan, 
APCS will have to come up with measures to control those risks and encourage every employee to be aware of risks, 
understand the cause of those risks and find a way to cope with those risks. For example, improving work procedures, 
properly consuming resources, finding tools to prevent and cut down those risks in order to put those risks under 
control. On the contrary, a systematic approach will allow APCS to benefit from new business opportunities, thus 
producing additional value to the organization. 
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 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลและการควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดับ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการ
ช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ งไว  ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดังนั้ นบริษัทจึงได้กาํหนดภาระหน้าท่ี อาํนาจการ
ดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
สินทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัใหมี้ข้ึน  รวมทั้งไดจ้ดัทาํและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดา้น
การดาํเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจน
การจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผดิปกติ   

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพ่ือทาํ
หน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบจะทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงสาํคญัต่างๆ ท่ี
จะมีผลกระทบต่อบริษทั และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และ
อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปีดงักล่าว เม่ือหน่วยงานตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีกาํหนดไว้
เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส    

ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมหวัขอ้ 11 ระบบควบคุมภายใน) 

 การบริหารความเส่ียง 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียง
และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งกาํหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยก่อนจะจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน คณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ 

ทั้งน้ีนโยบายบริหารความเส่ียง จดัทาํข้ึนเพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้    เพ่ือให้การ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้ โดยมีหลกัการกาํหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะ
เป็นอุปสรรค ต่อการดาํเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกาํหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความ
เส่ียงเหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการทาํงานท่ีตระหนกัถึงความสาํคญัของความเส่ียง ทาํ
ความเขา้ใจสาเหตุของความเส่ียง และดาํเนินการแกไ้ข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดาํเนินงาน และการใชท้รัพยากร
อยา่งเหมาะสม ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
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 Board Meeting 
Board meeting is convened every 3 months and additional special meetings may be held as necessary. The 

Company will issue invitation letters to the Board, complete with the agenda and related documents before the 
meeting so the directors have sufficient time to study the information before attending the meetings except in urgent 
case. The minutes of the meeting will be recorded and all adopted reports will be kept for reference and examination. 
The Company will report its performance to the Board of Directors every month to allow the Board to oversee the 
management’s performance regularly in a timely manner.  

The Chairman of the Board of Directors and the President will jointly define meeting agenda and consider 
which matters should be included in the agenda of a Board meeting. Each director is given an opportunity to suggest 
matters for such inclusion. 

The Chairman of the Board of Directors as the chairman of the meeting will allow all directors to discuss and 
express their opinions openly. The high level executives, as concerned parties, may join the meeting to provide 
additional, useful information as well as to directly acknowledge the policy for further action. In voting at a meeting, 
the Board of Directors adheres to majority of votes. One director has one vote. The director having conflicts of interest 
should not join the meeting and/or vote for the matter thereof. In the event of tie, the meeting chairman should have 
another casting vote.  

All directors have the right to examine the agenda and other important documents. If independent directors or 
members of the Audit Committee have any queries, other directors and the executives must answer to the queries 
without delay and as much complete as possible. 

In the case that a director disagrees with the meeting resolution, he/she may either ask the company secretary 
to record his/her objections, or lodge an objection letter to the Chairman of the Board of Directors. 

At each meeting of the Board of Directors, the company secretary will join the meeting and record the minutes 
of the meeting and submit it to the Chairman of the Board of Directors for his signature. This record of the meeting 
will be proposed to the next meeting for adoption. The company secretary is also responsible for keeping information 
or documents for ease of reference. Normally, all members of the Board of Directors will attend the meeting. Except 
in case of necessity that they are unable to attend, a notice must be lodged in advance. In addition, the Board of 
Directors would encourage non-management directors to have meeting among themselves as necessary to discuss 
issues relating to management and to report the results of discussion to the Chief Executive Officer. Details of each 
director’s attendance are shown below.  

 Remuneration  
The Company has put in place an appropriate remuneration policy for the Board of Directors and its executives 

taking into account the Company’s performance and compatibility with other companies in the same industry, as well 
as at a level suitable for each director’s duties and responsibilities. Remuneration is in the form of allowance, and/or 
salaries and bonuses.   
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การป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้างคุณค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน 
และมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ 
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศ
รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถ
นาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งดาํเนินการตอบขอ้สงสัย
ดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบริษทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการบริษทัได้เขา้ร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ันทึก
รายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซ่ึงจะแจง้
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
โอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจง้ให้กรรมการผูอ้าํนวยการทราบถึงผลการประชุม ทั้งน้ีการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสาํหรับปี 2556 ปรากฎในขอ้ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทน 
บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั  และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   
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Remuneration to Directors and subcommittee members  
The meeting in the 2013 Annual General Meeting approved remuneration to the Board of Directors and Audit 

Committee. Details of the remuneration and payment conditions are shown in 8.8 Remuneration to Directors and 
management  

Remuneration to Managing Director and executives  
APCS is careful about proper remuneration to their executives, a competitive rate with other organizations in 

the same industry in order to retain quality executives with APCS. Executives assigned with additional duties and 
responsibilities will receive additional remuneration in compliant with the additional duties and responsibilities.  

  Director and Executive Development  
 The Board of Directors has a policy to provide training and knowledge to the directors involved in the 

Company’s corporate governance system, consisting of directors, Audit Committee members and Company 
executives, etc. in order for continued development and visitation company’s factory at least 1 time per year and 
collaboration altogether with the Directors and Executives . In the event of changing a director or appointing a new 
director, the Company will prepare documents and information useful for his/her works, as well as introduction the 
Company’s profile, nature of business and business framework to the new director. 

9.2 Committees  
 The Board of Directors has set up the following committees: Audit Committee, Executive Committee, Risk 
Management Committee and Compensation and Recruitment Committee.  

As of February 26, 2014, the Board has set in place 4 committees to share the Board’s load: 
1.  Audit Committee, 
2. Executive Committee,  
3. Recruitment and Compensation Committee 1), 
4.  Risk Management Committee 1) 

 The four committees have been set up to handle each particular matter for the Board. Each 
committee’s roles, duties and responsibilities are elaborated in Part 2, Section 8: Organizational Structure. 

 1) The Board resolved to set up the committees on February 26, 2014 and the resolution went into effect on 
March 1, 2014 onwards. 

9.3 Selection of Directors and Executives   

 Board of Directors and President  
 In 2013 the Company has no Nomination and Remuneration Committee. In the selection of qualified persons 

to take office as directors or executives, it has set up a selection procedures by which the major shareholders, and/or 
representatives of each group of the major shareholders, professionals in related fields, directors, independent 
directors and executives of the Company jointly propose name list of persons who possess qualifications, experience, 
and potentiality with emphases on those who have skills and experience necessary for the Company’s business. The 
following qualifications will be taken into consideration. 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจําปี  2556 ได้มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฎในขอ้ 8.8 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อาํนวยการและผู้บริหาร 
 บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน  

  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร     เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้
เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้คณะอนุกรรมการ จาํนวน 4 คณะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  คณะกรรมการบริหาร 
3.  คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน1) 
4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง1) 

 ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จดัตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กาํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหวัขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ) 
 1)ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยใหมี้ผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 เป็นตน้ไป 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อาํนวยการ 
 ในปี 2556  บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั บริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั  โดยให้ผูถื้อ
หุ้นใหญ่และ/หรือตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ  กรรมการ
อิสระและผูบ้ริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ  โดยจะพิจารณาให้
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1) Have qualifications in accordance with the Public Limited Companies Act, the Securities and Exchange 
Act, regulations of the Securities and Exchange Commission and SET, and the Company’s corporate 
governance policies; 

2) Have knowledge, expertise, and experience in various fields that will benefit and add value to the 
Company’s operations; 

3) Have characteristics that will support and promote the corporate governance in order to add value to the 
Company; perform duties with accountability, care and loyalty and fully committed to the work.  

   The selection and appointment of directors shall be in accordance with the Articles of Association 
of the Company. The appointed directors must be endorsed by the meeting of the shareholders. The resolution of the 
meeting shall be made by majority votes of the shareholders who are present and have voting right. 

1. The Board of Directors is composed of not less than five directors appointed by the meeting of the 
shareholders. Not less than half of the total directors shall have residence in the Kingdom. 

2. The meeting of the shareholders shall elect directors according to the following criteria and methods: 
 (1) Each shareholder has the number of votes equal to the number of shares held; 

(2)  Each shareholder may use his or her votes to elect one or more directors. If many directors are to 
be elected, he or she must use all of his or her votes. He or she may not divide his or her votes 
among more than one candidate at any one time. 

(3) Candidates with the greatest number of votes and all runners up are elected directors, based on the 
number of directors needed at that time. In the event that the last director position to be filled is met 
with more than one qualified candidate winning equal numbers of votes, the Chairman of the 
meeting is the final arbiter.    

3. At each annual general meeting of shareholders, one-third of the total directors are due to vacate the 
office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall apply. 

  The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s 
registration is by drawing lots. In the following years, the directors who are in office the longest shall 
retire. The retiring directors may be re-elected as the directors for another term. 

4. Any director desiring to resign shall submit his/her resignation letter to the Company. The resignation 
shall take effect on the date of submission. 

  The director who resigned under paragraph one may inform the Registrar under the law on public 
company of his/her resignation. 

5. In the case where the directors retire due to reasons other than a retirement by rotation, the Board may 
select and propose names of qualified persons not having prohibited qualifications according to the law 
on public company limited and the securities and exchange law as a replacement at the next Board 
meeting. Except when the remaining terms of the directors are less than two months, the person 
appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces. 
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ความสําคญัต่อผูมี้ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาจากคุณสมบติั 
ดงัต่อไปน้ี 

1) มีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย  ์กฎของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์กฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และเพ่ิม
มูลค่าใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตย ์(Accountability, Care and Loyalty) 
อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

   การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ 
ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด    

3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

  กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ย
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
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  The Board’s resolution under paragraph one must consist of votes made by not less than three-
fourths of the existing directors. 

6.  The annual general meeting of shareholders has the right to terminate directorship of any director before 
his completion of term of service by not less than three-fourths votes of the shareholders who attend the 
meeting in person and have the rights to vote, and hold total shares of not less than half of the shares held 
by the shareholders who are present at the meeting and have the rights to vote. 

 Independent director  
 At least one-third of the members of the Board of Directors shall be independent directors. The Board of 

Directors or the meeting of shareholders (as the case may be) shall appoint independent directors as members of the 
Board of Directors. The Company has the policy to appoint at least one-third of the members of the Board of Directors 
from independent directors and there shall be three independent directors sitting in the Board.  

 The criteria and procedures for appointing independent directors are according to the criteria and procedures 
for appointing the Board of Directors. General qualifications of the persons nominated as independent director shall be 
considered from qualifications and prohibitive characteristics as prescribed in the Public Limited Companies Act and 
the Securities and Exchange Act, including relevant notifications, rules and/or regulations. The independent directors 
must hold education degree, expertise, working experience and other suitable qualifications for consideration and 
appointment by the meeting of the shareholders. In the case that any independent director has vacated the office before 
his completion of term of service, the Board of Directors may appoint qualified independent director in replacement. 
The person appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces. 

The Board of Directors set out qualifications of independent directors as follows; 
1) Not own shares exceeding 1% of total shares with voting right in the Company, the parent company, 

the Company’s subsidiaries, associated companies, major shareholders or persons with controlling 
power including shareholding of that independent director’s related persons; 

2) Not get involved in management as a director, either in the past or at present, not be an employee or 
corporate advisor receiving a regular salary, or having controlling power of the Company, subsidiaries, 
associated or related companies, or a major shareholders or persons with controlling power, except having 
retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director; 

3) Not relate by blood or by law such as being parents, spouse, siblings and children, including children’s 
spouse of the executives or a major shareholder of the Company, person with controlling power, or person 
who will be nominated as an executive or person with controlling power of the Company or its subsidiaries; 

4) Have no business relationship with the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder of the 
Company, person with controlling power, in the manner that may obstruct the exercise of independent 
judgment; not being, either in the past or at present, a major shareholder, or person with controlling power 
of the person who has business relationship with the Company, subsidiaries, associated, or a major 
shareholder, or person with controlling power of the Company, except having retired from such work for 
not less two years before being appointed as an independent director; 
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  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการอสิระ 
 บริษทักาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั  คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ 
เขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท่ี้
จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การทาํงาน และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี 
หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะ
ได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตั้ งให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระ 
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5) Not be, either in the past or at present, an auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major 
shareholder, or person with controlling power of the Company; not being a major shareholder, person 
with controlling power or partner of an audit company to which the auditor of the Company, 
subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company is 
attached, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an 
independent director; 

6) Not be, either in the past or at present, a provider of professional services which shall include legal 
advisory service or financial adviser whose service fees are more than Bt. two million per year obtainable 
from the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the 
Company. It shall include the major shareholder, person with controlling power or partner of that provider 
of professional service, except having not involved in such manner for not less than two years before 
being appointed as an independent director; 

7) Not be a director appointed to represent the director of the Company, major shareholder, or shareholders 
having related with the Company’s major shareholders; 

8) Not operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its 
subsidiaries, or not be a major partner in partnership company, or a director involved in management, an 
employee or corporate advisor receiving a regular salary, or holds more than 1.0% shares of total shares 
with voting right in other company which operate the same business which is competitive with the 
businesses of the Company or its subsidiaries; 

9) Not employ any other characteristics which make him incapable of expressing views independently 
concerning the Company’s business operations. 

 Independent directors shall examine and declare their independency at least once a year, which will be 
attached to the Directors Profile Report at year-end in line with the submission of Annual Disclosure Statement Form 
(Form 56-1) and the Annual Report of the Company. 

 Audit Committee Members  
 The Board of Directors or the shareholders’ meeting (as the case may be) shall appoint at least three 

members of the Audit Committee to perform the duties of the Company’s Audit Committee. Each member must be an 
independent director and not be a director assigned by the Board of Directors to make decisions in business operations 
of the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the Company. 
He/she shall not be a director of the Company, parent company, subsidiaries and subsidiaries of the same level in 
particular a listed company. Members of the Audit Committee must be qualified in accordance with the law on 
securities and exchange including notifications, rules and/or regulations of the SET that set out qualifications and 
scope of work of the Audit Committee. 

 There shall be at least one member of the Audit Committee who has knowledge and experience in accounting 
and/or finance in order to review and judge the reliability of the financial statements and the ability to perform other 
duties as member of the Audit Committee. 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี สาํหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจาํปีของบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้ง
มีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบได ้
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 Executives  
 The Company has the policy to select its executives from persons who possess knowledge, ability and 

experience relevant to the business. Selection shall be in accordance with the human resource management regulation. 
Approval must be sought from the Board of Directors/or the Board’s authorized persons. 

 The Board of Directors is empowered to select a President. Appointment of the President must be approved by 
the Board. The President is empowered to recruit and appoint persons who possess knowledge, ability and experience 
relevant to the business as the Company’s employees. However, an appointment of the chief or responsible person for 
internal audit and control must receive prior endorsement from the Audit Committee. 

9.4 Supervision of subsidiary and affiliate companies  
 Today, APCS has 3 subsidiaries – two in the country and one overseas. Three APCS executive directors 

have been appointed to manage the domestic subsidiaries and one executive director appointed to manage the overseas 
subsidiary.  

 APCS has a policy of sending its representatives to serve as directors according to the shareholding 
proportion and attend shareholders’ meeting as well as casting votes according to the direction, set forth by the 
APCS’s Board.  

9.5 Treatment of Insider Information  
 The Company has set rules and regulations enforcing directors, executives, employees and contract 
employees to keep the Company’s secret and internal information confidential. They are prohibited from disclosing 
the Company’s secret or internal information for their own or other persons’ benefits, either directly or indirectly, and 
whether or not any benefits will be given to them. They are also prohibited from trading or transferring the Company’s 
securities using the secret and/or insider information, and/or conducting any juristic act, by using the secret and/or 
insider information that may cause damage to the Company either directly or indirectly. Directors, executives, 
employees and contract employees who have access to the Company’s insider information must not make use of that 
information that has not yet been disclosed to the public. All persons concerned are also prohibited from trading the 
Company’s shares within one month before quarterly and annual financial statements are publicly disclosed. These 
rules are also applicable to the spouse and under-aged children of the directors, executives and employees. 
 Besides, the Company has notified the directors and executives about the duty to report their holding of 
PJW shares, and the holding of PJW shares by their spouse and under-aged children, as well as any changes thereof, 
to the Office of the Securities and Exchange Commission pursuant to Section 59 and the penalties under Section 275 
of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992). 
 The Company has set disciplinary penalty in case of any person’s use of internal information for personal 
benefits, or disclosure thereof that may cause damage to the Company. The penalty for violation of or failure to 
comply with the regulations may range from verbal warning, written warning, probation, or termination of 
employment by dismissal, removal or discontinuation of employment, as the case may be. 
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 ผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการอาํนวยการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและ
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ  ทั้งน้ี การ
แต่งตั้ งหัวหน้าหรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ย 3 แห่ง เป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ จาํนวน 2 แห่ง  และต่างประเทศ จาํนวน 1 แห่ง 

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ  มีกรรมการผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 3 ท่าน เขา้ไปร่วมบริหารงาน สาํหรับ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  มีกรรมการผูบ้ริหาร จาํนวน 1 ท่าน เป็นตวัแทนกรรมการของบริษทั เขา้ไปร่วมดาํเนินงาน   

 ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษทัมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางท่ี
คณะกรรมการไดพิ้จารณาไว ้ 

9.5 การกาํกบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทั ไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ทาํ
การซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืน
ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวใหร้วมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและลกูจา้งของบริษทัดว้ย 
 นอกจากน้ีบริษทัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจในภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือนาํไปเปิดเผยจนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
 



Asia Precision Public Company Limited      

Page 72 

9.6 Auditor's remuneration for the 2011 - 2013  

Detail 

Year  

2011 2012 
2013 

 Paid in 
2013 

Paid in  
2014 

1.  Audit Fee (The Group Company) 860,000 980,000 872,000 158,000 
2. Non-Audit Fee    
   - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion  
certificate (The Group Company)  

 
60,000 

 
50,000 

 
- 

 
75,000 

Total 920,000 1,030,000 872,000 233,000 

 In 2013, Mr. Somyos Wiwatapinai, Certified Public Accountant Registration No. 5476 from SP Audit Co., 
Ltd. was the APCS auditor. He served as APCS’s auditor for just one year.   
 The auditor or persons or business enterprises related to the auditor or audit office in which the auditor is 
working for is no relations with APCS* and its subsidiaries, executives, major shareholders or persons involved with 
those personnel.   
* Persons or business enterprises related to the auditor or audit office in which the auditor is working for refer to: 

1) The auditor’s spouse or children still depending on the auditor, 
2) Enterprises under the audit office’s control, or controlled by the audit office and enterprises under 

control of the same audit office, directly or indirectly, 
3) Enterprises under significant influence of the audit office, 
4) Partners or equivalent of the audit office, 
5) Spouse and children still depending on the persons in 4), 
6) Enterprises that the auditor, persons in 1), 4) or 5) has control authority or significant influence, directly 

or indirectly.  

9.7 Compliance with good governance principles in other aspects  

 Code of Conduct 
 The Board of Directors is committed to correct and fair business operation, having mapped out Code of 
Conduct in writing, sharing with every employee for them to comply with. The Code of Conduct is aimed to ensure 
transparency, fairness, responsibility towards stakeholders, social and environmental responsibility, which have been 
trained and communicated to employees in the organization. The Code of Conduct reflects value and direction to 
which every employee is led: respect and compliance with the law, conflict of interest, use of inside information, 
keeping certain information confidential, internal control and audit, receiving from and giving presents, properties or 
benefits to someone, intellectual property, information technology and communication, political rights and neutrality, 
treatment to employees, accountability to stakeholders and channels of complaints in case of violation against the 
Code of Conduct. APCS has made known its Code of Conduct among employees for them to comply with. (See such 
information in www.asiaprecision.com) 

 In 2013, there was no complaint about violation against the Code of Conduct to the Audit Committee. 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2554 - 2556 

รายละเอยีด 

สําหรับงวดบญัชี  

ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

 จ่ายในปี 
2556 

จ่ายในปี  
2557 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  (กลุ่มบริษทั) 860,000 980,000 872,000 158,000 
2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    
   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน (กลุ่มบริษทั) 

 
60,000 

 
50,000 

 
- 

 
75,000 

รวม 920,000 1,030,000 872,000 233,000 

 ผูส้อบบญัชี ปี 2556 ของบริษทั คือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5476 ของ บริษทั เอส พี 
ออดิท จาํกดั โดยนายสมยศ ววิรรธน์อภินยั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 1 ปี   
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ของบริษทั* และบริษทัยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
*บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใหร้วมถึง 
1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2). กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสาํนกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยสาํนกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
สาํนกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
3). กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัชี 
4). หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของสาํนกังานสอบบญัชี 
5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงอยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้ 4) 
6). กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกาํหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหน้าํมาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานเป็นแนวทางการปฏิบติั เพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย คาํนึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ี
กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความ
เป็นกลางทางการเมือง การปฏิบติัต่อพนกังาน และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทางการร้องเรียนการพบ
เห็นผูก้ระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว (สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.asiaprecision.com) 

 โดยในปี 2556 ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระทาํผดิจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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10.  Corporate Social Responsibility (CSR) 

10.1  Overall Policy 
 The Company has operated its business by focusing on sustain profits or certain value continuously for more 
than 19 years based on the corporate motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland”. Such 
determination is not only an idea, wish, or requirement of the Company, but also includes implantation of “goodness” 
to all personal. The 5 required qualifications of good persons, then, has been determined; comprised of discipline, 
unity, sacrifice, moral and gratitude. They have been implemented among the owner, management, and employees by 
conducting many activities during working hours and overtime to optimize time value and budget. In addition to build 
up good persons pursuant to the Company’s determination, these activities can also support society simultaneously. 
According to the Company’s code of conduct, the missions are determined as follows; 

1. Determination of Business Operation  

 1.1    Trust in goodness of people as their quality  
 The Company is aware that all employees are valuable resource with high competency and goodness for 
society. Thus the Company focuses on integral human resource development according to the Royal speech of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and the corporate 
motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their 

homeland”. 
 The Company is committed not to be only an organization 
where requires for economic benefits and living but also a value and 
efficient organization to support Thailand’s wealth and happiness. 
 The Company focuses on human resource development 
under the belief that “efficient performance comes from the 
employees who are happy and have high royalty to the Company”. Thus, it attempts to create employees’ awareness 
on level up their skills for successfulness in career path, including taking care of health, safety, environment, and 
development of work life quality continuously. 
 If the most of organizations nationwide concern in implanting and supporting of people’s goodness, they can 
invest only sincerity and best wish to get invaluable benefits for society and organization. 

 1.2  Sustainable development to step up to the world class  
 The Company is committed to develop itself along with society to grow up sustainably. We plan to learn for 
development of human resource management and development system by enhancing organization’s strength, 
including development of society and community in dynamic trend and technology by sharing knowledge and 
technology with them.  
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)     

หนา้ 73 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 
 กวา่ 19 ปี ท่ีบริษทัไดด้าํเนินกิจการมุ่งสู่กาํไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใช้
ในการดาํเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององคก์ร โดยปณิธานของ
บริษทัดงักล่าว  มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายาม
ปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กบับุคลากรดว้ยการร่วมกนักาํหนดคุณสมบติัพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อนั
ประกอบดว้ย วินยั สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธาน
ของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกนั  โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษทั ไดก้าํหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1. ปณิธานในการดาํเนินธุรกจิ 

 1.1    เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ตามปณิธานสูงสุด
ของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพ
ในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคั่งและเป็นสุขอย่าง
แทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียง องคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและ
แสวงหาผลกาํไรเท่านั้น 
 บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเช่ือว่า 
"ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนกังานท่ีทาํงานอยา่งมีความสุขและมี
ความภักดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลให้
บุคลากรมีกาํลงัใจมีความต่ืนตวัในการยกระดบัทกัษะวิชาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่
ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนับแสนทัว่ประเทศหันมาร่วมกนัปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมดงักล่าวแทบจะไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนดว้ยความจริงใจ 
และปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี กจ็ะส่งผลดีต่อสังคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 1.2  พฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ก้าวสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอยา่งย ัง่ยนื โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกบัการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลย ีโดยสร้างเสริมองคก์รภายในใหเ้ขม้แขง็ และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยใีหก้บัสังคมและชุมชน  
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 1.3  Engagement in code of conduct 
 The Company shall treat all stakeholders fairly and equitably by respecting on human rights and benefits of 
all stakeholders without selective action, including enhancing all employees to engage in goodness for benefits of 
society and the nation. 

 1.4  Transparency and verifiability  
 The Company’s business is operated based on integrity and fairness with efficient and verifiable management 
system under international standard, including the systems of risk management, environmental management, work-life 
quality and safety management. All processes will be done transparently and verifiably at any time. 

10.2  Social and Environment Contribution Activities 
 The Company uses the above determination as a framework for conducting social responsibility activity. 
The following activities were done in 2013. 

1. Fair Operating Practices   
 The Company engages in taking carefulness on operation, management, and action based on the concept of 

fairness, code of conduct, discipline, unity, sacrifice, moral and gratitude. Thus, it encourages the employees to have 
integrity and reliability on others during performing work. The guidelines are set fairly for the employees in all levels 
to perform accordingly and present in the code of conduct in the topic of fair operation. For more details, please visit 
our website at www.asiaprecision.com. 

The Company determines the code of conducts for the Company, the Chairman of Executive Committee, the 
Executive Committee, and the management, including the employees’ practices based on the business ethics. In the 
past, the Company has never subjected to any case caused by lack of business ethics. 

2. Anti-Corruption  
 The Company gives importance to and is aware of any troubles caused by corruption. The Board of 
Directors, thus, has conducted the anti-corruption policy according to the resolution of the Company’s Board of 
Directors’ Meeting No. 5/2013 dated November 13, 2013. The policy’s objectives are to make all people have same 
understanding and practices, including announcing common intention of anti-corruption in all types. The anti-
corruption policy can be summarized as follows; 

 Anti-corruption policy  
  The Company’s directors, management, officers, and employees are prohibited to perform any 
actions that are related to dishonesty and/or corruption in all types for either direct or indirect benefits of themselves, 
their family, their friends, and any related persons; whether they are receiver, provider, or persons who offer bribe, 
both cash or non-cash, to public authorities or private organization where the Company contacts or have business 
with. In addition, the Company is committed to strictly perform in accordance with the anti-corruption policy.  

 Notification of clue or corruption can be done through various channels as follows; 
    -   The Audit Committee’s e-mail address: audit_committee@asiaprecision.com; or  
  -   The Company’s website (“receipt of complaints” tab)  
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 1.3  การปฏิบัตโิดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษทัจะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั โดยยึดหลกัในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติัรวมทั้งส่งเสริมพนกังานใหย้ดึมัน่ในความดีงามเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ 

 1.4  มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การดาํเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะดาํเนินการทุกขั้นตอน
ดว้ยความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

10.2  การดาํเนินงานกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ปณิธานในการดาํเนินธุรกิจตามท่ีกล่าวมานั้น เป็นกรอบท่ีบริษทัใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินเร่ืองความ
รับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงในปี 2556 บริษทัไดส่้งเสริมเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมในหลายดา้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการระมดัระวงัการดาํเนินงาน  บริหารจดัการ  และการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความ

เป็นธรรมโดย ยึดหลกัจริยธรรม  ท่ีพึงยึดมัน่ วินยั สามคัคี  เสียสละ  คุณธรรม กตญัญู  โดยส่งเสริมให้พนกังานมีความ
ซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีบริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพ่ือให้พนกังาน
ทุกคนทุกระดบัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั โดยไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเร่ืองของการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรม  ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com   

 โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้กาํหนดถึงจรรยาบรรณของบริษัท  จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริหาร จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร การปฏิบติัตนของพนกังาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีเคยคดี
ฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีขาดความเป็นธรรมแต่อยา่งใด 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัไดเ้ห็นความสําคญั และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษทัจึงได้
กําหนดนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นข้ึน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รมีความเขา้ใจ และแนวปฏิบติัเดียวกนั รวมถึงไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์ท่ี
จะต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทั กระทาํการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริต คอรัปชัน่ทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วา่ตนจะอยู่
ในฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 
ท่ีบริษทัไดด้าํเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด  

 ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
    -   อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
  -   เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)   
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 Measures to protect and maintain confidentiality of a complainant  
The Company will keep confidential the name, address or any information indicative of the complainant or 

the person giving information as well as the information provided by the complainant or the person giving information. Access 
to the said information will be limited to only the persons responsible for investigating complaints, who have no conflicts of 
interest in such issues. 

In addition, the Company publishes anti-corruption policy on various channels such as the Company’s 
website, the Company’s information board, etc. In 2013, there was not any notification to the Audit Committee regarding 
corruption action or any action that caused some disadvantage to the Company. For more details, please visit our website at 
www.asiaprecision.com. 

3. Respect for human rights  
 The Company conducts its business based on awareness of respecting for human rights, thus the Company’s Board of 
Directors includes this topic in the code of conduct by categorizing as follows;  

 Privacy  
 The Company is aware of personal right and freedom protection to avoid disclosing or transferring of personal data; 

such as biography, employee profile, work experience, health information, or other privacy information; to other irrelevant 
persons which may cause some damage to information’s owner. Infringement of other’s information is subjected to disciplinary 
action, except in the case that such action is done for responsibility, comply with law, or public benefits. Guidelines for privacy 
protection are as follows; 

1. The Company shall protect personal data that are in possession or under preservation of the Company; 
2. Disclosure or transferring of employees’ personal data publicly can be done only after receipt the employee’s 

approval; 
3. The Company shall limit disclosure and usage of employees’ and relevant persons’ information. 

 Equitable Treatment  
 The Company is aware of equity in human rights. It provides fair treatment to all relevant persons and avoids selective 
treatment caused by similarity or difference; whether in physical, mind, nationality, region, gender, age, education, or other 
issues. The following practices are set as guidelines for the employees; 

1. The employees must treat on another with respect and give honor. 
2. Recruitment and performance appraisal must be done correctly and fairly. 
3. While being on duty, please avoid giving opinion in relation with difference in physical or mind, race, 

nationality, region, gender, age, education, or other topics that can bring to some conflict. 
4. All people should help monitoring to prevent other from oppressing and unfair action. The Company has to 

provide some communication channel or consultation for any employee who receives unfair treatment. 
5. Give honor and respect on other’s opinion.  

 Political Activities  
 The Company is politically neutral and will not take any action in concentrating or supporting any political party or 

person who has political power. 
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 มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 
  บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษา
ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลไวเ้ป็นความลบั โดยจะจาํกัดเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ทั้งน้ีผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองท่ีร้องเรียน ตอ้งไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น  

  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไวบ้นช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั 
ป้ายติดประกาศของบริษทั  โดยในปี 2556 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํอนัทุจริต หรือการกระทาํอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อ
บริษทั มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การดาํเนินงานของบริษทัไดต้ระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษทัจึงไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษทั โดยแบ่งเป็นดงัน้ี  

 ความเป็นส่วนตัว  
 บริษทั ถือวา่สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถ้กูล่วงละเมิดจากการใชก้ารเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวติั ประวติัพนกังาน ประวติัการทาํงาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ 
ไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผดิทาง
วนิยั  เวน้แต่ไดก้ระทาํตามหนา้ท่ีโดยสุจริต หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครองหรืออยูใ่นการดูแลรักษาของบริษทั 
 2.  การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 
 3.  จาํกดัการเปิดเผยและการใชม้ลูส่วนตวัของพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น 

 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ
การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด โดยมีแนวทางการปฏิบติังานดงัน้ี 

1. พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานดว้ยความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
3. ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เช้ือ

ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
4. ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดการกดข่ี ข่มเหง และการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือไดรั้บการปฎิบติัอยา่งไม่

เป็นธรรม มีช่องทางการส่ือสาร หรือการใหค้าํปรึกษา เพ่ือทาํความเขา้ใจเม่ือเกิดการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรม 
5. ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 การดาํเนินงานด้านการเมอืง 
 บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาํใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่ หรือสนบัสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผู ้
หน่ึงผูใ้ดท่ีมีอาํนาจทางการเมือง 
 บริษทัตระหนกัถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จาํกดัสิทธิ บงัคบั หรือช้ีนาํ โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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The Company is aware of employee’s rights and freedom, including supports them to exercise their political rights 
such as election or being political party membership without limitation, enforcement, or guide. The following practices are set as 
guidelines for the employees; 

1. Avoid being a member or representative of political party; or a member of local government such as provincial 
administration, sub-district administration; or not perform any action which can make other misunderstand that 
the Company relates, supports, or concentrates in political activity or political party. 

2.  Avoid giving opinion on other’s political opinion in workplace or during working hour which can 
generate some conflict. 

3. Be careful for receipt of money or operate its business with politician or any person who has 
relationship with a politician. 

4. Avoid wearing the Company’s uniform or wearing any dress which can cause misunderstand that the 
Company’s employees perform duty in relation to politic or political party. 

In addition to political action specified in the code of conduct, this content is also included in anti-corruption 
policy. The Company defined the meaning of “political support” as follow; 
 Political support means providing of cash, properties, or any other privileges, including places 
(accommodation, resting area, meeting place, or venue) for the purpose to facilitate political party, politician, or any 
person who relates with politic; to support a policy of any political party, default action, or any action that conflict to 
law, constitution which can have bad effect on community, society, nation; including to support conflict in society, 
directly or indirectly.  

The anti-corruption policy determines good practices for the Company’s directors, management, officers, 
and employees as follow; 

 "6. Do not perform any action in relation with politic inside the Company and do not use the Company’s 
resource to perform such action. The Company is politically neutral, thus we support people to comply with law and 
democracy and will not take any action in supporting any political party, directly or indirectly.” 

 Hence, all people in our organization will be informed clearly about political action and political support 
rules which are parts of anti-corruption policy. For more details, please visit our website at www.asiaprecision.com. 

4. Fair treatment for labor  
 The Company is aware that all employees are valuable resource for business operation and driving business 
to achieve the target. Thus the Company is committed to develop quality of life for employees, including provide 
compensation and non-finance allowance fairly and equitable. Key concerns to perform fair treatment for labor are as 
follows; 

1. Respect for human rights during work 
The Company has conducted the policy regarding respect for human rights containing in the Company’s 

code of conduct and publish in various communication channel. In addition, the Company has established “Good life 
with happiness” project that composts of the committee elected by employees. The committee of this project has 
responsibilities as follows;  
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1. หลีกเล่ียงการเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือการเป็น
สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรือไม่แสดง การกระทาํใดๆ ท่ีทาํใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจวา่ บริษทัเก่ียวขอ้ง สนบัสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 

2. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีทาํงานหรือใน
เวลางานอนัอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด 

3. ระวงัในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกบันกัการเมืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบันกัการเมือง 
4. หลีกเล่ียงการแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนักงาน หรือแต่งกายในลกัษณะท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดว่า

พนกังานบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
นอกจากนั้นการดาํเนินงานทางดา้นการเมืองตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว้ ในเร่ืองน้ียงัถือเป็น

ส่วนหน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดก้าํหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไวด้งัน้ี 

 การช่วยเหลอืทางการเมือง หมายถึง การใหเ้งิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพ่ืออาํนวยความ
สะดวก (สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเมือง  เพ่ือสนบัสนุนนโยบาย  การกระทาํอนัมิควร หรือการกระทาํใดท่ีขดัต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึง
ส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม  ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือโดย
ทางออ้ม 

และตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้ง
ของบริษทัดงัน้ี    

 "6. ไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของบริษทั เพ่ือดาํเนินการ
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะ
โดยทางตรง หรือทางออ้ม"  

 ดงันั้นบุคลากรในองคก์รไดรั้บรู้เก่ียวกบัมาตรการดาํเนินงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางดา้นการเมือง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างชัดเจน  ทั้ งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี เว็บไซต ์ 
www.asiaprecision.com 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรสาํคญัท่ีทาํให้กิจการสามารถดาํรงต่อไป และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
ช่วยให้กิจการดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ดี 
รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากตวัเงินอยา่งเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั โดยการปฏิบติัต่อ
แรงงาน บริษทัไดค้าํนึงถึงเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 

1. การเคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายเก่ียวกบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct)  ของบริษทั และไดเ้ผยแพร่ตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บทราบ นอกจากนั้นบริษทัยงัได้
จดัตั้ง "โครงการอยู่ดี มีสุข" ข้ึน คณะกรรมการของโครงการ เป็นตวัแทนของพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการเลือกตั้งของ
พนกังานทุกคน  โดยคณะกรรมการของโครงการ ทาํหนา้ท่ีดงัน้ี  
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1. Consult with employer to set up employee’s allowance; 
2. Provide consultancy and suggestion to employee regarding employee’s allowance; 
3. Monitor, control, review an arrangement of employee’s allowance; 
4. Propose some useful opinion and guideline for an arrangement of employee’s allowance to the 

Welfare Committee. 
  The committee of this project has 1 year working term. 

2. Provide protection in social and working condition for employees  
The Company has established work regulations in accordance with the Labor Act B.E. 2541 (1998). 

The Company’s work regulation is reference to the following practices; 
 Employee’s recruitment and placement; 
 Normal working days and working hour/ holidays and regulations of absent; 
 Overtime work and holiday work; 
 Leave day, regulations of taking leave, and authorization; 
 Discipline and disciplinary action; 
 Complaint; 
 Safety, health, and fire protection; 
 Get harmful or sick from work; 
 Unemployment and compensation payment. 

  Human resource department of the Company is subjected to inform all work rules and regulations 
to new employees before employment. 

3.  Protect for occupational health and safety  
To enhance employees to work with safety and good 

health, the Company has conducted the policy regarding safety, 
health, and fire as a guideline for employees’ performance and a 
framework for related organization. The contents of this policy can be 
categorized as follows; 

1. Regulations of health & safety and fire protection, 
which are contained in the work regulations, will be used as a 
guideline for employees’ performance. 

 Safety at work: it is referred to employee’s responsibilities to be performed during work to 
reduce possibility of accident happened; such as keeping equipment, machine, and 
workplace clean; clearing any obstruction out of working area; and wearing of safety 
equipment or harm protection equipment. 
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1. ร่วมหารือกบันายจา้งเพ่ือจดัสวสัดิการแก่ลกูจา้ง 
2. ใหค้าํปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการสาํหรับลกูจา้ง  
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับลกูจา้งต่อคณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงาน  
  ทั้งน้ีคณะกรรมการโครงการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี  

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทาํงานของลูกจ้าง 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน โดยมีขอ้ปฏิบติัเป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541  กาํหนด ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน มีขอ้ปฏิบติัอาทิ เช่น  
 การจา้งและการบรรจุพนกังาน 
 วนัทาํงาน เวลาทาํงานปกติ / วนัหยดุ และหลกัเกณฑก์ารหยดุ  
 การทาํงานล่วงเวลา และการทาํงานวนัหยดุ 
 วนัลา และหลกัเกณฑก์ารลา และอาํนาจในการอนุญาต 
 ระเบียบวนิยั และการลงโทษทางวนิยั 
 การร้องทุกข ์
 ความปลอดภยัและสุขภาพ และการป้องกนัอคัคีภยั 
 การประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย เน่ืองจากการทาํงาน 
 การพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการจ่ายค่าชดเชย  

 ทั้งน้ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั จะแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานให้พนกังานใหม่ได้
ทราบก่อนการรับเขา้ทาํงาน 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ

ปลอดภยั และมีสุขภาพพลานามยัดี บริษทัจึงไดมี้นโยบายดา้นความ
ปลอดภยั สุขภาพอนามยั และอคัคีภยั  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ตนของพนักงาน และเป็นกรอบสําหรับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษทัไดป้ฏิบติัยดึถือ โดยแบ่งเป็น 

1. ขอ้กาํหนดว่าด้วยเร่ือง ความปลอดภัยและสุขภาพ 
และการป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงบรรจุอยู่ในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ทาํงาน  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตาม แบ่งหวัขอ้
ไดด้งัน้ี 

 ความปลอดภยัเก่ียวกบัการทาํงาน  โดยเป็นขอ้กาํหนดท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีของพนกังานท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตนในระหวา่งเวลาทาํงาน เพ่ือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น 
รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และสถานท่ีทาํงาน อยา่ให้มีส่ิงกีดขวางจนทาํให้เกิด
ความไม่สะดวกในการทาํงาน  การใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ หรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ี
กาํหนดไว ้ นอกจากนั้นภายใตข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ี  
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 Health support and health care: such as keep things, appliance, and place clean according to 
the Company’s regulations; including join body checkup program as per the schedule. 

 Fire protection: all employees are required to attend training course about using of fire 
extinguisher and first aid equipment as provided by the Company. 

2. Regulations on safety promotion policy: those can be used as the Company’s framework to enhance 
safety, such as to reduce lost time injury to be zero, to reduce working risk to be in acceptable level, encourage 
employees to join some activity and training course to develop their knowledge and increase work-life quality. 
 In 2013, there was lost time injury of 1 employee and no lost time injury of 8 employees from total working 
day 273 days, equivalent to 1.79 million hours approximately.  

5.  Consumer Responsibility 
 The Company is committed in customer’s satisfaction and confidence by taking good care and responsible 

for customers and providing good quality and safe products in reasonable price according to defined standard. In 
addition, the Company will also comply with terms and condition of the agreement entered into by the Company and 
customer, along with developing higher standard of products and services continuously, keep good and sustainable 
relationship with customers seriously and regularly, including not use customers’ information for the Company’s or 
alliance’s benefits. 

6. Environment Preservation  
 The Company operates its business based on the corporate motto "Quality brings honor Unity raise 

productivity Be friendly with environment”. Thus, the Company realizes environmental impact in every production 
process, then, hire outsource company to measure the levels of air quality, water quality, and noise level annually (For 
more information, please see in Section 2  Clause: environmental impact) 
 The Company has a proper waste management system, aiming to minimize waste discharge out of the 
factory premises and comply with environmental management standards and related laws, such as water quality and 
air quality standards of Industrial Estate Authority of Thailand. In the past, the Company has operated its business by 
complying with rules and regulations of relevant party. In addition, the Company has sponsored environmental 
management until achieving the certification of environmental management standards, ISO 14001.  
 The Company has set energy and resource preservation policy to encourage employees to be aware of 
energy preservation and resource saving, including sharing some idea about energy saving or increase productivity so 
that the Company can reduce manufacturing cost in term of energy. In 2013, the Company took some actions which 
can be categorized into 2 main activities as follows.  
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 การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ  ยกตวัอยา่งเช่น การรักษาความสะอาดส่ิงของ เคร่ืองใช ้หรือ
สถานท่ีท่ีบริษทัให้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้ การรับตรวจร่างกายตามท่ี
บริษทัไดก้าํหนด 

 การป้องกนัอคัคีภยั พนกังานทุกคนจาํเป็นตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ือง
ดบัเพลิง และเคร่ืองมือท่ีใชป้ฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน 
 

2. ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยนโยบายส่งเสริมดา้นความปลอดภยั สําหรับใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติัของบริษทั 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยั  ยกตวัอยา่งเช่น  การลดอุบติัเหตุในการทาํงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย ์ การลด
ความเส่ียงอนัตรายจากการทาํงานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ การจดัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
 ทั้ งน้ีในปี 2556 มีอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานถึงขั้นหยุดงาน จาํนวน 1 คน และ
อุบติัเหตุบาดเจ็บเลก็นอ้ย ไม่หยดุงาน จาํนวนทั้งส้ิน 8 คน โดยบริษทัมีวนัทาํงานทั้งส้ิน จาํนวน 273 วนั คิดเป็นชัว่โมง
การทาํงานทั้งส้ิน  ประมาณ 1.79 ลา้นชัว่โมง  

5.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้

จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้
รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาใช้
เพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 "คุณภาพคือศกัด์ิศรี สามคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" เป็นหลกัสาํคญัในการปฏิบติังานของบริษทั 

ดงันั้นในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษทัจะคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีหน่วยงานเอกชนเขา้
มาตรวจวดัคุณภาพอากาศ  คุณภาพนํ้ า และตรวจวดัระดบัเสียง เป็นประจาํทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมในขอ้ 2 
เร่ือง ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
 บริษทัมีการบริหารจดัการ เร่ืองการปล่อยของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดการปล่อยของ
เสียให้ไดม้ากท่ีสุด และปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น  มาตรฐาน
คุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยในการดาํเนินกิจการท่ีผา่น บริษทั
ปฏิบติัเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และบริษทัยงัส่งเสริมให้มีแนวทางการจดัการ และการปฏิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจนไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001  
 ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากร เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดร่้วมกนัตระหนกั
ถึงการอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงใชท้รัพยากรอย่างประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดการลดการใชพ้ลงังาน หรือการเพ่ิม
ผลผลิต เพ่ือช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน โดยในปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว แบ่งเป็น 2 
ดา้นดงัน้ี  
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 1. Energy preservation and reasonable use of natural resources for production:  the Company introduced the 
Reverse Osmosis System (RO) to filter some water for drinking. The RO system will generate brine which is deemed 
to be clean but cannot be used for drinking. The Company, then, reuses the brine for filling fan fogger instead of tap 
water. In addition, the Company has joined Clean Technology (CT) campaign, which is introduced by the Department 
of Industrial Promotion. The Clean Technology means the way to improve or modify production process or products 
to efficient use of raw materials, energy, and natural resource, including minimize waste or no waste to reduce 
pollution at source. This also includes change of raw material type, reuse, and recycle which can conserve 
environment along with reduce production cost. The agents of Department of Industrial Promotion entered into the 
Company to survey about resource usage, production process, waste, and environmental management, including audit 
and provide some suggestion to correct each process. To ensure that the Company follow the instruction provided by 
them, the agents have follow up plan to assess the Company’s performance and conclude the result from joining this 
project. The result shows that the Company can reduce production cost (electricity) around 1,032,148 kWh and reduce 
emission of CO2 at around 152,566 kWh.  
 2.  Energy reduction on general operations: the Company implants its employees about reasonable use of 
water to reduce water consumption. At the end of 2013, the Company installed water meters in many areas, except 
production line, for metering water consumption. The target was set and notify to responsible persons in each area so 
that they can jointly discuss to reduce water consumption to meet the Company’s target. Regarding power saving, the 
Company continuously encourages its staff to reduce electricity usage, such as increasing air-closing period from 1 
hour to 1 hour and 15 minutes during lunch break and after working hour; changing all lighting tubes in the factory 
from Fluorescent T8 to Fluorescent T5. These activities not only help saving energy, but also reduce CO2 emission. In 
addition, the Company determined that all staff must sort the waste by category so that it can be reuse, including for 
correct method of waste disposal.  

7. Society or Community Development  

 
The Company gives importance to society, environment, and employees by conducting some activity relating to 

human resource development, environment preservation, and social repayment regularly. As a result, the Company 
achieves recognition from public and private organization. In each year, there are many public and private 
organizations request for visiting the Company’s business; mainly on organization and human resource development 
and the Company’s sufficiency economy.  
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 1.  ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน และใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าในกระบวนการผลิตสินคา้  :  บริษทัไดน้าํระบบ
กรองนํ้า รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มาใชใ้นนํ้าเพ่ือการบริโภค  โดยในกระบวนการกรอง
นํ้าระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดนํ้าท้ิง (Brine) ซ่ึงถือวา่เป็นนํ้าท่ีสะอาด แต่ใชเ้พ่ือการบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันา
นาํนํ้ าท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้นพดัลมไอนํ้ าแทนการใชน้ํ้ าประปา  นอกจากนั้น บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการเทคโนโลยี
การผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology หรือ CT) ซ่ึงเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยี
การผลิตท่ีสะอาด นั้น หมายถึง การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง กระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ์เพ่ือให้การใชว้ตัถุดิบ 
พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้เปล่ียนเป็นเสียนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีเลย จึงเป็นการ
ลดมลพิษท่ีแหล่งกาํเนิด ทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ การใชซ้ํ้ า (Reuse) และการนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึง
เป็นการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตไปพร้อมกนั โดยตวัแทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดเ้ขา้มา
สาํรวจการใชท้รัพยากร กระบวนการผลิต ของเสีย และดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และไดต้รวจประเมิน พร้อมทั้งได้
แนะนาํแนวทางแกไ้ขในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้บริษทันาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปฏิบติั และไดต้รวจติดตามผลการ
ปฏิบติัของบริษทั ตลอดจนสรุปผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงบริษทัสามารถลดตน้ทุนการผลิต(ไฟฟ้า) ได้
ประมาณ 1,032,148 kWh  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ไดป้ระมาณ 152,566 kWh   
 2.  ดา้นการลดใชพ้ลงังานในกระบวนการปฏิบติังานทัว่ไป  :  บริษทัรณรงคป์ลูกฝังพนกังานในเร่ืองการใชน้ํ้ า
อยา่งรู้คุณค่า เพ่ือร่วมกนัลดปริมาณการใชน้ํ้ า โดยปลายปี 2556  บริษทัไดเ้ร่ิมติดตั้งมาตรวดันํ้าในแต่ละพ้ืนท่ีการใชง้าน
ท่ีนอกเหนือจากสายการผลิต โดยวดัปริมาณการใชน้ํ้ า และกาํหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละ
พ้ืนท่ีไดท้ราบ  และร่วมกนัหาวิธีการลดปริมาณการใชน้ํ้ า เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด   ในดา้น
การลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  บริษทัไดร้ณรงคก์ารลดใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น  บริษทัไดก้าํหนดเวลาในการเปิด-
ปิดแอร์ จากเดิม 1 ชัว่โมง เพ่ิมอีกเป็น 1 ชัว่โมง 15 นาที ทั้งก่อนพกัเท่ียง และหลงัเลิกงาน  การเปล่ียนหลอดไฟ จากเดิม
ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์T8  เป็นใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์T5  ทัว่ทั้งโรงงาน เพ่ือช่วยประหยดัพลงังาน และยงัช่วยใน
เร่ืองลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศ นอกจากนั้นบริษทัไดก้าํหนดให้พนักงานคดัแยกขยะตาม
ประเภท เพ่ือนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า และการกาํจดัขยะไดถ้กูวธีิ  

7. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม 

 
บริษทัให้ความสาํคญัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาบุคลากร การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการตอบแทนสังคม อยา่งสมํ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับจาก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าว โดยแต่ละปีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ จะ
ขอเขา้เยีย่มชมกิจการของบริษทัในดา้นการพฒันาองคก์ร และบุคลากร การใชชี้วติเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทั  
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 The activities which were done in 2013 can be categorized as follows; 
 Society  

 The Company started “Volunteer project” to support employee’s engagement in supporting for society or 
community nearby the Company, for example; development, improvement, and repair of temple or school in Chonburi 
province; help out flood victims; etc. The Company also brought its employees to develop the schools and temples in 
Panthong district, Chonburi province, and bring students for field touring. Moreover, on every May 1, all management 
and employees are determined by the Company to join voluntary activities. In 2013, they were participate in growing 
the plants given to HM. The King in Chachoensao province. 

 Employees  
 The Company has supported and encouraged its staff to learn and gain additional skills along with virtue and 
moral standards in line with the corporate motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland,” to 
implant in them the sense of “discipline, unity, sacrifice, moral and gratitude,” foundations for staff development for 
happiness and efficiency, which will lead to strong organization foundation. The Company has promoted capable and 
good personnel through the following activities: 
 A.   Unity…Sacrifice:   The Company has encouraged its employees to make some social contributions 

to the public and sponsored them to have a sense of happiness for offering some returns to their 
birthplace. 
 “Homeland Development Fund” is a project which APCS promotes the sense of donation and 

homeland gratefulness to its staff. To get the fund, the staff has to write a proposal what he/she 
will do at his/her homeland during the New Year and Songkran holidays. Each Bt3,000 fund and 
a letter of thanks to the homeland authority who has raised that staff to work for APCS are given 
to each staff to carry to their homeland.  

B.  Goodness :    To instill goodness and develop behavior in daily life requires nurture, repeated 
instructions and constant motivation. The Company has therefore encouraged the staff at all levels as 
well as senior executives to study “HM the King’s speeches and instructions” through the following 
projects: 
  “Training on Sufficiency Economy Philosophy” Operational staff is encouraged to learn the 

sufficiency economy in order to implement in their daily life. In 2013, The Company had 187 
employees attend the Royal speech sessions  

 “Paddy Planting to Learn Sufficiency Life”, APCS welcomes employees who volunteer to join 
a Paddy Planting Project to Learn Sufficiency Life project at the Parallel Learning Center, Nong 
Kayard, Chon Buri Province. In 2013, The Company had 152 employees join in that project.   
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 ปี 2556  บริษทัไดมี้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิชอบ แบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสังคม 

 บริษทัไดริ้เร่ิม “โครงการจิตอาสา” เพ่ือสนับสนุนให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือ
ช่วยชุมชนรอบๆ บริษทัเพ่ือเป็นการพฒันาชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง เช่น การพฒันา ปรับปรุง ซ่อมแซมวดัและโรงเรียน 
ท่ีขาดแคลนในจงัหวดัชลบุรี และช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม  เป็นตน้ นอกจากนั้นในระหวา่งปี บริษทัไดน้าํพนกังาน
เขา้ไปพฒันาโรงเรียนและวดัในอาํเภอพานทอง  จงัหวดัชลบุรี จดักิจกรรมให้พนกังานพาน้องนักเรียนไปทศันศึกษา
นอกสถานท่ี  นอกจากนั้นบริษทัไดก้าํหนดให้พนักงานร่วมกนับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมภายใตโ้ครงการ ‘รวมพลงั
สามคัคี ทาํดีเพ่ือพ่อ’ ทุกวนัท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี 2556 ผูบ้ริหารและพนักงานไดเ้ขา้ร่วมโครงการปลูก
ตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ด้านพนักงาน 
 บริษัทส่งเสริมและพฒันาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทาํงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามปณิธานของบริษทัท่ีกาํหนดวา่ “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน” โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างให้พนกังานให้
มี “วินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู” ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการพฒันาศกัยภาพของพนักงานสู่วิถีแห่ง
ความสุข ประสิทธิภาพ และนําไปสู่การสร้างความเขม้แข็งท่ีรากฐานขององค์กรอย่างแทจ้ริง   โดยบริษทัจะสร้าง
บุคลากรใหเ้ป็นคนเก่งและคนดีผา่นกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 

ก. สามัคคี...เสียสละ   บริษทัสนับสนุนให้พนักงานบาํเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้
พนกังานไดส้ัมผสัความสุขจากการเป็นผูใ้หต้อบแทนถ่ินฐานบา้นเกิด ยกตวัอยา่งเช่น 
  “โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด”   เป็นโครงการท่ีบริษทัส่งเสริมความเป็นผูใ้ห้และความกตญัญู

ต่อถ่ินฐานบา้นเกิดของพนกังาน   โครงการดงักล่าวพนกังานสามารถเขียนโครงการขอเงินทุนเพ่ือ
ไปทาํสาธารณประโยชน์ใหก้บับา้นเกิดของตนเองในโอกาสท่ีเดินทางกลบัไปเยีย่มบา้นช่วงวนัหยดุ
ปีใหม่และวนัหยดุสงกรานต ์ทุนละ 3,000 บาท โดยบริษทัจะมอบทุนให้พร้อมจดหมายขอบคุณ
ทอ้งถ่ินบา้นเกิดท่ีไดบ่้มเพาะบุคลากรท่ีดีมาร่วมงานกบับริษทั  

ข. คุณธรรม   การจะทาํให้คุณธรรมฝังแน่นอยู่ในจิตใจและพฒันาเป็นพฤติกรรมดาํเนินชีวิตปกติตอ้ง
อาศยัการปลูกฝังตอกย ํ้าขอ้คิดและแรงบนัดาลใจดีๆอยู่เสมอ บริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบั 
ตลอดจนถึงผูบ้ริหารทุกคนไดมี้โอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว” 
ซ่ึงไดมี้โครงการดงัน้ี 
  “โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พนกังานระดบัปฏิบติัการตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงปี 2556 บริษทัจดัใหพ้นกังานเขา้รับ
การฝึกอบรมเร่ืองพระบรมราโชวาท จาํนวน 187 คน  

 “โครงการปลูกข้าว เพื่อเรียนรู้ชีวิตที่พอเพียง” บริษทัไดเ้ปิดรับพนกังานท่ีอาสาเขา้ร่วมโครงการ
ปลูกขา้ว เพ่ือเรียนรู้ชีวิตท่ีพอเพียง ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชีวิตคู่ขนาน หนองขยาด จงัหวดัชลบุรี รวมถึง
ไดเ้ปิดให้องคก์รท่ีสนใจเรียนรู้ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเรียนรู้ชีวิตท่ีพอเพียง ซ่ึงในปี 2556 มีพนกังาน
อาสาเขา้ร่วมโครงการ ทั้งหมด 152 คน 
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A project held to implant moral to staff was Meditation course at Pattanta Arsaparam temple, 
Banbueng district, Chonburi province. There were 34 staff joined this course. In addition, the 
Company encourages the employees who have birthdate in each month jointly give food offerings to 
a Buddhist monk at the factory. Moreover, in the holy days, the Company will invite monks to give 
sermon to employees.   
  The Company also requests all employees stand up to show respect for their national 
anthem once a week. The activities include taking 5 minutes for meditation and give compassionate, 
listen to reading of the King’s speech, and say promise. The objectives of these activities are to make 
all employees work intentionally. 

C. Gratitude :   The Company has implanted in employees moral awareness in several forms such as 
happy family project, children love employees (on Children’s Day), promotion of gratitude on 
Father’s and Mother’s days, aiming to promote gratefulness and good wishes to one another. In 
addition, APCS regularly holds public contribution activities, such as blood donations, catering lunch 
and organizing friendly activities to disabled children in various institutions, reforestation, bicycle 
repairs for students in poor schools, etc. 

 Safety Promotion  

 The Company has been serious in promoting safety and quality of life to employees, communities or people 
concerned and is committed to instilling consciousness of safety to employees and people involved while performing 
their duties. The Company has the following policies: 

1. To communicate to every employee as well as outsiders, contractors, customers and the public to 
learn the safety, quality of life at work and environment policies; 

2. To continuously assess effects from activities and business processes that may affect safety, quality 
of life and environment; 

3. To set objectives, goals and action plans to continuously reduce impact to safety, quality of life at 
work and environment and keep them updated; 

4. To reduce lost time injury to zero, and reduce the rate of injury and sickness from work to the target; 
5. To improve working environment, reduce risks at work to an acceptable level to ensure safety, 

hygiene, proper working environment and quality of life; 
6. To support employees to work happily, focusing on staff engagement with activities and training and 

development projects for better quality of life at work. 

 According to promotion of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of 
Thailand (SET) requesting all listed companies to submit the sustainability report based on SET’s procedures or any 
other international standard, now the Company is studying some information to use as a guideline for completing the 
Company’s sustainability report in the future. 
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อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีปลูกฝังคุณธรรม คือ โครงการปฏิบติัธรรม   ท่ีวดัภตัทนัตะอาสภาราม อาํเภอ
บา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 34 คน  นอกจากน้ีบริษทัจดัใหพ้นกังาน
ท่ีเกิดในแต่ละเดือนไดท้าํบุญใส่บาตรร่วมกนัท่ีโรงงานทุกเดือน และในโอกาสวนัสาํคญัทางศาสนาจะ
มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าบรรยายธรรมะใหพ้นกังานฟังดว้ย   
  นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการเขา้แถวเคารพธงชาติ ก่อนการทาํงาน อาทิตยล์ะ 1 วนั 
โดยไดใ้ห้พนกังานร่วมกนัทาํสมาธิ แผ่เมตตาประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระบรมราโชวาท และ
กล่าวคาํปฏิญาณอยา่งหนกัแน่นและมีพลงั เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดร่้วมกนัทาํงานอยา่งตั้งใจ 

ค. กตัญญู   บริษทัไดป้ลูกฝังให้พนักงานมีทั้งคุณธรรมความดีให้เกิดกบัตนเองหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ มี
โครงการครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนักงาน (วนัเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของ
พนักงานท่ีมีผลการเรียนดี  โครงการส่งเสริมความกตญัญูในวนัพ่อและวนัแม่ ท่ีมุ่งเน้นกระตุน้ความ
กตญัญู ความปรารถนาดีต่อกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนันอกจากน้ีบริษทัยงัมีกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์
ร่วมกนัเป็นประจาํ ไดแ้ก่ การบริจาคโลหิต การเล้ียงอาหารและจดักิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นแก่
เด็กดอ้ยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ การปลูกป่า การช่วยซ่อมจกัรยานให้กบันักเรียนโรงเรียน
ยากจน เป็นตน้ 

 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

 บริษทัจะดาํเนินงานอยา่งจริงจงั เพ่ือส่งเสริมดา้นความปลอดภยัรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวกบัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัในเร่ืองต่างๆท่ีกาํหนดไว ้โดยบริษทัมีนโยบายดงัน้ี 

1. ส่ือสารให้พนกังานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก  ผูรั้บเหมา ลูกคา้และสาธารณะไดท้ราบถึงนโยบาย
ความปลอดภยั  คุณภาพชีวติในการทาํงานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

3. กาํหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและแผนงานในการปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติการทาํงานและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ืองและทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

4. ลดอุบติัเหตุในการทาํงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย ์ และลดอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

5. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลดความเส่ียงอนัตรายจากการทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
เพ่ือใหพ้นกังานมีความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มการทาํงานและคุณภาพชีวติท่ีดี 

6. มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทาํงาน โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 ตามท่ี สํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดส้นบัสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัทาํ
รายงานแห่งความยัง่ยืน ตามแนวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือตามมาตรฐานสากลอ่ืนนั้น ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่าง
การศึกษาขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํรายงานแห่งความยัง่ยนืของบริษทัในอนาคต 
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11.  Internal Control and Risk Management  

11.1  A summary of the Board of Directors’ opinions 

 In the 1/2014 Board meeting on February 26, 2014, the Board of Directors assessed APCS’s internal control 
from the assessment report, prepared by the Audit Committee, and came to the conclusion that all the 5 aspects of the 
internal control as follows :  

(1) Control Environment 
(2) Risk Assessment 
(3) Control Activities 
(4) Information & Communication 
(5) Monitoring Activities  

The Board of Directors is of the opinion that the Company has sufficient and appropriate internal control 
systems, including follow-up and operation supervising systems which can protect properties of the company and its 
subsidiaries from the management misuse them or without authorization, inclusive of sufficient internal control on 
business transaction with major shareholders, directors, managers or persons connected to the said persons.  In terms of 
other aspects, the Board felt that APCS had proper and sufficient internal control and there was nothing to concern.  
 In 2013, the Board itself was responsible for risk management under APCS’s risk management framework 
and policy as well as analysis of other related risk factors. The Board reviewed the internal audit report, prepared by 
the Audit Committee and found that the risks were under an acceptable level. However, the Board closely monitored 
risk management.  

 The Board in their 1/2014 meeting on February 26, 2014 resolved to set up a Risk Management Committee, 
responsible for formulating risk management policy for the overall organization, assessing risks and managing risks as 
well as keeping risks at an acceptable level. The Risk Management Committee reported directly to the Board of 
Directors.  
 For in the financial statements for the year ended December 31, 2013, the auditors of the Company not found 
Note the significant to report to management. 
 In terms of internal control in subsidiary companies, APCS required all its subsidiaries to have an internal 
control similar to their mother company. All its subsidiaries had sufficient internal control similar to APCS. 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557  คณะกรรมการไดป้ระเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้า่จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5  องคป์ระกอบ คือ 

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

คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
นาํไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได  ้รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทาํ
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งเพียงพอแลว้ สาํหรับการ
ควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และมิไดมี้ประเด็นท่ี
ร้ายแรง หรือตอ้งกงัวลแต่ประการใด  

โดยการดาํเนินงานในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารความเส่ียง ภายใตก้รอบ
การบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ประกอบกบัวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน พบวา่ความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้
ติดตามและบริหารงานความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ทั้ งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้ งองค์กร 
ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งกาํหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 สาํหรับในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ผูส้อบบญัชีของบริษทั  ไม่พบ
ขอ้สังเกตุท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหาร (Management Letter) 
 สาํหรับการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งดาํเนินการจดัใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัย่อยไดมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอเช่นเดียวกบับริษทั    
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11.2  Internal Control 
 The Board of Directors has assigned the Audit Committee to supervise and review the internal control 
system to make sure that APCS has proper and efficient control system as well as compliance with related legal 
provisions and regulations, prevention of conflict of interest, proper interrelated transactions and prevention of 
APCS’s assets and properties from losing or exploiting, preventing APCS’s intellectual property from being violated, 
introducing auditing mechanisms, checks and balance. An internal audit department is under direct supervision of the 
Audit Committee. The Audit Committee will make sure that APCS has proper and efficient internal control and 
internal audit and consider independency of the internal audit department as well as appoint, remove or terminate 
internal audit supervisor or heads of other departments, responsible for internal audit.  
 In 2012, the Board of Directors set up an Internal Audit Department, responsible for auditing and assessing 
sufficiency of APCS’s internal control to make sure that APCS had had in place a policy and framework for proper 
working procedures and systems. Internal auditors prepared regular reports to the Audit Committee to ensure proper 
good corporate governance. The Audit Committee would review to make sure that APCS had proper and adequate 
internal control. The Audit Committee had a meeting at least once a quarter to review the financial statements to make 
sure that APCS had prepared correct and adequate financial reports, disclosing adequate information including 
interrelated transactions or transactions that might cause a conflict of interest in line with the law and requirements by 
the Stock Market of Thailand and Securities and Exchange Commission. 
 In the 1/2012 meeting on February 28, 2012, the Audit Committee appointed  Mrs. Duangduen Hiranrak as 
chief of the internal audit as she had direct internal audit experience for 9 years and had a good understanding of 
APCS’s business operation and activities. She had attended several internal control courses. The Audit Committee felt 
that she was well qualified and capable enough to handle the internal control. 
 The internal auditors of the Company from 2011-2013 were as follows: 

Appointed by the Board of Audit Directors Internal audit Unit Internal Audit Supervisor 

No. 3/2011, April 27, 2011 RPJM Coaching Co., Ltd. Mrs. Chinanun Sukchit 

No. 1/2012, February 28, 2012 
 

Internal Audit Department  
Asia Precision Public Co., Ltd. 

Mrs. Duangduen Hiranrak * 

No. 1/2013, February 25, 2013 
 

Internal Audit Department  
Asia Precision Public Co., Ltd. 

Mrs. Duangduen Hiranrak * 

No. 1/2014, February 26, 2014 
 

Internal Audit Department  
Asia Precision Public Co., Ltd. 

Mrs. Duangduen Hiranrak * 

 * Details about the Internal Audit Supervisor are in the enclosure. 
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11.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลสอบทานให้มี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้
มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการ
ระหว่างกนั ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญหาย หรือถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การ
ปกป้องมิให้บริษัทถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอาํนาจ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบอยู่ภายใตก้ารดูแล และข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั  จะเป็นผูส้อบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการกาํหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบติั
ในแต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการกาํหนดการประเมินความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบ
ภายในไดน้าํเสนอรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการกาํกบัดูแลกิจการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการท่ี
เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง คุณดวงเดือน หิรัญรักษ ์ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน 9 ปี และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งเคย
เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติับตัรงานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2554-2556 มีรายช่ือดงัน้ี 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 บริษทั อาร์พีเจเอม็ โคชช่ิง จาํกดั คุณชินานนัท ์ สุขจิต 
คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
คุณดวงเดือน หิรัญรักษ*์ 

คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2556 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

คุณดวงเดือน หิรัญรักษ*์ 

คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

คุณดวงเดือน หิรัญรักษ*์ 

 * รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพ่ิมเติมท่ี เอกสารแนบ 
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12. Interrelated transactions 

12.1  Summary of Interrelated Transactions between APCS and its subsidiaries and other persons who may have a conflict of interest, made in 2013 

APCS made the following transactions with persons who may have a conflict of interest, whose relationship may be summarized as follows: 
 Persons who may have a 

conflict of interest 
Relationship 

1 A2 Technology Co., Ltd. 

(“A2”)  

 

‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is the major shareholder, holding 99.97 percent of all the shares in A2  
‐ Mr. Apichart Karoonkornsakul, President and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in A2  
‐ Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Director and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in A2  
‐ Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in A2 

2 P2 Precision Co., Ltd. 

(“P2”)  

 

‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is the major shareholder, holding 99.97 percent of all the shares in P2  
‐ Mr. Apichart Karoonkornsakul, President and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in P2 
‐ Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Director and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in P2  
‐ Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Director and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in P2 

3 PT. API PRECISION 
(“API”) 

‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is the major shareholder, holding  60.00 percent of all the shares in API  
‐ Mr. Apichart Karoonkornsakul, Director  
‐ Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Director  
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2556 

บริษัทมีการทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพนัธ์ ได้ดงันี ้
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 

1 บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
(“เอท”ู) 

‐ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.97 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 
‐ นายอภิชาติ การุณกรสกลุ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 
‐ นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นกรรมการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 
‐ นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 

2 บริษทั พทีู พรีซิชัน่ จาํกดั 
(“พีท”ู) 

‐ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.97 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 
‐ นายอภิชาติ การุณกรสกลุ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 
‐ นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นกรรมการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 
‐ นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้ร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 

3 PT. API PRECISION 
(“API”) 

‐ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้ร้อยละ  60.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ API 
‐ นายอภิชาติ การุณกรสกลุ เป็นกรรมการ 
‐ นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ 
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Related Persons Relationship Nature of Transactions Value of Interrelated 
Transactions in 2013 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
1. A2 Technology Co., Ltd. 

(“A2”) 
‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is 

the major shareholder, holding 

99.97 percent of all the shares in 

A2  

‐ Mr. Apichart Karoonkornsakul, 

President and shareholder, holding 

0.01 percent of all the shares in A2  

‐ Mr. Chairoj Vetnaruemarn, 

Director and shareholder, holding 

0.01 percent of all the shares in A2  

-   Mr. Ratchadech Vacheesuthum, 

Director and shareholder, holding 

0.01 percent of all the shares in A2 

 
 
 
 
 
 

Rent receivable :    
Rental income : APCS rents space to A2 
Machine payable :  
In 2012, APCS bought some machines from 
A2 

0.002 
0.024 

9.50 
- 
 

 

-  The rent rate is close to the general market price. 
-  For A2 the area of operations.  
-  Pricing policy is market price close to the general 
market price, 
- APCS purchase machinery from A2 for 
appropriate manufacturing of our products.  
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2556 

ความจําเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
1. บริษทั เอท ูเทคโนโลย ี

จาํกดั  (“เอท”ู) 
‐ บ ริษัท  เ อ เ ซี ย  พ รี ซิ ชั่ น  จํ า กั ด 

(มหาชน) เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ โดยถือ
หุ้นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้ งหมด
ของเอทู 

‐ นายอภิชาติ  กา รุณกรสกุล  เ ป็น
กรรมการผูจ้ดัการ และเป็นผูถ้ือหุ้น 
โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมดของเอทู 

‐ นายชัยโรจน์  เวทย์นฤมาณ  เป็น
กรรมการ และเป็นผูถ้ือหุ้น โดยถือ
หุ้นร้อยละ  0.01 ของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดของเอทู 

‐ นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ 
และเป็นผูถ้ือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 
0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 

 
 
 
 
 
 

ค่าเช่าค้างรับ :   
รายได้ค่าเช่า : บริษทั ไดใ้ห้ เอทู เช่าพื้นที่ของ
บริษทับางส่วน  
เจ้าหนีค้่าทรัพย์สิน :  
บริษทัไดซ้ื้อเครื่องจกัรบางส่วนกบั เอทู ตั้งแต่ปี 
2555 
 

0.002 
0.024 

 
9.50 

- 
 

 

-  นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยทัว่ไป 
-  เพื่อใหเ้อทู ใชเ้ป็นพื้นที่ในการดาํเนินงาน 
-  นโยบายการคิดราคาซื้อ-ขายเครื่องจกัรเป็นไปตาม
ราคาตลาด  
- บริษทัไดซ้ื้อเครื่องจกัรกบัเอทู เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การผลิตชิ้นงานของบริษทั 
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Related Persons Relationship Nature of Transactions Value of Interrelated 
Transactions in 2013 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
2. P2 Precision Co., Ltd. 

(“P2”)  
 

‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is 

the major shareholder, holding 

99.97 percent of all the shares in P2  

‐ Mr. Apichart Karoonkornsakul, 

Managing Director and 

shareholder, holding 0.01 percent 

of all the shares in P2  

‐ Mr. Chairoj Vetnaruemarn, 

Director and shareholder, holding 

0.01 percent of all the shares in P2  

- Mr. Ratchadech Vacheesuthum, 

Director and shareholder, holding 

0.01 percent of all the shares in P2 

 

ลูกหนีค้่าทรัพย์สิน :   
ขายทรัพย์สิน : In 2012 APCS sold some used 
machines to P2. 
 
Short term loan to P2 : APCS lend money to 
P2 and  P2 issued a promissory note at call 
without interest. 
Principle  
Balance at beginning of year  
Additional Borrow during the year  
Repayment during the year  
Balance at year end  
Account payable :  
Service fees:   
APCS hired P2 to lathe works for APCS  
 

3.09 
- 
 
 
 
 
 
 

22.00 
- 
- 

22.00 
15.44 
64.06 

 
 
 

 
 
 

  

-  Pricing policy is market price close to the general 
market price, 
- APCS sale machinery to P2 for appropriate 
manufacturing of our products of P2.  
-   Lower interest rate of commercial bank 
- The said loan is necessitated by the business 

operation for the purpose of working capital and 

maintaining P2 liquidity. 

 
 
 
 

-  Pricing policy is market price close to the general 
market price,   
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2556 

ความจําเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
2. บริษทั พทีู พรีซิชัน่ จาํกดั 

(“พีท”ู) 
‐ บ ริษัท  เ อ เ ซี ย  พ รี ซิ ชั่ น  จํ า กั ด 

(มหาชน) เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ โดยถือ
หุ้นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้ งหมด
ของพีทู 

‐ นายอภิชาติ  กา รุณกรสกุล  เ ป็น
กรรมการผูจ้ดัการ และเป็นผูถ้ือหุ้น 
โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมดของพีทู 

‐ นายชัยโรจน์  เวทย์นฤมาณ  เป็น
กรรมการ และเป็นผูถ้ือหุ้น โดยถือ
หุ้นร้อยละ  0.01 ของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดของพีทู 

‐ นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ 
และเป็นผูถ้ือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 
0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 

ลูกหนีค้่าทรัพย์สิน :   
ขายทรัพย์สิน : บริษทัไดข้ายเครื่องจกัรเก่า
บางส่วนใหก้บั พทีู ตั้งแต่ปี 2555 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : บริษทั ไดใ้ห ้พีทู กูย้มืเงิน 
โดย พีทู ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ประเภทเมื่อทวง
ถาม และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหวา่งกนั 
จํานวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 
เจ้าหนีก้ารค้า :  
ค่าบริการ :   
บริษทัไดจ้า้ง พีทู  กลึงชิ้นงานใหบ้ริษทั  
 

3.09 
- 
 
 
 
 
 
 

22.00 
- 
- 

22.00 
15.44 
64.06 

 
 
 

 
 
 

  

-  นโยบายการคิดราคาซื้อ-ขายเครื่องจกัรเป็นไปตาม
ราคาตลาด  
- บริษทัไดข้ายเครื่องจกัรใหพ้ีทู เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การผลิตชิ้นงาน 
-  นโยบายการคิดอตัราดอกเบี้ย ตํ่ากวา่อตัราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย ์
-  การใหกู้ย้มืเงิน เพื่อให้พีทูใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
และรักษาสภาพคล่องของ พีทู  
 
 
 
 
-  นโยบายการจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
เดียวกนักบับุคคลภายนอก  
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Related Persons Relationship Nature of Transactions Value of Interrelated 
Transactions in 2013 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
3. PT. API PRECISION 

(“API”) 
‐ Asia Precision Public Co., Ltd. is 

the major shareholder, holding  

60.00 percent of all the shares in 

API  

 

Account Receivable:  

The sale of products to API 
Short-term loan to API : APCS lend money 
to API in a loan agreement to be paid back by 
December 30, 2014, at interest rate of 6.00 
percent p.a.  
Principle  
Balance at beginning of year 
Additional borrowing during the year 
Exchange rate variance 
Balance at year end 
Interest 
Accrued interest beginning of year 
Incurred during the year 
Repayment during the year 
Exchange rate variance  
Accrued interest at year end 
Assets receivable :   
Sales of Assets :  
Assets payable  :  
Purchase Assets  : 

1.13 
 
 
 
 
 
 

25.91 
- 

1.86 
27.77 

 
0.84 
2.57 

(0.44) 
(0.87) 
2.10 
6.43 
6.15 
8.20 
7.99 

-  Hiring policy is of the same trade terms with 
outsiders close to the general market price. 
-  The said loan is necessitated by the business 
operation for the purpose of working capital and 
maintaining API liquidity.  
 
 
(Amount 0.85 million USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hiring policy is of the same trade terms with 
outsiders close to the general market price. 
- 2013, APCS purchase machinery from API for 
appropriate manufacturing of our products.  
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2556 

ความจําเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
3. PT. API PRECISION 

(“API”) 
‐ บ ริษัท  เ อ เ ซี ย  พ รี ซิ ชั่ น  จํ า กั ด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมดของ API 

ลูกหนีก้ารค้า :  
เป็นการขายชิ้นงานใหก้บั API 
เงินให้กู้ยืม : บริษทัไดใ้ห ้API  กูย้มืเงิน และทาํ
สัญญาเงินกู้ กําหนดชําระคืนภายในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี  
จํานวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ยอดคงเหลือปลายปี 
ดอกเบีย้ 
ดอกเบี้ยคา้งรับตน้ปี 
เกิดขึ้นระหวา่งปี 
รับชาํระระหวา่งปี 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ดอกเบี้ยคา้งรับปลายปี 
ลูกหนีค้่าทรัพย์สิน :   
ขายทรัพย์สิน :  
เจ้าหนีค้่าทรัพย์สิน  :  
ซื้อทรัพย์สิน : 

1.13 
 
 
 
 
 

25.91 
- 

1.86 
27.77 

 
0.84 
2.57 

(0.44) 
(0.87) 
2.10 
6.43 
6.15 
8.20 
7.99 

-  นโยบายการขายเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
เดียวกนักบับุคคลภายนอก 
-  การให้กูย้มืเพื่อให้ API ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
และรักษาสภาพคล่องของ API   
 
 
(เป็นเงิน 0.85 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  นโยบายการคิดราคาซื้อ-ขายเครื่องจกัรเป็นไปตาม
ราคาตลาด  
-  ปี 2556 บริษทัได้ซื้อและขายเครื่องจักรกับ API 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการผลิตชิ้นงาน 
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12.2  Necessity and appropriateness of interrelated transactions  

Interrelated transactions made are quite necessary and reasonable. Product and services purchased from subsidiaries are 
normal business practice. Purchases from companies in the group go in line with trading conditions with other companies. Loans 
to subsidiaries are aimed for the subsidiaries to have liquidity and sufficient working capital to manage their businesses but the 
interest charged is lower than loans from financial institutions. Machinery purchase among companies in the group is made 
because APCS and its subsidiaries manufacture similar products. The purchase is made according to the market price.  

The Audit Committee has inspected and reviewed those interrelated transactions and felt that they are necessary and 
reasonable, and most important of all, beneficial to APCS. (See each interrelated transaction in the Table 12.1) 

12.3  Measures or procedures in approving interrelated transactions  
APCS appointed an Audit Committee on December 23, 2010, and the Board of Directors in their meeting on January 

19, 2011 set measures and procedures in approving interrelated transactions and interrelated transaction policy, which requires 
the Audit Committee’s prior approval, primarily based on APCS benefits. The Audit Committee has found that the past 
interrelated transactions had been made in accordance with those measures and procedures. 

   In terms of future interrelated transactions with persons who may have a conflict of interest, APCS will ask the Audit 
Committee to view and opine on their necessity and appropriateness. In case, the Audit Committee is not specialized in those 
interrelated transactions, APCS will get independent experts or certified auditor to give opinions on those interrelated 
transactions, which will help in decision making by the Board of Directors and/or Audit Committee and/or shareholders as the 
case may be. Persons who may have a conflict of interest or benefits from those transactions have no right to vote on those 
interrelated transactions. Disclosure of interrelated transactions in the Annual Report has come from Notes to the Financial 
Statements certified by the APCS auditor. 

12. 4  Policy or trend of interrelated transactions 
APCS has a policy to set trade terms for interrelated transactions in line with normal business operation. Selling prices 

shall be set at competitive levels with other sellers. In the future, in case of sale transaction or guarantees by APCS Directors to 
apply for financial support from a financial institution, and other transactions with a person having a conflict of interest in 
accordance with normal business operation or normal business support, those interrelated transactions will be made based on 
necessity and for APCS’s business operation efficiency, having clear-cut pricing policy for interrelated transactions according to 
appropriate market prices and terms, fair, not siphoning but mainly based on APCS interest. The Audit Committee will double-
check and provide opinions on interrelated transactions that are normal business transactions or to support normal business, on a 
quarterly basis. 

 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

หนา้ 88 

12.2  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็นและสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ การซ้ือ-ขายสินคา้ 
และใชบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยเป็นไปตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซ้ือขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอก  การใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ย เพ่ือให้บริษทัยอ่ยไวใ้ชก้ารบริหารจดัการสภาพคล่องและ
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  มีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงิน การซ้ือ-
ขายเคร่ืองจกัรระหวา่งกนั เน่ืองจากช้ินงานท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยผลิต อยูใ่นกลุ่มช้ินส่วนโลหะ เคร่ืองจกัรจึงคลา้ยกนั เพ่ือให้
เหมาะสมกบัการผลิต จึงมีการซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหวา่งกนั โดยนโยบายการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นวา่มีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการไดใ้นตาราง 12.1) 

12.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 
19 มกราคม 2554 ไดก้าํหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัให้ทาํรายการระหว่างกนัและนโยบายเก่ียวกบัการทาํ
รายการระหว่างกนั โดยกาํหนดให้การทาํระหว่างกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั และคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมาไดด้าํเนินการ
ตามมาตราการและขั้นตอนการอนุมติัของการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น    

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการ
ทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  ทั้งน้ีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั (56-1) ไดน้าํ
ขอ้มูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  

12. 4  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ สําหรับการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ ราคาสินคา้ท่ีขายจะกาํหนดให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูข้ายรายอ่ืนได ้โดยในอนาคตหากเกิดรายการซ้ือ
ขายสินคา้ การคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัเพ่ือขอรับการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินและรายการอ่ืนๆ กบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการกาํหนด
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทั้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานและ
ใหค้วามเห็นต่อรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส  
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 However, the interrelated transactions which may cause a conflict of interest in the future, the APCS Board of 
Directors shall proceed according to the laws pertaining to securities and stock market as well as the Stock Exchange of 
Thailand’s rules, regulations, notification, orders or requirements as well as compliant with the regulations on disclosure of 
interrelated transactions, acquisition and distribution of assets of APCS and its subsidiaries and compliant with the accounting 
standards, specified by the Federation of Accounting Professions. However, APCS will disclose interrelated transactions in the 
Notes to the Financial Statements, certified by APCS’s auditor. 
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ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ
รายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ งน้ีบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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13. Financial Information 
 

13.1  Statement of Financial   

Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents 64.29      4.82    31.52      1.97    38.12      2.63    76.85      5.79    39.22      2.47    57.52      4.05    

Trade and other receivable - thrid parties 116.59    8.74    160.08    10.02   155.13    10.72   117.51    8.84    173.13    10.90   165.73    11.66   

Trade and other receivable - related parties 5.67       0.42    4.99       0.31    12.75      0.88    -         -      -         -      -         -      

Revenue Department receivable 11.34      0.85    14.76      0.92    4.07       0.28    18.35      1.38    21.78      1.37    7.31       0.51    

Short-term loan to related parties 40.89      3.07    47.91      3.00    49.78      3.44    -         -      -         -      -         -      

Inventories 159.04    11.92   203.22    12.73   131.69    9.10    159.04    11.97   208.08    13.11   140.71    9.91    

Total current assets 397.82    29.82   462.48    28.95   391.54    27.05   371.75    27.98   442.21    27.85   371.27    26.13   

Non-current assets

Investment in subsidiaries 75.18      5.64    82.85      5.19    82.53      5.70    -         -      -         -      -         -      

Property, plant and equipment 855.36    64.12   1,047.29  65.58   970.81    67.08   950.61    71.55   1,141.05  71.87   1,046.42  73.64   

Intangible assets 4.31       0.32    3.16       0.20    1.23       0.08    4.32       0.33    3.20       0.20    1.26       0.09    

Other non-current assets 1.34       0.10    1.22       0.08    1.15       0.09    1.92       0.14    1.29       0.08    1.96       0.14    

Total non-current assets 936.19    70.18   1,134.52  71.05   1,055.72  72.95   956.85    72.02   1,145.54  72.15   1,049.64  73.87   

TOTAL ASSETS 1,334.01  100.00 1,597.00  100.00 1,447.26  100.00 1,328.60  100.00 1,587.75  100.00 1,420.91  100.00 

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 70.00      5.25    25.00      1.57    9.47       0.65    70.00      5.27    29.50      1.86    11.92      0.84    

Trade and other payable - third parties 112.11    8.40    117.48    7.36    93.85      6.48    112.84    8.49    120.53    7.59    103.46    7.28    

Trade and other payable - related parties 2.59       0.19    18.88      1.18    33.14      2.29    -         -      -         -      -         -      

Payable for purchase of assets - third parties 152.86    11.46   17.08      1.07    22.65      1.57    156.81    11.80   34.43      2.17    22.75      1.60    

Accrued income tax 0.40       0.03    0.11       0.01    5.18       0.36    0.40       0.03    0.29       0.02    5.18       0.36    

Short-term loans from third party -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      5.44       0.38    

Current portion of

- Long-term loan from financial institution 74.00      5.55    95.90      6.00    101.90    7.04    74.00      5.57    95.90      6.04    103.29    7.27    

- Obligation under finance lease -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      0.08       0.01    

Total current liabilities 411.96    30.88   274.45    17.19   266.19    18.39   414.05    31.16   280.65    17.68   252.12    17.74   

Non-current liabilities

Long-term loan form financial institution -         -      340.11    21.30   266.20    18.39   -         -      340.11    21.42   271.17    19.08   

Obligation under finance lease -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      0.15       0.01    

Employee benefit obligation 11.30      0.85    13.37      0.84    13.60      0.94    12.50      0.94    14.76      0.93    15.99      1.13    

Deferred tax liabilities -         -      -         -      -         -      -         -      0.16       0.01    0.03       0.01    

Total non-current liabilities 11.30      0.85    353.48    22.14   279.80    19.33   12.50      0.94    355.03    22.36   287.34    20.23   

TOTAL LIABILITIES 423.26    31.73   627.93    39.33   545.99    37.72   426.55    32.10   635.68    40.04   539.46    37.97   

Equity

Issued and paid-up share capital 300.00    22.49   330.00    20.66   330.00    22.80   300.00    22.58   330.00    20.78   330.00    23.22   

Premium on share capital 369.79    27.72   369.79    23.15   369.79    25.55   369.79    27.83   369.79    23.29   369.79    26.02   

Retained earnings 40.00      3.00    40.00      2.50    40.00      2.77    40.00      3.01    40.00      2.52    40.00      2.82    

Retained earnings 200.96    15.06   229.28    14.36   161.48    11.16   179.94    13.54   205.72    12.96   139.95    9.85    

Other components of shareholders' equity -         -      -         -      -         -      0.30 0.03 (1.85) (0.12) (4.55) (0.32)

Equity attributable to owners of the Company 910.75    68.27   969.07    60.67   901.27    62.28   890.03    66.99   943.66    59.43   875.19    61.59   

Non-controlling interests of the subsidiary -         -      -         -      -         -      12.02      0.91    8.41       0.53    6.26       0.44    

Total Equity 910.75    68.27   969.07    60.67   901.27    62.28   902.05    67.90   952.07    59.96   881.45    62.03   

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,334.01  100.00 1,597.00  100.00 1,447.26  100.00 1,328.60  100.00 1,587.75  100.00 1,420.91  100.00 

 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

as at  31 December

Separate financial statement Consolidated financial statement

2011 2012 2013 2011 2012 2013
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13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 
 

13.1  ตารางงบการเงิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 64.29      4.82    31.52      1.97    38.12      2.63    76.85      5.79    39.22      2.47    57.52      4.05    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการอื่น 116.59    8.74    160.08    10.02   155.13    10.72   117.51    8.84    173.13    10.90   165.73    11.66   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.67       0.42    4.99       0.31    12.75      0.88    -         -      -         -      -         -      

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 11.34      0.85    14.76      0.92    4.07       0.28    18.35      1.38    21.78      1.37    7.31       0.51    

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 40.89      3.07    47.91      3.00    49.78      3.44    -         -      -         -      -         -      

สนิคา้คงเหลอื 159.04    11.92   203.22    12.73   131.69    9.10    159.04    11.97   208.08    13.11   140.71    9.91    

รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 397.82    29.82   462.48    28.95   391.54    27.05   371.75    27.98   442.21    27.85   371.27    26.13   

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 75.18      5.64    82.85      5.19    82.53      5.70    -         -      -         -      -         -      

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ-์สุทธ ิ 855.36    64.12   1,047.29  65.58   970.81    67.08   950.61    71.55   1,141.05  71.87   1,046.42  73.64   

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-สุทธ ิ 4.31       0.32    3.16       0.20    1.23       0.08    4.32       0.33    3.20       0.20    1.26       0.09    

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.34       0.10    1.22       0.08    1.15       0.09    1.92       0.14    1.29       0.08    1.96       0.14    

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน 936.19    70.18   1,134.52  71.05   1,055.72  72.95   956.85    72.02   1,145.54  72.15   1,049.64  73.87   

รวมสินทรพัย์ 1,334.01  100.00 1,597.00  100.00 1,447.26  100.00 1,328.60  100.00 1,587.75  100.00 1,420.91  100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสนิหมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 70.00      5.25    25.00      1.57    9.47       0.65    70.00      5.27    29.50      1.86    11.92      0.84    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น-กิจการอื่น 112.11    8.40    117.48    7.36    93.85      6.48    112.84    8.49    120.53    7.59    103.46    7.28    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.59       0.19    18.88      1.18    33.14      2.29    -         -      -         -      -         -      

เจา้หน้ีค่าทรพัย์สนิ-กิจการอื่น 152.86    11.46   17.08      1.07    22.65      1.57    156.81    11.80   34.43      2.17    22.75      1.60    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.40       0.03    0.11       0.01    5.18       0.36    0.40       0.03    0.29       0.02    5.18       0.36    

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอื่น -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      5.44       0.38    

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

- เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 74.00      5.55    95.90      6.00    101.90    7.04    74.00      5.57    95.90      6.04    103.29    7.27    

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิระยะยาว -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      0.08       0.01    

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 411.96    30.88   274.45    17.19   266.19    18.39   414.05    31.16   280.65    17.68   252.12    17.74   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ -         -      340.11    21.30   266.20    18.39   -         -      340.11    21.42   271.17    19.08   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิระยะยาว -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      0.15       0.01    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 11.30      0.85    13.37      0.84    13.60      0.94    12.50      0.94    14.76      0.93    15.99      1.13    

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับัญชี -         -      -         -      -         -      -         -      0.16       0.01    0.03       0.01    

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 11.30      0.85    353.48    22.14   279.80    19.33   12.50      0.94    355.03    22.36   287.34    20.23   

รวมหน้ีสนิ 423.26    31.73   627.93    39.33   545.99    37.72   426.55    32.10   635.68    40.04   539.46    37.97   

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนที่ออกและเรยีกชําระแลว้ 300.00    22.49   330.00    20.66   330.00    22.80   300.00    22.58   330.00    20.78   330.00    23.22   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 369.79    27.72   369.79    23.15   369.79    25.55   369.79    27.83   369.79    23.29   369.79    26.02   

จดัสรรแลว้-สํารองตามกฏหมาย 40.00      3.00    40.00      2.50    40.00      2.77    40.00      3.01    40.00      2.52    40.00      2.82    

กําไรสะสมยังไม่ไดจ้ดัสรร 200.96    15.06   229.28    14.36   161.48    11.16   179.94    13.54   205.72    12.96   139.95    9.85    

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น -         -      -         -      -         -      0.30 0.03 (1.85) (0.12) (4.55) (0.32)

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 910.75    68.27   969.07    60.67   901.27    62.28   890.03    66.99   943.66    59.43   875.19    61.59   

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุมบรษิทัย่อย -         -      -         -      -         -      12.02      0.91    8.41       0.53    6.26       0.44    

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 910.75    68.27   969.07    60.67   901.27    62.28   902.05    67.90   952.07    59.96   881.45    62.03   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,334.01  100.00 1,597.00  100.00 1,447.26  100.00 1,328.60  100.00 1,587.75  100.00 1,420.91  100.00 

งบการเงินรวม

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
 งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Revenues 

Revenues from sales 872.50    100.00 1,057.87  100.00 917.58    100.00 873.05    100.00 1,071.24  100.00 941.99    100.00 

Gain on disposal of assets 3.47       0.40    -         -      28.77      3.13    0.01       0.01    -         -      28.18      2.99    

Other income 2.69       0.31    2.83       0.27    3.97       0.43    2.04       0.23    1.93       0.18    2.81       0.30    

Gain on exchange rate 1.81       0.20    -         -      4.28       0.47    1.78       0.20    -         -      -         -      

Total revenues 880.47    100.91 1,060.70  100.27 954.60    104.03 876.88    100.44 1,073.17  100.18 972.98    103.29 

Expenses 

Cost of sales 660.78    75.73   813.53    76.90   842.57    91.83   666.04    76.29   815.49    76.13   844.70    89.67   

Selling expenses 7.00       0.80    10.39      0.98    7.08       0.77    7.08       0.81    10.42      0.97    7.10       0.75    

Loss on exchange rate -         -      4.85       0.46    -         -      -         -      4.60       0.43    0.44       0.05    

Administrative expenses 82.05      9.40    100.67    9.52    87.58      9.54    88.66      10.16   109.94    10.26   98.87      10.50   

Executives remunerations 10.15      1.17    10.66      1.01    6.21       0.68    16.47      1.88    17.24      1.61    9.26       0.98    

Fincance cost 12.21      1.40    16.89      1.59    22.87      2.49    11.90      1.36    17.42      1.63    24.55      2.61    

Total expenses 772.19    88.50   956.99    90.46   966.31    105.31 790.15    90.50   975.11    91.03   984.92    104.56 

Profit (loss) before income tax 108.28    12.41   103.71    9.81    (11.71) (1.28) 86.73 9.94 98.06 9.15 (11.94) (1.27)

Income tax expense (1.21) (0.14) (0.38) (0.04) (6.60) (0.72) (1.21) (0.14) (0.89) (0.08) (6.48) (0.69)

Profit (loss) for the year 107.07 12.27   103.33    9.77    (18.31) (2.00) 85.52      9.80    97.17      9.07    (18.42) (1.96)

Other comprehensive income:

Exchange differences on translation -         -      -         -      -         -      0.30       0.03    (2.15) (0.20) (2.70) (0.29)

Other comprehensive income (loss) for the year -         -      -         -      -         -      0.30       0.03    (2.15) (0.20) (2.70) (0.29)

Total comprehensive income (loss) for the year 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.82 9.83 95.02 8.87 (21.12) (2.25)

Profit (loss) attributable to :

Equity holders of the Company 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 88.68 10.16 101.45 9.47 (16.27) (1.73)

Non-controlling interests of the subsidiary -         -      -         -      -         -      (3.16) (0.36) (4.28) (0.40) (2.15) (0.23)

Total Profit (loss) 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.52 9.80 97.17 9.07 (18.42) (1.96)

Comprehensive income (loss) attributable to:

Equity holders of the Company 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 88.98 10.19 99.30 9.27 (18.97) (2.02)

Non-controlling interests of the subsidiary -         -      -         -      -         -      (3.16) (0.36) (4.28) (0.40) (2.15) (0.23)
Total comprehensive income (loss) attributable to: 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.82 9.83 95.02 8.87 (21.12) (2.25)

Basic earnings(loss) per share  (Million : share) 244.93 -      330.00 -      330.00 -      244.93 -      330.00 -      330.00 -      

par value (Baht) 1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      

STATEMENTS OF 

COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER

Separate financial statement Consolidated financial statement

2011 2012 2013 2011 2012 2013
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 872.50    100.00 1,057.87  100.00 917.58    100.00 873.05    100.00 1,071.24  100.00 941.99    100.00 

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ 3.47       0.40    -         -      28.77      3.13    0.01       0.01    -         -      28.18      2.99    

รายไดอ้ื่น 2.69       0.31    2.83       0.27    3.97       0.43    2.04       0.23    1.93       0.18    2.81       0.30    

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.81       0.20    -         -      4.28       0.47    1.78       0.20    -         -      -         -      

รวมรายได้ 880.47    100.91 1,060.70  100.27 954.60    104.03 876.88    100.44 1,073.17  100.18 972.98    103.29 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 660.78    75.73   813.53    76.90   842.57    91.83   666.04    76.29   815.49    76.13   844.70    89.67   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 7.00       0.80    10.39      0.98    7.08       0.77    7.08       0.81    10.42      0.97    7.10       0.75    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น -         -      4.85       0.46    -         -      -         -      4.60       0.43    0.44       0.05    

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 82.05      9.40    100.67    9.52    87.58      9.54    88.66      10.16   109.94    10.26   98.87      10.50   

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 10.15      1.17    10.66      1.01    6.21       0.68    16.47      1.88    17.24      1.61    9.26       0.98    

ตน้ทุนทางการเงนิ 12.21      1.40    16.89      1.59    22.87      2.49    11.90      1.36    17.42      1.63    24.55      2.61    

รวมค่าใช้จ่าย 772.19    88.50   956.99    90.46   966.31    105.31 790.15    90.50   975.11    91.03   984.92    104.56 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 108.28    12.41   103.71    9.81    (11.71) (1.28) 86.73 9.94 98.06 9.15 (11.94) (1.27)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้ (1.21) (0.14) (0.38) (0.04) (6.60) (0.72) (1.21) (0.14) (0.89) (0.08) (6.48) (0.69)

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 107.07 12.27   103.33    9.77    (18.31) (2.00) 85.52      9.80    97.17      9.07    (18.42) (1.96)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ -         -      -         -      -         -      0.30       0.03    (2.15) (0.20) (2.70) (0.29)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบัปี -         -      -         -      -         -      0.30       0.03    (2.15) (0.20) (2.70) (0.29)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.82 9.83 95.02 8.87 (21.12) (2.25)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 88.68 10.16 101.45 9.47 (16.27) (1.73)

ส่วนที่เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -         -      -         -      -         -      (3.16) (0.36) (4.28) (0.40) (2.15) (0.23)

รวมการแบ่งปันกําไรสุทธิ 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.52 9.80 97.17 9.07 (18.42) (1.96)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 88.98 10.19 99.30 9.27 (18.97) (2.02)

ส่วนที่เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -         -      -         -      -         -      (3.16) (0.36) (4.28) (0.40) (2.15) (0.23)

รวมการแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 107.07 12.27 103.33 9.77 (18.31) (2.00) 85.82 9.83 95.02 8.87 (21.12) (2.25)

จํานวนหุ้นสามญั ณ ส้ินงวด (ล้านหุ้น) 244.93 -      330.00 -      330.00 -      244.93 -      330.00 -      330.00 -      

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
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13.2  Financial Ration  
 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Liquidity Ratio

Current ratio (times) 0.97 1.69 1.47 0.90 1.58 1.47

Quick ration (times) 0.43 0.67 0.71 0.45 0.72 0.85

Liquidity ratios (times) 0.31 0.47 0.55 0.27 0.44 0.66

A/R turnover (times) 7.20 7.99 6.02 7.20 7.79 5.87

Avg. A/R day on hand (days) 51 46 61 51 47 62

Inventory turnover ratio (times) 5.29 4.49 5.03 5.33 4.44 4.84

Days’ sales in inventory (days) 69 81 73 68 82 75

A/P turnover (times) 6.20 8.49 9.14 6.37 8.63 8.71

Avg. A/P day on hand (days) 59 43 40 57 42 42

Cash cycle (days) 61 84 93 62 87 96

Profitability Ratio

Gross profit (%) 24.27 23.10 8.17 23.71 23.87 10.33

Operating profit margin (%) 13.81 11.40 1.22 11.30 10.78 1.34

Cash to profit ratio (%) 98.33 134.01  1,331.54 104.36 131.06  1,388.42

Net Profit Margin ratio (%) 12.16 9.74       (1.92) 9.75 9.05       (1.89)

Reture on equity (%) 15.27 10.99       (1.96) 9.99 10.48       (2.01)

Efficiency Ratio

Return on asset (%) 9.30 7.05       (1.20) 7.45 6.66       (1.22)

Return on fixed asset (%) 26.17 24.18 10.12 22.69 23.21 10.77

Fixed assets turnover ratio (times) 0.76 0.72 0.63 0.76 0.74 0.65

Financial Policy Ratio

Debt to equity ratio (times) 0.46 0.65 0.61 0.47 0.67 0.61

time interest earned ratio (times) 10.80 10.59 7.79 9.75 9.74 8.40

Fixed charge coverage ratio (times) 0.22 0.26 0.65 0.28 0.30 1.14

Dividend payout  (%) 70.05 47.91            -   84.58 48.79            -   

Separate financial statement Consolidated financial statement
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13.2  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.97 1.69 1.47 0.90 1.58 1.47

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.43 0.67 0.71 0.45 0.72 0.85

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.31 0.47 0.55 0.27 0.44 0.66

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 7.20 7.99 6.02 7.20 7.79 5.87

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 51 46 61 51 47 62

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.29 4.49 5.03 5.33 4.44 4.84

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 69 81 73 68 82 75

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหน้ี (เทา่) 6.20 8.49 9.14 6.37 8.63 8.71

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 59 43 40 57 42 42

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วนั) 61 84 93 62 87 96

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Ratio)

อตัรากาํไรข ั้นตน้ (%) 24.27 23.10 8.17 23.71 23.87 10.33

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน (%) 13.81 11.40 1.22 11.30 10.78 1.34

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 98.33 134.01  1,331.54 104.36 131.06  1,388.42

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 12.16 9.74       (1.92) 9.75 9.05       (1.89)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 15.27 10.99       (1.96) 9.99 10.48       (2.01)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 9.30 7.05       (1.20) 7.45 6.66       (1.22)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%) 26.17 24.18 10.12 22.69 23.21 10.77

อตัราการหมุนของสินทรพัย์ (เทา่) 0.76 0.72 0.63 0.76 0.74 0.65

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น(เทา่) 0.46 0.65 0.61 0.47 0.67 0.61

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (เทา่) 10.80 10.59 7.79 9.75 9.74 8.40

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั (เทา่) 0.22 0.26 0.65 0.28 0.30 1.14

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 70.05 47.91            -   84.58 48.79            -   

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
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14.  Management's Analysis and Explanation 
 

1. Overall operating results 

 
Operating results 

separate financial statement 

 

 According to separate financial statement, revenue from sales for 2013 and 2012 was 917.58 million Baht 
and 1,057.87 million Baht respectively, decreasing from 2012 for 140.29 million Baht or 13.26%. The cost of sales for 
2013 and 2012 was 842.57 million Baht and 813.53 million Baht respectively, increasing from 2012 for 29.04 million 
Baht. If compared with gross profit margin in 2013 and 2012, it was 8.17% and 23.10% respectively. The Company's 
loss from operations was 18.31 million Baht and in 2012, the profit from operations was 103.33 million Baht so profit 
from operations in 2013 decreased for 121.64 million Baht. 
 The overview of the Company's overall operating results in 2013 decreased due to the main reason from price 
competition situation that caused the decrease in revenue of digital camera industry group. Anyhow, most of the 
increasing cost of sales of the Company was from depreciation of machineries and equipments purchased  during  
2011 - 2012 in which such period was in the production capacity expansion period. 
 During 2013, the Company managed and controlled the reduction of the Company's operating expense, 
enabling for the control on 20% decrease in selling and administrative expenses. Moreover, the Company has also 
developed the machineries in digital camera group, enabling for use in the work production of other industries.   
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. วคิราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษัท 

 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั รายไดจ้ากการขาย ปี 2556 และ ปี 2555 เท่ากบั 917.58 ลา้นบาท และ 1,057.87       
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 140.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.26 และตน้ทุนขาย ปี 2556 
และปี 2555 เท่ากบั 842.57 ลา้นบาท และ 813.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เท่ากบั 29.04 ลา้นบาท  ซ่ึง
หากเทียบสัดส่วนอตัรากาํไรขั้นตน้ ในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 8.17 และร้อยละ 23.10 ตามลาํดบั และบริษทัมี
ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 18.31 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2555 มีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 103.33 ลา้นบาท 
โดยในปี 2556 มีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง 121.64 ลา้นบาท 
 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2556 ลดลง สาเหตุส่วนใหญ่อนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนัทางดา้น
ราคาทาํใหย้อดรายไดข้องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมกลอ้งดิจิตอลลดลง  ทั้งน้ีตน้ทุนขายของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่
มาจากค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือ ในระหวา่งปี 2554 - 2555 ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวอยูใ่นช่วงขยายกาํลงั
การผลิต  
 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดบ้ริหารจดัการควบคุมค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของบริษทัใหล้ดลง ซ่ึงสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารให้ลดลงไดร้้อยละ 20 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดท้าํการพฒันาเคร่ืองจกัรในกลุ่มกลอ้ง
ดิจิตอล ใหส้ามารถนาํไปผลิตงานในอุตสาหกรรมอ่ืนได ้ 
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consolidated financial statement 

 

 According to consolidated financial statement, revenue from sales for 2013 and 2012 was 941.99 million 
Baht and 1,071.24 million Baht respectively, decreasing from 2012 for 129.25 million Baht or 12.07%. The cost of  
sales for 2013 and 2012 was 844.70 million Baht and 815.49 million Baht respectively,  increasing from 2012 for 29.21 million 
Baht and if compared with gross profit margin in 2013 and 2012, it was 10.33% and 23.87% respectively.  
 For the overview of the overall operating results according to the Company's consolidated financial 
statement, most of the overall operating results was derived from the Company. If separate financial statement and 
consolidated financial statement were compared, it was seen for an increase in total revenue for  about 24  million 
Baht due to order increase from motorcycle part-category customers of the subsidiary in Indonesia and an increase in 
cost of sales and expenses for about 18.61 million Baht due to depreciation of the Company's machineries and 
equipments purchased during 2011 - 2012 in which such period was in production capacity expansion period.  
 
Revenues 
 The APCS’s financial statements reflect APCS main business lines – producing and distributing high-
precision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning 
compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries.   
 The product distribution was classified into 85.26% of distribution to domestic customers in average and 
14.74% of distribution to foreign customers in average. 
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ผลการดาํเนินงานรวม 

 
 
 งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขาย ปี 2556 และ ปี 2555 เท่ากบั 941.99 ลา้นบาท และ 1,071.24 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 129.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.07 และตน้ทุนขาย ปี 2556 และปี 2555 
เท่ากบั 844.70 ลา้นบาท และ 815.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เท่ากบั 29.21 ลา้นบาท  ซ่ึงหากเทียบสัดส่วน
อตัรากาํไรขั้นตน้ ในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 10.33 และร้อยละ 23.87 ตามลาํดบั  
 ภาพรวมผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษทั ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่เกิดจากบริษทั ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบระหวา่งงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม จะเห็นวา่ยอดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ประมาณ  24  ลา้นบาท โดย
สาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย มียอดคาํสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ประเภทช้ินส่วน
รถจกัรยานยนต ์ในดา้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 18.61 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก ค่าเส่ือมราคาของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือ ในระหวา่งปี 2554 - 2555 ของบริษทั ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวอยูใ่นช่วงขยายกาํลงัการผลิต  

รายได้ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision 
Parts and Components) สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมหลกัๆ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต ์2) อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 4) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดย
แบ่งเป็นการจาํหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 85.26   และจาํหน่ายให้ลูกคา้ต่างประเทศเฉล่ียร้อยละ 
14.74 
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Structure of revenue  
                                                                  Separate financial statement 

 2011 2012 2013 
 Million Baht % Million Baht % Million Baht % 
1. Automotive industry 551.87 62.68 659.94 62.22 686.99 71.97 
2. Air-conditioning compressor and 

refrigeration industry 
146.58 16.65 112.13 10.57 111.21 11.65 

3. Digital camera industry 153.37 17.42 241.06 22.73 93.06 9.75 
4. Other industries 20.68 2.34 44.74 4.22 26.32 2.76 
Total Revenues for sale 872.50 99.09 1,057.87 99.74 917.58 96.13 
Other Revenues 7.97 0.91 2.83 0.26 37.02 3.87 
Total Revenues 880.47 100.00 1,060.70 100.00 954.60 100.00 

 The revenue from sales of parts in preceding 2013 decreased for 13.3% when compared with 2012 due to the 
decrease from the following.  
 1. Motor vehicle industry increased from 2012 for about 27.05 million Baht or 4.10%. The product in motor 
vehicle group of the Company was classified into motor vehicle part and motorcycle part categories (please see details 
in Part 1, Item 2 for Nature of Business on Revenue Structure) 

 The motor vehicle part increased due to increase in total orders received by the Company from the customers in 
new models of works for motor vehicle parts and increase in total orders of agricultural machinery parts in 2013  period. 
 2. Cooler and air conditioner compressor industry insignificantly decelerated from 2012 for about 0.92 
million Baht or 0.82%. 
 3. Digital camera industry decreased from 2012 for about 148 million Baht or 61.40% due to the price 
competition impact. 
 4. Parts of other industries decreased from 2012 for about 18.42 million Baht or 41.17% partly due to the 
decline of worldwide hard disk industry, resulting in decrease in total orders of the Company's hard disk part-category  
customers.  

 Consolidated financial statement 

2011 2012 2013 
 Million Baht % Million Baht % Million Baht % 
1. Automotive industry * 552.42 63.00 664.94 61.96 709.41 72.91 
2. Air-conditioning compressor and 

refrigeration industry 
 

146.58 
 

16.72 112.13 10.45 111.21 11.43 
3. Digital camera industry 153.37 17.49 241.06 22.46 93.05 9.56 
4. Other industries * 20.68 2.36 53.11 4.95 28.32 2.91 
Total Revenues for sale 873.05 99.57 1,071.24 99.82 941.99 96.81 
Other Revenues 3.83 0.43 1.93 0.18 30.99 3.19 
Total Revenues 876.88 100.00 1,073.17 100.00 972.98 100.00 

 * It was the revenue from sales of parts of the Company and the subsidiary.    
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โครงสร้างรายได้ 
                                                                  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 2554 2555 2556 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ 551.87 62.68 659.94 62.22 686.99 71.97 
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ือง  
    ปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

146.58 16.65 112.13 10.57 111.21 11.65 

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 153.37 17.42 241.06 22.73 93.06 9.75 
4. อ่ืน ๆ 20.68 2.34 44.74 4.22 26.32 2.76 
รวมรายได้จากการขาย 872.50 99.09 1,057.87 99.74 917.58 96.13 
รายไดอ่ื้น 7.97 0.91 2.83 0.26 37.02 3.87 
รายได้รวม 880.47 100.00 1,060.70 100.00 954.60 100.00 

 รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนในปี 2556 ท่ีผา่นมา ลดลงร้อยละ 13.3  เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยลดลงมาจาก  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 27.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10  โดยผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัแบ่งเป็นประเภทช้ินส่วนยานยนต ์และช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ (รายละเอียดดู
ในขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ เร่ืองโครงสร้างรายได)้ 

 ช้ินส่วนยานยนต ์เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในช่วงปี 2556 บริษทัไดรั้บยอดคาํสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ในช้ินงานรุ่นใหม่ 
(New model) ของช้ินส่วนยานยนต ์และมียอดสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
 2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากปี 2555 
ประมาณ 0.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.82 
 3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 148 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.40  
เน่ืองจากเกิดผลกระทบการแข่งขนัทางดา้นราคา 
 4. ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 18.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.17  สาเหตุ
ส่วนหน่ึง เกิดจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกท์ัว่โลกมีการหดตวัลง ทาํใหลู้กคา้ประเภทช้ินส่วนฮาร์ดดิสกข์องบริษทัลดยอด
คาํสั่งซ้ือลง  

 งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
1. อุตสาหกรรมยานยนต*์ 552.42 63.00 664.94 61.96 709.41 72.91 
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 
    เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

 
146.58 

 
16.72 112.13 10.45 111.21 11.43 

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 153.37 17.49 241.06 22.46 93.05 9.56 
4. อ่ืน ๆ* 20.68 2.36 53.11 4.95 28.32 2.91 
รวมรายได้จากการขาย 873.05 99.57 1,071.24 99.82 941.99 96.81 
รายไดอ่ื้น 3.83 0.43 1.93 0.18 30.99 3.19 
รายได้รวม 876.88 100.00 1,073.17 100.00 972.98 100.00 

 * เป็นรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย   
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 According to consolidated financial statement, the revenues from sales of parts included  two types of revenues of 
the subsidiaries which were motor vehicle industry and other industries.  The portions different from separate financial 
statement would be particularly described as follows.   
 Revenue from sales of parts in the preceding 2013 decreased for 12.06% when compared with 2012 as the 
consequence from below causes.   
 1. Motor vehicle industry increased from 2012 for 44.47 million Baht or 6.69%.  The products in motor vehicle 
industry group have been classified into motor vehicle part and motor cycle part categories (please see the details in Part 1, 
Item 2 of Nature of Business Operation on Revenue Structure). 
 The motor vehicle part increased since in 2013 period, the Company received more total orders from customers in 
new model works of motor vehicle pats and more total orders of agricultural machinery parts. Moreover, the subsidiary in 
Indonesia had more total orders of motor cycle parts for 17 million Baht due to increase in new customers.   
 2. Parts of other industries decreased from 2012 for about 24.79 million Baht or 46.68% partly due to the decline 
of worldwide hard disk industry, resulting in reduction on total orders by hard disk-category customers of the Company 
accompanied with decrease in revenue from service of the domestic subsidiary. 
 The major revenue from sales in consolidated financial statement was classified into revenue derived from 
business operation in part manufacturing of the Company for about 97.41% including the revenue from motor cycle part 
manufacturing  of foreign subsidiary for about 2.38% and the revenue from service provision in Engineering Service and 
Automation Solution of  domestic subsidiary for 0.21%.   
 Most of the Group company part production in 2013 for 85.64% in average was distributed to domestic customers 
and 14.36% in average was distributed to foreign customers. 

Cost of sales and gross profit 
 The cost of sales comes from such raw materials as steel, aluminum, etc. as well as direct labor, depreciation and others.  
 Gross profit margin for 2013 separate financial statement was 8.17%, decreasing for 14.93% from gross profit 
margin in 2012 which was 23.10%.   
 Gross profit margin for 2013 consolidated financial statement was 10.33%, decreasing for 13.54% from gross 
profit margin in 2012 which was 23.87%.   
 According to separate financial statement and consolidated financial statement, the additional cost of sales was 
caused from the depreciation of machineries and equipments purchased for production capacity expansion during 2011 - 
2012 and decrease in turnover of digital camera industry group.  

Sales and administration expenses  
 The selling and administrative expenses for 2013 and 2012 separate financial statements were 100.87 million Baht  
and 126.57 million Baht respectively, decreasing from 2012 for 25.70 million Baht with total ratio of selling and 
administrative expenses in 2013 and 2012 of 10.57% and 11.93% respectively.  
 The selling and administrative expenses for 2013 and 2012 consolidated financial statements were 115.67 million 
Baht  and 142.20 million Baht respectively, decreasing from 2012 for 26.53 million Baht with total selling and administrative 
ratio  in 2013 and 2012 of  11.89 and 13.25% respectively.  
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 ตามงบการเงินรวม  รายไดจ้ากการขายช้ินส่วน มีจาํนวน 2 ประเภท ท่ีมีรายไดข้องบริษทัย่อยรวมอยู่ คือ 
อุตสาหกรรมยานยนต ์ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จึงขออธิบายเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างจากงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนในปี 2556 ท่ีผา่นมา ลดลงร้อยละ 12.06  เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยเป็นผลมาจาก  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 44.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.69 โดยผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัแบ่งเป็นประเภทช้ินส่วนยานยนต ์และช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ (รายละเอียดดู
ในขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ เร่ืองโครงสร้างรายได)้ 
 ช้ินส่วนยานยนต ์เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในช่วงปี 2556 บริษทัไดรั้บยอดคาํสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ในช้ินงานรุ่นใหม่ 
(New model) ของช้ินส่วนยานยนต ์และมียอดสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร รวมถึงบริษทัยอ่ย
ในประเทศอินโดนีเซีย มียอดคาํสั่งซ้ือช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์เพ่ิมข้ึนประมาณ 17   ลา้นบาท   เน่ืองจากมีลกูคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน  
 2. ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 24.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.68  สาเหตุ
ส่วนหน่ึง เกิดจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกท์ัว่โลกมีการหดตวัลง ทาํใหลู้กคา้ประเภทช้ินส่วนฮาร์ดดิสกข์องบริษทัลดยอด
คาํสั่งซ้ือลง ประกอบกบับริษทัยอ่ยในประเทศมีรายไดจ้ากการบริการลดลง 
 งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายหลกั แบ่งเป็น รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนของบริษทั
ประมาณร้อยละ 97.41  เป็นรายไดจ้ากการผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนตข์องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  ประมาณร้อยละ 
2.38 และเป็นรายไดจ้ากการให้บริการทางดา้น Engineering Service และ Automation Solution ของบริษทัยอ่ยใน
ประเทศ ประมาณร้อยละ 0.21  
 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน  ส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มบริษัทผลิตในปี  2556 เฉล่ียร้อยละ   85.64 จําหน่ายให้กับลูกค้า
ภายในประเทศ และเฉล่ียร้อยละ 14.36 จาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ 

ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขั้นต้น 
 ตน้ทุนขาย ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม เป็นตน้ ค่าแรงงานทางตรง ค่าเส่ือมราคา และอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2556  อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 8.17 ลดลงร้อยละ 14.93 จากอตัรากาํไรขั้นตน้
ในปี 2555  เท่ากบัร้อยละ 23.10  
 งบการเงินรวม ปี 2556  อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.33 ลดลงร้อยละ 13.54 จากอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 
2555 เท่ากบัร้อยละ 23.87   
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ต้นทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจากการคิดค่าเส่ือมราคาของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต ในระหว่างปี 2554 - 2555 และยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรม
กลอ้งดิจิตอลลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี  2556 และ  2555 เท่ากบั 100.87 ลา้นบาท  และ 
126.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลดลงจากปี 2555 จาํนวนเงิน 25.70 ลา้นบาท  โดยสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารต่อรายไดร้วม ในปี 2556 และ 2555  คิดเป็นร้อยละ 10.57 และ 11.93 ตามลาํดบั  
  งบการเงินรวม  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี  2556 และ  2555 เท่ากบั 115.67 ลา้นบาท  และ 142.20 
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลดลงจากปี 2555 จาํนวนเงิน 26.53 ลา้นบาท  โดยสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อ
รายไดร้วม ในปี 2556 และ 2555  คิดเป็นร้อยละ 11.89 และ 13.25 ตามลาํดบั 
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 The selling and administrative expenses according to separate financial statement and consolidated financial 
statement decreased due to the control of selling and administrative expenses by the Company.  

Financial costs 
 The financial costs for 2013 and 2012 separate financial statements were 22.87 million Baht and 16.89 
million Baht respectively, increasing from 2012 for 5.98  million Baht. Most of them were the interest expenses of 
long term loan lines with financial institutions that the Company borrowed during the end of 2011 and 2012 with 
borrowing purpose for settlement of machinery costs purchased for  production capacity expansion.  
 The financial costs for 2013 and 2012 consolidated financial statement were 24.55 million Baht and 17.42 
million Baht respectively, increasing from 2012 for 7.13 million Baht. Most of them were interest expenses of long term 
loan lines with financial institutions of the Company and the subsidiary in Indonesia that borrowed long term loans 
from financial institutions with borrowing purpose for investment in machinery purchase and use as working capital in 
the subsidiary.  
 

2. Analysis of financial status 

Assets  
 The Company financial statements showed totals assets of 1,447.26  million Baht and 1,597.00  million Baht 
as of the end of 2013 and 2012 respectively. In 2013, the total assets featured 27.05 percent current assets and 72.95 
percent non-current assets. Some 67.08 percent of the non-current assets were land, buildings and equipment. 
 The consolidated financial statements showed totals assets of 1,420.91 million Baht and 1,587.75 million 
Baht as of the end of 2013 and 2012 respectively. In 2013, the total assets featured 26.13 percent current assets and 
73.87 percent non-current assets. Some 73.64 percent of the non-current assets were land, buildings and equipment.   
 In all, in The Company financial statements and the group’s consolidated financial statements, additional 
assets were as follows:    

Trade and other receivable - thrid parties  
 Consisted of: 

                 (Unit : Million Baht) 
Separate financial statement Consolidated financial statement 
2012 2013 2012 2013 

Trade accounts receivable 153.70      152.91       163.95    158.83  
Less Allowance for Doubtful -           (1.85) -                 (1.85)  

Net 153.70 151.06     163.95  156.98  
Custom Department receivable 3.69 0.65      3.69   0.65  
Prepaid expense 1.27   1.40  1.50  2.22  
Withholding tax -       -    2.06         3.71  
Others 1.42 2.02  1.92  2.17  
                 Total 160.08 155.13  173.12  165.73  
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 โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  

ต้นทุนทางการเงิน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ตน้ทุนทางการเงินในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบั 22.87 ลา้นบาท  และ 16.89 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 5.98  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียจ่ายของวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน ท่ีบริษทักูย้มืมาในช่วงปลายปี 2554 และปี 2555 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูคื้อ นาํมาจ่ายชาํระหน้ีค่าเคร่ืองจกัร
ท่ีซ้ือมาเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต 
 งบการเงินรวม ตน้ทุนทางการเงินในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบั 24.55 ลา้นบาท  และ 17.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 7.13 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียจ่ายของวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน ของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย ไดกู้ย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารกูย้มืมาเพ่ือ
เป็นลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัยอ่ย 
 
2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี  2556 และ 2555 เท่ากบั 1,447.26 ลา้นบาท  และ 1,597.00 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  ปี 2556 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน เฉล่ียร้อยละ 27.05 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเฉล่ีย
ร้อยละ 72.95 ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเฉล่ียร้อยละ 67.08   
 งบการเงินรวม มีสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี  2556 และ 2555 เท่ากบั 1,420.91 ลา้นบาท  และ 1,587.75 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  ปี 2556 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน เฉล่ียร้อยละ 26.13 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเฉล่ีย
ร้อยละ 73.87 ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเฉล่ียร้อยละ 73.64 
 โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่-กจิการอืน่  

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 
          (หน่วย:ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
2555 2556 2555 2556 

ลกูหน้ีการคา้ 153.70      152.91       163.95    158.83  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -           (1.85) -               (1.85)  

สุทธิ 153.70 151.06     163.95  156.98  
ลกูหน้ีกรมศุลกากร 3.69 0.65      3.69   0.65  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1.27   1.40  1.50  2.22  
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย -       -    2.06         3.71  
อ่ืน ๆ 1.42 2.02  1.92  2.17  
                  รวม 160.08 155.13  173.12  165.73  
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 Trade account receivables and other receivables-other businesses  for separate financial statement as of  the year ended  
2013 and 2012 were 155.13  million Baht and 160.08 million Baht respectively or 10.72% and 10.02% of total asset 
respectively. In 2013, it decreased from 2012 for 4.95 million Baht.    
 Trade and other receivables-other third parties for consolidated financial statement as of the year ended 2013 
and 2012 were 165.73 million Baht and 173.12 million Baht or 11.66% and 10.90% of total assets  respectively, 
decreasing from 2012 for 7.39  million Baht.   
 The decreasing amount of trade and other receivables-other third parties according to separate financial statement 
and consolidated financial statement was caused from trade account receivables due to decreasing turnover, resulting in 
reduction on total trade account receivables in few amount and receivables of customs department since during the year, the 
Company received machinery import duty return from Customs Department. 

The aging of the trade account receivables as of the year ended 2013 were classified as follows; 
 

Separate financial statement Consolidated financial statement 
2012 2013 2012 2013 

Million 
Baht % 

Million 
Baht % 

Million 
Baht % 

Million 
Baht % 

Within credit term 120.59  78.46  109.61  72.56  130.77  79.76  112.21   71.48  
Overdue 1 month to 3 month  31.29   20.36  40.97 27.12  31.36   19.13  44.29 28.21  
Overdue over 3 month  1.82     1.18  2.33    1.54  1.82     1.11  2.33     1.48  

Total 153.70 100.00  152.91 101.22  163.95 100.00  158.83 101.18  
Less Allowance for Doubtful  -   -   (1.85) *  (1.22)       -       -   (1.85) *  (1.18)  

Net 153.70 100.00  151.06 100.00  163.95 100.00  156.98 100.00  

According to separate financial statement and consolidated financial statement,  the account receivables were 85% of 
domestic account receivables in average and 15% of foreign account receivables in average.  The Company granted the credit 
term between 30-60 days to customers and it was mostly 30 days. If the aging of the Company's account receivables as of the 
year ended 2013 and 2012 was considered, it would be seen that almost of 100% of total account receivables were account 
receivables with not over than 3 months aging including account receivables with 1-3 months overdue payment term, mostly 
resulting from the difference of the Company's collection period cycle from customer product payment period cycle and then 
affecting longer average collection period of the Company than credit term period the Company offered to its customers. 
Average collection period was 61 days and 46 days respectively according to 2013 and 2012 separate financial statements and 
was 62 days and 47 days respectively according to 2013 and 2012 consolidated financial statements. 
 The Company has stipulated the policy for doubtful debt allowance for account receivables with outstanding payment 
aging overdue from 4 months and over but not longer than 6 months in the rate of 25%, from 6 months but not over than 1 year 
in the rate of 50% and  from 1 year and over in the rate of 100%. In addition, the Company would analyze the data from the past 
payment experiences and verification of the outstanding account receivables' status as of the date in Balance Sheet to be the 
supplementary data in setting doubtful debt allowance for account receivables *For doubtful debt allowance of 1.85 million 
Baht, it was caused from account receivable of mold cost with long payment term determination (being in line with normal 
business operation). The payment term of such amount of account receivable has been in May 2014. 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 155.13  ลา้นบาท 
และ 160.08 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  หรือคิดเป็นร้อยละ 10.72 และร้อยละ 10.02 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยในปี 
2556 ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 4.95 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน เท่ากบั 165.73 ลา้นบาท และ 
173.12 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.66 และ 10.90 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ลดลงจากปี 2555  ประมาณ 7.39  ลา้นบาท   
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม จาํนวนท่ีลดลงส่วนใหญ่
เกิดจากลกูหน้ีการคา้ เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง เป็นผลทาํใหย้อดลูกหน้ีการคา้ลดลงดว้ย ซ่ึงยอดท่ีลดลงมีจาํนวนเลก็นอ้ย 
และลกูหน้ีกรมศุลกากร เน่ืองจากในระหวา่งปีบริษทัไดรั้บเงินคืนค่าภาษีอากรขาเขา้ของเคร่ืองจกัรคืนจากกรมศุลกากร 
 ลกูหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2556  แบ่งตามอายหุน้ีได ้ ดงัน้ี   

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
2555 2556 2555 2556 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 120.59  78.46  109.61  72.56  130.77  79.76  112.21   71.48  
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ 1-3 เดือน  31.29   20.36  40.97 27.12  31.36   19.13  44.29 28.21  
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 1.82     1.18  2.33    1.54  1.82     1.11  2.33     1.48  

รวม 153.70 100.00  152.91 101.22  163.95 100.00  158.83 101.18  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -   -   (1.85) *  (1.22)       -       -   (1.85) *  (1.18)  

สุทธิ 153.70 100.00  151.06 100.00  163.95 100.00  156.98 100.00  

 
ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  ลูกหน้ีการคา้ เป็นลูกหน้ีการคา้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 85  และ

เป็นลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ  เฉล่ียร้อยละ 15 ซ่ึงบริษทัให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้อยู่ระหว่าง 30-60 วนั โดยส่วนใหญ่
เท่ากบั 30 วนั หากพิจารณาจากอายุลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  จะเห็นไดว้่าลูกหน้ีการคา้เกือบ 
ร้อยละ 100 ของลกูหน้ีการคา้รวม เป็นลกูหน้ีการคา้ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน โดยลกูหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ 1-3 เดือน 
ส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษทัแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชาํระค่าสินคา้ของลูกคา้  
จึงส่งผลทาํใหร้ะยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวา่ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ซ่ึงระยะเวลาใน
การเกบ็หน้ีเฉล่ีย ตามงบการเงินเฉพาะ ในปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 61 วนั และ 46 วนั  ตามลาํดบั และตามงบการเงิน
รวม ปี 2556 และ 2555  เท่ากบั 62 วนั และ เท่ากบั 47 วนั ตามลาํดบั 
 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีอายคุา้งชาํระเกินวนัครบกาํหนดชาํระ
ตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 6 เดือนในอตัราร้อยละ 25  ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1 ปี ในอตัราร้อยละ 50 และ
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปในอตัราร้อยละ 100  นอกจากน้ีบริษทัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต
และการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคา้งอยู่ ณ วนัท่ีในงบดุล เป็นขอ้มูลประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหน้ีการคา้ *สําหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 1.85 ลา้นบาท เกิดจากลูกหน้ีค่าแม่พิมพ ์ซ่ึงมีกาํหนด
ระยะเวลาชาํระท่ียาว (ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยปกติ) ซ่ึงลูกหน้ีจาํนวนเงินดงักล่าว มีกาํหนดชาํระในเดือน
พฤษภาคม 2557 
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Inventories 
The Company financial statements showed net inventory as of the end of 2013 and 2012 at 131.69 million 

Baht and 203.22 million Baht, respectively while the group’s consolidated financial statements showed net inventory 
as of the end of 2013 and 2012 at 140.71 million Baht and 208.08 million Baht, respectively. 

 (Unit : Million Baht) 
 Separate financial statement 

 As at 31 December 2013 As at 31 December 2012 

  Cost Allowance for 
diminution in 

value of 
inventories 

Net  % Cost Allowance for 
diminution in 

value of 
inventories 

Net  % 

Finished  goods 19.71 (1.27) 18.44 14.00  26.48 (0.50) 25.98    12.78  
Work in process 58.48 (0.79) 57.69 43.81  115.65 - 115.65     56.91  

Raw materials 60.16 (8.25) 51.91       39.42  65.74 (5.93) 59.81     29.43 

Goods in transit 3.65 - 3.65     2.77  1.78 - 1.78       0.88  

     Total 142.00 (10.31) 131.69     100.00  209.65 (6.43) 203.22   100.00  

 
 (Unit : Million Baht) 
 Consolidated financial statement 

 As at 31 December 2013 As at 31 December 2012 

  Cost Allowance for 
diminution in 

value of 
inventories 

Net  % Cost Allowance for 
diminution in 

value of 
inventories 

Net  % 

Finished  goods 23.12 (1.27) 21.85 15.53  28.14 (0.50) 27.64    13.28  
Work in process 61.76 (0.79) 60.97 43.33  116.13 - 116.13 55.81   

Raw materials 62.50 (8.25) 54.24       38.55  67.83 (5.93) 61.90     29.75 

Goods in transit 3.65 - 3.65    2.59  2.41 - 2.41       1.16  

     Total 151.02 (10.31) 140.71     100.00  214.51 (6.43) 208.08   100.00  

Most of the inventory or 80 percent were raw materials and materials under production process as APCS 
produced mainly according to clients’ purchase order rather than producing general products and waiting for a 
purchase order.  Most clients would notify APCS of their purchase plan at each period of the year. APCS consequently 
could efficiently set a production plan accordingly. 

The Company has set aside some slow inventory movement mostly during the clients’ model transition, thus 
leaving some slow stock. Usually, that slow inventory is not much so the clients usually notify APCS in advance and 
most inventories are raw materials and materials under production process, which can be kept or applied with other 
products. APCS actually set aside very little amount for slow inventory movement, compared with total inventory. 
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สินค้าคงเหลอื 
งบการเงินเฉพาะกิจการ สินคา้คงเหลือสุทธิ ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 131.69 ลา้นบาท และ  203.22  ลา้นบาท  

ตามลาํดบั งบการเงินรวม สินคา้คงเหลือสุทธิ  ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 140.71 ลา้นบาท และ 208.08  ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  ราคาทุน  ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

สุทธิ  ร้อยละ ราคาทุน  ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

สุทธิ  ร้อยละ 

สินคา้สาํเร็จรูป 19.71 (1.27) 18.44 14.00  26.48 (0.50) 25.98    12.78  
งานระหวา่งผลิต 58.48 (0.79) 57.69 43.81  115.65 - 115.65     56.91  
วตัถุดิบ 60.16 (8.25) 51.91       39.42  65.74 (5.93) 59.81     29.43 
สินคา้ระหวา่งทาง 3.65 - 3.65     2.77  1.78 - 1.78       0.88  

     รวม 142.00 (10.31) 131.69     100.00  209.65 (6.43) 203.22   100.00  

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  ราคาทุน  ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

สุทธิ  ร้อยละ ราคาทุน  ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

สุทธิ  ร้อยละ 

สินคา้สาํเร็จรูป 23.12 (1.27) 21.85 15.53  28.14 (0.50) 27.64    13.28  
งานระหวา่งผลิต 61.76 (0.79) 60.97 43.33  116.13 - 116.13 55.81   
วตัถุดิบ 62.50 (8.25) 54.24       38.55  67.83 (5.93) 61.90     29.75 
สินคา้ระหวา่งทาง 3.65 - 3.65    2.59  2.41 - 2.41       1.16  

     รวม 151.02 (10.31) 140.71     100.00  214.51 (6.43) 208.08   100.00  

โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นวตัถุดิบและงานระหวา่งผลิต เน่ืองจากบริษทัจะผลิตสินคา้
ตามคาํสั่งซ้ือของลกูคา้เป็นหลกั โดยลกูคา้ส่วนใหญ่จะแจง้มายงับริษทัถึงแผนการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละช่วงเวลาของปี ทาํให้
บริษทัสามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผลใหบ้ริษทัไม่มีความจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้สาํเร็จรูปจาํนวน
มากเพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือ  
 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนของบริษทัจะถูกนาํไปเป็นช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต์ คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจแฟชัน่หรือเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลทาํ
ใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถจาํหน่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ลา้สมยัในช่วงเวลาอนัสั้น    
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 The Company has set the  allowance for slow moving products mostly occurred in the period that the 
existing customer products were going to be changed into new models, affecting the remainder of the remaining parts 
that have not yet been entirely sold. Normally, few quantity has been available since the customers will notify the 
Company in advance. In addition, most of the Company's inventories were in the forms of raw materials and work in 
process such as steel and aluminum that the Company could store and apply for use with the works of other parts, 
affecting  the Company's setting of just small allowance for slow moving products when compared with  total 
inventory. As of the year ended 2013 and 2012, it was between 7.26% and 3.07% respectively. In the end of 2013, the 
allowance of slow moving products included mostly raw materials for 8.25 million Baht, finished products for 1.27 
million Baht and work in process for 0.79 million Baht. 
 The Company's policy in setting of allowance of slow moving products has been in the rate of 100% for non-
moving over than 1 year finished products, the rate of 10%  for non-moving between 6-12 months raw materials , and in the rate 
of 20-80% between 1-5 years and in the rate of 100% from 5 years and over. 

Investment in subsidiaries 
 The Company has had 3 subsidiaries (please see the details of the subsidiaries in Part 1, Item of Business 
Operation) as follows.    

Name of company Paid-up capital Investment portion 
(%) 

Cost method  
(Unit : Million Baht) 

 2012 2013 2012 2013 2012     2013 
A2 Technology Co., Ltd. Baht 20.00 million Baht 20.00 million 100.00 100.00 20.00 20.00 
P2 Precision Co., Ltd. Baht 40.00 million Baht 40.00 million 100.00 100.00 40.00 40.00 
 PT.API  PRECISION   USD 1.25 million USD 1.25 million 60.00 60.00   22.85   22.85 
          Total       82.85   82.85 
Less  Allowance for impairment investments   -   (0.32)  

          Total       82.85 82.53 

In 4/2013 quarter, the Company set the allowance for investment impairment of A2 Technology Co., Ltd. 
due to book value under investment money.  

Property, plant and equipment  
 The Company financial statements showed net land, buildings and equipment as of the end of 2013 and  2012 at  
970.81 million Baht and  1,047.29 million Baht, respectively while the group’s consolidated financial statements showed net 
land, buildings and equipment as of the end of 2013 and 2012 at 1,1046.42 million Baht and 1,141.05 million Baht, 
respectively.  

In 2013, net land, buildings and equipment according to separate financial statement and consolidated 
financial statement decreased from 2012 since the Company sold the land which has not yet generated the revenue and 
its book value was 40.36 million Baht and also decreased due to annual depreciation. 
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 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑเ์ดิมของลูกคา้กาํลงัเปล่ียนแปลง
ไปสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลทาํให้มีช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจาํหน่ายไม่หมดตกคา้งอยู ่ซ่ึงโดยปกติจะมีจาํนวนไม่มากเน่ืองจาก
ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวตัถุดิบและ             
งานระหว่างทาํ ไดแ้ก่ เหล็กและอลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสามารถเก็บรักษาและนาํไปประยุกตใ์ชก้บังานช้ินส่วนอ่ืนได ้จึง
ส่งผลทาํให้บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้เพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคา้คงเหลือรวม โดย ณ ส้ินปี 2556 
และ 2555 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 7.26  และร้อยละ 3.07 ตามลาํดบั โดย ณ ส้ินปี 2556 ค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้  ส่วนใหญ่
เป็นวตัถุดิบจาํนวน 8.25 ลา้นบาท สินคา้สาํเร็จรูป จาํนวน 1.27 ลา้นบาท และงานระหวา่งผลิต จาํนวน 0.79 ลา้นบาท 
 บริษทัมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้สาํหรับสินคา้สําเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัราร้อยละ 
100 และวตัถุดิบท่ีไม่เคล่ือนไหวระหวา่ง 6-12 เดือนในอตัราร้อยละ 10 และระหวา่ง 1-5 ปี ในอตัราร้อยละ 20- 80 และตั้งแต่ 
5 ปีข้ึนไป ในอตัราร้อยละ 100 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 บริษทัมีบริษทัยอ่ยจาํนวน 3 บริษทั   (รายละเอียดบริษทัยอ่ยดูในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ การประกอบธุรกิจ)  คือ   
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน 

(%) 
วธีิราคาทุน  
(ลา้นบาท) 

 2555 2556 2555 2556 2555 2556 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 20.00 ลา้นบาท 20.00 ลา้นบาท 100.00 100.00 20.00 20.00 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 40.00 ลา้นบาท 40.00 ลา้นบาท 100.00 100.00 40.00 40.00 
 PT.API  PRECISION   1.25 ลา้นเหรียญ 1.25 ลา้นเหรียญ     
 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 60.00 60.00 22.85 22.85 
          รวม     82.85 82.85 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน    - (0.32)  
          สุทธิ     82.85 82.53 

โดยในไตรมาส 4/2556 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เน่ืองจากมีมูลค่า
ราคาตามบญัชีตํ่ากวา่เงินลงทุน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  เท่ากบั 970.81 ลา้นบาท และ 
1,047.29  ลา้นบาท ตามลาํดบั  และงบการเงินรวม  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากับ  
1,046.42 ลา้นบาท และ 1,141.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
 โดยในปี 2556 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม ลดลงจากปี 
2555 เน่ืองจากบริษทัไดข้ายท่ีดินท่ียงัมิไดใ้ชใ้นการทาํรายได ้โดยมีราคาตามบญัชี จาํนวน 40.36 ลา้นบาท และลดลง
เน่ืองจากการคิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี 
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Liabilities 
 The Company financial statements showed total liabilities as of the end of 2013 and 2012 at 545.99  million Baht 
and 627.93 million Baht, respectively, In 2013, they were classified into current liabilities for 18.39% and non-current 
liabilities for 19.33%.   
 The consolidated financial statements showed total liabilities as of the end of 2013 and 2012 at  539.46 million Baht 
and 635.68 million Baht, respectively, In 2013, they were classified into current liabilities for 17.74% and non-current 
liabilities for 20.23%.    
               Most amount of total liabilities according to separate financial statement and consolidated statement were trade and 
other payables - third parties and long term loans from financial institutions with below liability detail.  

Short-term loans from financial institutions  
 The Company financial statements showed short-term loans as of the end of 2013 and 2012 at 9.47 million Baht and 
25.00 million Baht, respectively while the group’s consolidated financial statements showed short-term loans as of the end of 
2013 and 2012 at 11.92 million Baht and 29.50 million Baht, respectively. They were promissory notes with objectives of 
borrowing as working capital. 

Trade and other payable - third parties  
 Most payables were suppliers of such raw materials as steel, aluminum, etc. And the credit term was about 
30-90 days. 
  The Company financial statements showed total trade and other payables - third parties of 93.85 million Baht and 
117.48 million Baht, as of the end of 2013 and 2012 respectively, an decrease of 23.63 million Baht from that in 2012. The 
consolidated financial statements showed total trade and other payables - third parties of 103.46 million Baht and 120.53 
million Baht as of the end of 2013 and 2012, respectively, an decrease of 17.07 million Baht from that in 2012. Payables 
varied according to the quantity of raw materials purchased to cope with the increasing sales. 

Average payment period for liabilities was 40 days and 43 days respectively for separate financial statement as 
of the year ended 2013 and 2012, and 42 days for consolidated financial statement as of the year ended 2013 and 2012. 
It was still in credit granting period that the Company got from trade account payables. 

Payable for purchase of assets  
 The Company financial statements showed asset payables of 22.65 million Baht and 17.08 million Baht as of the 
end of 2013 and 2012 respectively and the group’s consolidated financial statements showed asset payables of 22.75  million 
Baht and 34.43 million Baht as of the end of 2013 and 2012, respectively. 
 Account payables of asset cost for separate financial statement increased from 2012 for 5.57 million Baht and 
it was account payables of asset cost during automatic machinery construction work since it was the period  of the 
Company's automatic machinery system development.    
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หนีสิ้น 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  เท่ากบั 545.99 ลา้นบาท  และ 627.93 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยในปี 2556 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 18.39  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 19.33  
 งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  เท่ากบั 539.46 ลา้นบาท และ 635.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 
2556 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 17.74  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 20.23   
 โดยหน้ีสินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม โดยจาํนวนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงรายละเอียดหน้ีสิน เป็นดงัน้ี 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 9.47 ลา้นบาท 
และ 25.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 11.92 ลา้นบาท และ 29.50 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ซ่ึงรายการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2556 เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีวตัถุประสงค์
การกูย้มืเพ่ือใชห้มุนเวยีนในการดาํเนินงาน  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่-กจิการอืน่ 
 โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ ประเภทเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม เป็นตน้ ระยะเวลาการให้สินเช่ือ 
(Credit Term) ประมาณ 30-90 วนั  
 งบการเงินเฉพาะบริษทั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 93.85 ลา้นบาท 
และ 117.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั  เจา้หน้ีการคา้ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 23.63 ลา้นบาท  และงบการเงินรวม เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  เท่ากบั  103.46 ลา้นบาท และ 120.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั เจา้หน้ี
การคา้ลดลงจากปี 2555  จาํนวน 17.07 ลา้นบาท ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีลดลง 
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ ส้ินปี 2556 และ  2555  มีระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั  40 วนั และ 43  วนั  
ตามลาํดบั และตามงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2556 และ  2555  มีระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 42 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วง
ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 

เจ้าหนีค่้าทรัพย์สิน - กจิการอืน่ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 22.65 ลา้นบาท และ 17.08 ลา้นบาท  
ตามลาํดบั  และงบการเงินรวม  ณ ส้ินปี 2556 และ 2555  เท่ากบั 22.75 ลา้นบาท และ 34.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดย  
งบการเงินเฉพาะกิจการ เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น เพ่ิมข้ึนจากปี 2555  จาํนวน 5.57  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นงาน
ระหวา่งก่อสร้างเคร่ืองจกัรอตัโนมติั  (Automation)  เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีบริษทักาํลงัพฒันาระบบเคร่ืองจกัรอตัโนมติั   
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Long-term loan form financial institution  

  Movement for the year  
   (Unit : Million Baht) 

Separate financial statement Consolidated financial statement 
2012 2013 2012 2013 

Balance at beginning 74.00 436.01 74.00 436.01 
Additional Borrow during the year 480.00 30.00 480.00 36.96 
Total 554.00 466.01 554.00 472.97 
Less Repayment during the year (117.99)    (97.91) (117.99) (98.51) 
Balance at year end  436.01 368.10 436.01 374.46 

The account payables of machinery cost purchased for production expansion in 2012 was settled by the 
Company's borrowing of 30 million Baht in 2013 with borrowing purpose for machinery cost settlement.  

According to 2013 consolidated financial statement, the loan amount increased from the subsidiary in 
Indonesia for long term credit granted by financial institution for 36.96 million Baht (or 2,600  million  rupiah)  with the 
borrowing purpose for production expansion and use as the subsidiary's working capital. 

Minimum payment under long-term loans were as follows: 
   (Unit  : Million Baht) 
 Separate financial statement Consolidated financial statement 
 2012 2013 2012 2013 
Within 1 year 95.90 101.90 95.90 103.29 
2 year to 5 years 340.11 266.20 340.11 271.17 
                  Total 436.01 368.10 436.01 374.46 

 

 During 2013, the Company and the its subsidiaries did not default on payments with financial institutions 
and  maintain and sustain Debt to Equity Ratio conforming to the contract condition.  
 Debt to Equity Ratio was 0.61 times and 0.65 times respectively for 2013 and 2012 separate financial 
statement, and 0.61 times and 0.67 times for 2013 and 2012 consolidated financial statement, decreasing from 2012 
since the Company and the subsidiary paid back long term loans of financial institutions for 97.91 million Baht 
according to the term determined in the contract, resulting in decrease in total liabilities. 
 
Employee benefit obligation  

In 2013, it was 13.60 million Baht and 15.99 million Baht according to separate financial statement and 
consolidated financial statement. During 2013, the employee benefit was paid for 0.62 million Baht and 0.73 million 
Baht according to separate financial statement and consolidated financial statement.  
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เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

  รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับปี  
   (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
2555 2556 2555 2556 

เงินกูย้มืระยะยาว ตน้ปี 74.00 436.01 74.00 436.01 
บวก กูเ้พ่ิม 480.00 30.00 480.00 36.96 
รวม 554.00 466.01 554.00 472.97 
หกั จ่ายชาํระหน้ี (117.99)    (97.91) (117.99) (98.51) 
เงินกูย้มืระยะยาว ปลายปี 436.01 368.10 436.01 374.46 

ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั  ในปี 2556 เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ เป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีบริษทัไดกู้ย้มืเพ่ือนาํ
จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร ท่ีซ้ือมาเพ่ือขยายการผลิต ในปี 2555 โดยในปี 2556 บริษทัไดกู้เ้งินจาํนวน 30 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูม้าเพ่ือจ่ายชาํระหน้ีค่าเคร่ืองจกัร 

ตามงบการเงินรวม ในปี 2556 จาํนวนเงินกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก  บริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียไดรั้บสินเช่ือ
ระยะยาวสถาบนัการเงิน จาํนวน 36.96 ลา้นบาท (หรือจาํนวน 2,600 ลา้นรูปเปีย) โดยมีวตัถุประสงคก์ารกู ้เพ่ือขยายการผลิต 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัยอ่ย 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาว มีดงัน้ี 
   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
 2555 2556 2555 2556 
ไม่เกิน 1 ปี 95.90 101.90 95.90 103.29 
2 ปี – 5 ปี  340.11 266.20 340.11 271.17 
                  รวม 436.01 368.10 436.01 374.46 

 

 ในระหว่างปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อย  ไม่มีการผิดนัดชาํระหน้ีกับสถาบันการเงิน  และดาํรงรักษา
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา  
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 0.61 เท่า และ 
0.65 เท่า  ตามลาํดบั และตามงบการเงินรวม ปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 0.61 เท่า และ 0.67 เท่า โดยลดลงจากปี 2555 
เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 97.91 ลา้นบาท  
ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา ทาํใหห้น้ีสินรวมลดลง 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม เท่ากบั 13.60 ลา้นบาท และ 15.99 ลา้นบาท โดยใน

ระหว่างปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และตามงบการเงินรวม ไดจ่้ายเงินผลประโยชน์พนกังานให้กบัพนกังาน
เกษณียณ จาํนวน 0.62 ลา้นบาท  และ จาํนวน 0.73 ลา้นบาท 
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Obligations and contingent liabilities    
1. The Group has entered into rental and service agreements with the third parties for the period is carried from 1 

year to 5 years. The Group has commitment to repay service fee according to contract as follows : 
                                                                                                                                                         (Unit : Million Baht) 

 Separate 
 financial statement 

Consolidated 
 financial statement 

 2012 2013 2012 2013 
Maturities of payment - Within 1 year 1.97 1.17 3.84 5.83 

                      - Over 1 year but not later than 5 year - 0.08 2.17 6.84 
                            Total 1.97 1.25 6.01 12.67 

2. The Group had the contractual commitment for purchases material as follows : 
        (Unit : Million) 

 Foreign currency Separate 
financial statement 

Consolidated 
financial statement 

  2012 2013 2012 2013 
Purchases raw material USD 0.18     0.30 0.18 0.30 

3. As at 31 December 2013, there was outstanding letter of guarantee for a total of Baht 4.96 million                 
(2012 : Baht 5.42 million Baht) issued by the banks on behalf of the Company as guarantee for use of electricity. 

 

Shareholders’ equity  
 In The Company financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2013 and 2012 stood at 901.27 million 
Baht and 969.07 million Baht, respectively, decreasing for 67.80 million Baht derived from the loss from operations for 18.31 
million Baht and dividend payment (of 2012 overall operations) for 49.50 million Baht. 
 The group’s consolidated financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2013 and 2012 stood at  
881.45 million Baht and 952.07 million Baht, respectively, decreasing for 70.62 million Baht due to  the Company's and the 
group's total comprehensive incomes of 21.12 million Baht and dividend payment (of 2012 overall operations) for  49.50 million 
Baht.  
 

Capital Stock Increase Details  

 On May 4th, 2012, the Company registered to increase capital stocks for additional 30 million Baht being 
classified into common stocks for 30 million shares according to the resolution of 2012 Ordinary General 
Meeting of Shareholders on April 21st, 2012 on approval for the Company to register the capital stock increase 
for additional 30 million Baht in order to support the stock dividend payment on May 18th, 2012 in the ratio of 10 
existing shares per 1 stock dividend, resulting in the Company's availability of total authorized capital for 330 
million Baht which was classified into 330 millions of common stocks. 

 On May 18th, 2012, the Company paid the stock dividends, resulting in the Company' availability of total 
authorized capital for  330 million Baht being classified into 330 millions of common stocks  and  329.99 million 
Baht of paid-up capitals being classified into 329.99 millions of common stocks. 
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ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้    
1. ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และตามงบการเงินรวม  มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน ๆ 

โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ายค่าบริการตามสัญญาดงัน้ี 

                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
 2555 2556 2555 2556 

ถึงกาํหนดชาํระ - ภายใน  1 ปี 1.97 1.17 3.84 5.83 
                          - เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  - 0.08 2.17 6.84 
                            รวม 1.97 1.25 6.01 12.67 

 

2. ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และตามงบการเงินรวม  มีภาระผกูพนัตามสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบดงัน้ี 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สกลุเงิน งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 
  2555 2556 2555 2556 

การซ้ือวตัถุดิบ เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.18     0.30 0.18 0.30 
 

3. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเหลืออยูเ่ป็น จาํนวน 
4.96 ลา้นบาท (2555 : จาํนวน 5.42 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 901.27  ลา้นบาท  และ 969.07  ลา้น
บาท ตามลาํดบั ลดลง จาํนวน 67.80 ลา้นบาท มาจากขาดทุนจากการดาํเนินงาน จาํนวน 18.31 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 
(ผลการดาํเนินงานปี 2555) จาํนวน 49.50 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี  2556 และ 2555 เท่ากับ 881.45 ล้านบาท และ 952.07 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 70.62 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 21.12 
ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล (ผลการดาํเนินงานปี 2555) จาํนวน 49.50 ลา้นบาท  
 

รายละเอยีดการเพิม่ทุน 

 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 30 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
จาํนวน 30 ลา้นหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2555 ซ่ึงอนุมติั
ใหบ้ริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 30 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2555 ในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
จาํนวน 330 หุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้น ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 330 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 330 ลา้นหุน้  และทุนเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 329.99 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 
329.99 ลา้นหุน้ 
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Detail of Dividend in 2011 - 2012  

* Paid to existing shareholders at the rate of 10 existing shares per each stock dividend or Baht 0.10 each 

Liquidity 
Cash Flow: 
 Separate Financial Statements Consolidated Financial Statements 

(Unit: Million Baht) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Operating profit before change of operating assets  
          and liabilities 

 
212.28 

 
256.20 108.15 

 
202.32 

 
270.77 140.02 

Change of operating assets and liabilities (93.80) (94.58) 40.45  (99.39) (119.43) 35.06 
Net cash flow provided by (used in) operating activites 118.48 161.62 148.60 102.93 151.34 175.08 
Net cash flows provided by (used in) investing activities (282.57) (466.40) (9.09) (292.67) (464.83) (31.84) 

Net cash flows provided by (used in) financing activities 194.81 272.01 (132.91) 209.98 276.51 (121.55) 

Cash and its equivalents as of year end 64.29 31.52 38.12 76.85 39.22 57.52 
 

Current Ratio : 
 Current Ratio was 1.47 times and  1.69 times respectively for 2013 and 2012 separate financial statements and was 
1.47 times and 1.58 times respectively for 2013 and 2012 consolidated financial statements. From the overview of Current 
Ratio, it decreased from 2012. However, the current ratio of the Company was still favorable ratio. 
 Holding Period (days) was 73 days and 81 days respectively for 2013 and 2012 separated financial 
statements and 75 days and 82 days respectively for 2013 and 2012 consolidated financial statements. According to 
the overview, the Company and its group sold products faster due to more effective production planning and inventory 
management of the Company in 2013 so that the products were not remained in the product stocks for long time and 
then the storage cost was reduced.  
 Cash Cyle was 93 days and 84 days for 2013 and 2012 separate financial statements and 96 days and 87 
days for 2013 and 2012 consolidated financial statements. In 2013, the revolving cash financing cycle period was 
longer due to the delayed collection of the Company and the group's account receivables settlement.  
 
 
 
 

 
Opreating for 

year 

 
Approval by 

 
Total 
Share 

(Million share) 

 
Par value 

(Baht / per 
share) 

Dividend Paid Dividend Paid per share  
Paid date (Million Baht) (per share) 

Cash Stock 
Dividend 

Total Cash Stock 
Dividend 

Total 

2011 AGM of 2012 
On 21 April 12 

300 1.00 45.00 29.99 74.99 0.15 0.10* 0.25 18  May 12 

2012 AGM of 2013 
On 27 April 13 

330 1.00 49.50 - 49.50 0.15 - 0.15 23 May 13 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในปี 2554 – 2555  สรุปดงันี ้

*จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด : 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน 
       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

 
212.28 

 
256.20 108.15 

 
202.32 

 
270.77 140.02 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (93.80) (94.58) 40.45  (99.39) (119.43) 35.06 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 118.48 161.62 148.60 102.93 151.34 175.08 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (282.57) (466.40) (9.09) (292.67) (464.83) (31.84) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจการจดัหาเงิน 194.81 272.01 (132.91) 209.98 276.51 (121.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 64.29 31.52 38.12 76.85 39.22 57.52 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 1.47 เท่า และ 1.69 เท่า ตามลาํดบั 
และตามงบการเงินรวม ในปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 1.47 เท่า และ 1.58 เท่า ตามลาํดบั โดยภาพรวมแลว้อตัราส่วน
สภาพคล่อง ลดลงจากปี 2555 แต่อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัยงัมีอตัราส่วนท่ีดี  
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2556 และ 2555 เท่ากบั 73 วนั และ 81 วนั 
ตามลาํดบั และตามงบการเงินรวม ในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบั 75 วนั และ 82 วนั ตามลาํดบั  โดยภาพรวมแลว้บริษทั
และกลุ่มบริษทัขายสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากปี 2556 บริษทัไดว้างแผนการผลิตสินคา้ และบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือไม่ใหมี้สินคา้คา้งนานอยูใ่นสตอ๊กสินคา้ และ     ลดตน้ทุนในการเกบ็รักษา 
 วงจรเงินสด งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2556 และ 2555 เท่ากบั  93 วนั และ 84 วนั และตามงบการเงินรวม 
ในปี 2556 และปี 2555 เท่ากบั 96 วนั และ 87 วนั โดยในปี 2556 วงจรการหาเงินสดมาหมุนเวียน มีระยะเวลานานข้ึน 
เน่ืองจากบริษทัและกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีจากลกูหน้ีการคา้ชา้ลง  

 

 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

อนุมติัโดย จาํนวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ี 
จ่ายเงินปันผล (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินสด หุน้ปันผล รวม เงินสด หุน้ปันผล รวม 
ประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ประจาํปี 2555 
เม่ือวนัท่ี 21 เม.ย. 55 

300 1.00 45.00 29.99 74.99 0.15 0.10* 0.25 18 พ.ค.55 

ประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประจาํปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 56 

330 1.00 49.50 - 49.50 0.15 - 0.15 23 พ.ค.56 
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Other Important Ratios : 
  Interest Coverage Ratio for 2013 and 2012 separate financial statements was 7.79% and 10.59% respectively, 
decreasing for  2.69%, and 8.40% and  9.74% respectively for 2013 and 2012 consolidated financial statements, 
decreasing for 1.34% due to the decrease in revenue from sales in 2013 according to separate financial statement and 
consolidated financial statement, resulting in reduction on the Company's operating cash flow. However, in 2013, the 
Company duly paid back long term loans and interests of financial institutions on time.  
 Return on Asset Ratio was -1.20% and 7.05% respectively for 2013 and 2012 separate financial statements, 
and -1.22% and 6.66% respectively for 2013 and 2012 consolidated financial statements. The decrease in  Return on 
Asset Ratio was due to  the price competition in digital camera part industry in 2013, causing the customer reduction 
of total orders with Company and then resulting in not full production capacity rate for the Company's production. 
However, in the end of 2013, the Company additionally had new customers and new models of works in motor vehicle 
part industry, cooler and air-conditioner compressor parts, and medical instrument parts in order to make the return of 
production capacity into normal situation.  
 
Key factors and influences that may affect APCS’s future operation or financial status  
 1.  Risks from exchange rate fluctuations 

Most main raw materials used in APCS’s parts production are purchased locally from suppliers or brokers in 
the country in Thai Baht. APCS therefore has very little risk from exchange rates. In 2013, APCS was exposed to 
exchange rate risks of about 28.90 million Baht due to importation of raw materials or about 5.47 percent of the total 
purchase, divided in to US$0.91 million and Singapore $0.02 million. In 2013, APCS imported machinery worth 
0.0481 million Baht, equivalent to approximately US$0.0015 million. 

In terms of parts sales to overseas clients, APCS is usually paid in Thai Baht and foreign currencies. In 2013, 
APCS had exchange risks from its overseas parts sales revenue of approximately 61.13 million Baht, or 8.97 percent 
of the total sales revenue, featuring US$2.63 million. APCS paid for raw materials and machinery in the same 
currencies with the sales revenue. 

In addition, APCS is exposed to exchange risks from machinery imports. In 2011-2013, most machinery was 
imported from Japan. At the time, the exchange rates were quite volatile. The APCS management used their careful 
consideration and made coverage agreement against the exchange risks in order to reduce exchange risks. In 2013, 
APCS had no outstanding payment for machinery purchase in foreign currency.   
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อัตราส่วนท่ีสาํคัญอ่ืนๆ : 
  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียของงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2556 และ 2555 เท่ากบัร้อยละ 7.79 และ
ร้อยละ 10.59 ตามลาํดบั โดยลดลงร้อยละ 2.69 และตามงบการเงินรวม ปี 2556 และปี 2555  เท่ากบั ร้อยละ 8.40 และ
ร้อยละ 9.74 ตามลาํดบั โดยลดลงร้อยละ 1.34  เน่ืองจากในปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวม  มีรายได้
จากการขายลดลง ทาํใหบ้ริษทัมีกระแสเงินจากการดาํเนินงานของบริษทัลดลง แต่อยา่งไรกต็ามในปี 2556 บริษทัไดจ่้าย
ชาํระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2556 และ 2555 เท่ากบัร้อยละ -1.20 และ     
ร้อยละ 7.05 ตามลาํดบั และตามงบการเงินรวม ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ -1.22 และร้อยละ 6.66 ตามลาํดบั โดยอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลง  เน่ืองจากในปี 2556 เกิดการแข่งขนัทางดา้นราคาในอุตสาหกรรมช้ินส่วนกลอ้งดิจิตอล 
ทาํให้ลูกคา้ลดยอดคาํสั่งซ้ือกบับริษทั เป็นผลทาํให้บริษทัผลิตสินคา้ไดไ้ม่เตม็อตัรากาํลงัการผลิต อยา่งไรก็ตามในช่วง
ปลายปี 2556 บริษทัไดลู้กคา้ใหม่ และรุ่นงานใหม่เพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองทาํความเยน็
คอมเพรสเซอร์ และช้ินส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพ่ือทาํใหก้าํลงัการผลิตกลบัมาอยูใ่นสภาวะปกติ    
 

ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือโดยตรงจาก
ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือจากตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินบาท  จึงทาํให้บริษทัมีความเส่ียงจาก
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งนอ้ย ปี 2556 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
นาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 28.90 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.47 ของ
มูลค่าการสั่งซ้ือทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 0.91 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และ 0.02 ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์  และปี 2556 
บริษทัไดน้าํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เป็นจาํนวนรวมประมาณ 0.0481 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ  0.0015 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนต่างประเทศ บริษทัไดรั้บชาํระค่าสินคา้บางส่วนเป็นเงินบาท และบางส่วน
ไดรั้บชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2556 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากรายได้
จากการขายช้ินส่วนต่างไปประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 61.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.97 
ของมูลค่ารายไดจ้ากการขายทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 2.63 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัใชเ้งินตราต่างประเทศท่ี
ไดรั้บจากการขายเพ่ือจ่ายชาํระค่าซ้ือวตัถุดิบ และเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุเดียวกนั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในเร่ืองของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจาก
ต่างประเทศ  โดยในปี 2554-2555 เคร่ืองจกัรท่ีซ้ือเพ่ิมส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว
มีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งมาก  โดยผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ
ในการทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน  โดย
ในอดีตบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ปี 2556 บริษทัไม่มียอดซ้ือเคร่ืองจกัรคงคา้งเป็นเงินต่างประเทศ 
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2.  Risks from automotive manufacturers relocating their production base to other countries  
 Factors that may drive automotive manufacturers to relocate their production base from Thailand to other 
countries include:  

 (1) Formation of the ASEAN Economic Community (AEC) 
 The formation of the ASEAN Economic Community (AEC) has brought about competition among member 
countries. Thailand, the first and foremost automobile manufacturer in ASEAN, has been successful in manufacturing 
3 automobile models, namely, one-ton pickup trucks, energy-saving or eco cars and high-quality small vehicles.  
 APCS as a manufacturer of automotive parts and components has to maintain its production standards and 
apply new modern technology in its production as well as develop products and machinery so that it may manufacture 
different automotive parts designs. The success of the automotive parts production keeps APCS growing in spite of 
stronger competition. 

(2) Political stability  
 Political situations have huge influence on foreign investors’ decision whether to continue their investment 
in Thailand or relocate to another country with better political stability than Thailand.  
 In 2013, the political rally tremendously slowed down the national economy, including the automotive 
industry. But with the economic recovery overseas and Thai Baht weakening, the automotive parts export was not 
much affected by the political situations. Prospects for long-term investment by automotive parts manufacturers are 
still good and growing as the government in July 2013 approved an investment policy put forth by the Board of 
Investment (BOI). Though some investors held their application for BOI investment promotion packages in 2014, 
other large investors had applied for investment incentives from BOI. 
 APCS as an automotive parts manufacturer believes with the government’s investment policy, automobile 
manufacturers may not relocated their production base to other countries.  
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2. ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอืน่ 
 ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกใหบ้ริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์า้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน มีปัจจยั
หลกั ดงัน้ี 
 (1)  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาํให้เกิดการแข่งขนักนัเองในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  ประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนตอ์นัดบั 1 ของอาเซียน มีศกัยภาพในการผลิตรถยนตท่ี์มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
รถปิกอพั 1 ตนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  
 ดังนั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์จึงตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และนํา
เทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถผลิต
ช้ินงานไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํให้บริษทัยงัคง
สามารถเติบโตต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนกต็าม   
 (2) ความเสถียรภาพทางการเมือง  
 ปัจจยัทางการเมืองเป็นปัจจยัสําคญัส่วนหน่ึง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุนต่างชาติท่ีจะลงทุนต่อใน
ประเทศไทย หรือยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน ท่ีมีความเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าประเทศไทย  โดยในปี 
2556 ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทาํใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง รวมถึงในภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ แต่เน่ืองจากภาวะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจต่างประเทศ และภาวะค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง  เป็นแรงหนุนช่วยให้
ตลาดการส่งออกช้ินส่วนยานยนตไ์ทยไปต่างประเทศไม่ชะลอตวัลงไปตามสภาวะทางการเมือง ภาพการลงทุนในระยะ
ยาวบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตย์งัสามารถเติบโตต่อไปได ้เน่ืองจากช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐบาลไดอ้นุมติันโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แมว้่าสัญญาณช่วงปี 2557 ภาพรวมของนกั
ลงทุนไดช้ะลอแผนการยืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุนออกไปก่อน แต่ก็ยงัมีนกัลงทุนอีกหลายกลุ่ม รวมทั้งโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ไดย้ืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุน เขา้ไปยงั BOI  
 ดังนั้ นบริษัทซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ คาดว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐบาลจะช่วยให้
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์งัคงไม่ยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศไทย 
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 2013 Audit Committee's Report 
 The Audit Committee, appointed by the Board of Directors, features 3 independent Directors, namely, Mr. Manu 
Leopairote as Chairman of the Audit Committee and Independent Director, Mr. Pornchai Sakunleelarasamee and Mr. Sompote 
Wallayasewi as Audit Directors and Independent Directors. The Chairman of the Audit Committee does not serve in other committees. 
The term of office of the current Audit Committee has been renewed for another 3 years, which will complete that period in 2016. 
 In the accounting cycle of 2013, the Audit Committee performed its duties under the scope of responsibilities in the charter 
approved by the Board, attending 4 meetings with the internal auditor and certified public auditor without presence of the executives. Every 
Audit Director had attended all the four meetings. The Audit Committee had reported its review of the internal control, presented by the 
internal auditor and financial statements presented by the certified public auditor and presented them with its opinions to the Board of 
Directors at every quarter. Those can be summarized as follows:  

1. Audit quarterly and annual financial statements of 2013, and the Audit Committee had similar opinions with the 
auditors that said financial reports had revealed complete and correct financial information in accordance with the accounting 
standards generally recognized. 

2. Review of the internal control: The Audit Committee reviewed the internal audit reports, performed according to 
the annual audit plan, approved, covering significant working systems in APCS and reviewed the adequacy of the internal 
control in accordance with requirements by the Securities and Exchange Commission. 

3. Audit to make sure that APCS observes the laws pertaining to securities and stock exchange and other related laws. 
4. Consider operation information disclosure, audit and offer opinions towards interrelated transactions or 

transactions that may trigger conflict of interest, agreement to make transactions whether it’s reasonable and maximizes APCS 
business operation, transparent, correct and complete data disclosure. 

5. Screening a certified public auditor: The Audit Committee screened an auditor for APCS based on the applicant’s 
independency, reliability, experience, track records and qualifications as well as appropriateness of the audit fees, and then made a 
proposal to the Board of Directors to present to the general assembly for shareholders to appoint an auditor for 2014. 

An evaluation in “self evaluation of the Audit Committee” in 2013 showed that the Audit Committee had fulfilled its 
duties in accordance with the charter and under the scope of duties and responsibilities, assigned by the Board of Directors. The 
Audit Committee had worked prudently out of their knowledge, capability and independence without restrictions or conditions 
from corporate governance to ensure that APCS has an efficient management system in line with good governance principles, 
transparency, clarity, reliability and providing worthwhile advice on various matters concerned.  
 The Audit Committee has come to a conclusion that APCS has prepared correct financial statements in line with the 
accounting principles, generally recognized, has had adequate and efficient internal control and risk management without 
significant defects; complied with related legal provisions, rules and regulations; correctly disclosed interrelated transactions; 
complied with the good corporate governance principles in a sufficient, transparent and reliable manner; received no 
complaints about offenses or irregularities but regularly and continuously improved the quality of working systems in line with 
the prevailing business environment.  

 
       (Mr. Manu Leopairote) 

Chairman of the Audit Committee              

                February 26, 2014 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน โดย
มี นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  นายพรชยั สกุลลีลารัศมี   และนายสมโภชน์ วลัยะเสว ี 
เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทั้งน้ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปอีกวาระหน่ึง มีกาํหนด 3 ปี ซ่ึงจะครบวาระในปี 2559 

 ในรอบบญัชีปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั รวม 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย  และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  และไดร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้อบบญัชี รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจาํทุกไตรมาส ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี 2556 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในท่ีไดต้รวจสอบตาม
แผนงานประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสําคญัของบริษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

3. พิจารณาสอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลทางการดาํเนินงาน และใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตกลงเขา้ทาํรายการของบริษทัมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ 
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังาน และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจาํปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎบตัร และภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะกรรมการ
บริษทั  โดยไดป้ฏิบติังานอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีขอ้จาํกดั และเง่ือนไขในการกาํกบั
ดูแลกิจการ เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ชดัเจน เช่ือถือได ้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีการจดัทาํงบการเงินอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระสาํคญั มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่ง
ถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้และไม่พบว่ามี
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษทั รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

 
    ( นายมนู  เลียวไพโรจน์ ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
          26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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Board of Directors’ Responsibility towards the Financial Statements 

 
The Board of Directors is responsible for the financial statements of Asia Precision Public Co., Ltd. and its 

subsidiaries and financial information, appeared in the 2013 Annual Report and the Board has to ensure that said information in 
the financial statements is accurate, complete and meets with accounting standards generally recognized in Thailand, 
employing appropriate accounting policies and consistently observing them and presents correct and reasonable financial status 
and operation results with sufficient revelation of significant data in the notes to the financial statements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Mr. Manu Leopairote )  ( Mr. Apichart Karoonkornsakul ) 

Chairman                       President 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 
 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั 
ดงักล่าว ถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายมนู  เลียวไพโรจน์ )  ( นายอภิชาติ การุณกรสกลุ ) 
ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Asia Precision Public Company Limited         
 
Details on the Head of Internal Auditor (as of December 31, 2013) 
 

Name  Position Age 
(Year) 

Education Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%) 

5 Years Experience Background 

Years Position Company  

Mrs. Duangduan  Hirunruk Assistant Manager 
Internal Audit 

37 - Bachelor of Accounting (2nd 
honor), Rangsit University. 

-  Certificate Internal Auditor class 3 
(CPAIT) of The Institute of 
Internal Auditors of Thailand 

-  Certificate Audit Program  
Development of The Institute of 
Internal Auditors of Thailand  

-  Certificate Audit Program Report  
of The Institute of Internal 
Auditors of Thailand 

- - 2003- Present Assistant Manager Internal Audit Asia Precision PLC 

 



Asia Precision Public Company Limited         
 
 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ) 
 

ชื่อ – สกุล  ตําแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวตัิการฝึกอบร ม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

37 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภายในรุ่นที่ 3 (CPAIT) 
สมาคมตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program Report  
สมาคมตรวจสอบภายใน 

- - 2546 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
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Auditor's Report and Financial Statement  
for the year ended 31 December 2013 and 2012 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ  
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 

 



 
 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
To the Shareholders of Asia Precision Public Company Limited 
 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Asia Precision Public 
Company Limited and its subsidiaries and of Asia Precision Public Company Limited, which comprise the consolidated 
and separate statements of financial position as at 31 December 2013, and the related consolidated and separate statements 
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of 
significant accounting policies and other explanatory notes. 

 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

Auditor’s Responsibility 
 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit 
in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 
misstatement. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the 
auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in 
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 

 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit 
opinion. 

 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่  จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2556  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและ             
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมถึงการประเมิน                
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าวผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ใน             
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  รวมทั้งการประเมิน
การนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
 
 



SP Audit Co., Ltd. 
 

Opinion 
 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the consolidated and separate financial position of Asia Precision Public Company Limited and its subsidiaries 
and of Asia Precision Public Company Limited as at 31 December 2013, and its consolidated and separate financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

 

Emphasis of matter 
 

As mentioned in Note 3 and 6 to the financial statements, from 1 January 2013, the Group has changed the accounting 
policy for income tax in accordance with Thai Accounting Standard 12 “Income Tax”. Thus, the comparative information has 
been retroactively adjusted for the change in accounting policy concerning income tax. My opinion is not qualified in 
respect of this matter. 

 

Other matter 
 

The consolidated and separate financial statements of Asia Precision Public Company Limited and its 
subsidiaries and of Asia Precision Public Company Limited for the year ended on 31 December 2012 were audited by 
other auditor in the same firm who expressed an unqualified opinion on these financial statement in her report date 25 
February 2013.  

 
  

SP Audit Company Limited 
 
 
 

(Mr. Somyot  Wiwatapinai) 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5476 

 
Bangkok 
26 February 2014 
 



 

SP Audit Co., Ltd. 

 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส      
เงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 6 ตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยกลุ่มบริษทัไดท้าํ
การปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

 
เร่ืองอ่ืน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ

ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังาน
เดียวกนัและไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
 
 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

 
(นายสมยศ  วิวรรธน์อภินยั) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5476 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  
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(Unit : Baht)

Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012 31 December 2013 31 December 2012

Restated Restated

Current assets
Cash and cash equivalents 57,517,749.29          39,222,703.09         76,854,177.28         38,116,563.29          31,520,554.80         
Trade and other receivable - thrid parties 9 165,735,225.89        173,127,335.20       118,074,427.80       155,132,305.26        160,076,577.61       
Trade and other receivable - related parties 8.1,10 -                           -                           -                           12,751,758.47          4,991,289.36           
Revenue Department receivable 7,309,437.97            21,778,517.97         18,351,984.92         4,072,327.35            14,759,462.15         
Short-term loan to related parties 8.1 -                           -                           -                           49,776,130.00          47,912,845.00         
Inventories 11 140,709,288.79        208,081,649.61       159,036,061.57       131,688,069.24        203,216,844.80       

Total current assets 371,271,701.94        442,210,205.87       372,316,651.57       391,537,153.61        462,477,573.72       
Non-current assets

Investment in subsidiaries 12 -                           -                           -                           82,525,870.06          82,852,215.00
Property, plant and equipment 13 1,046,422,237.75     1,141,049,278.32    950,605,414.17       970,808,012.10        1,047,285,022.14
Intangible assets 14 1,257,635.89            3,197,277.68           4,316,504.07           1,231,922.02            3,164,763.98
Other non-current assets 1,958,766.99            1,291,946.30           1,358,041.75           1,153,409.50            1,222,857.50

Total non-current assets 1,049,638,640.63     1,145,538,502.30    956,279,959.99       1,055,719,213.68     1,134,524,858.62    
TOTAL ASSETS 1,420,910,342.57     1,587,748,708.17    1,328,596,611.56    1,447,256,367.29     1,597,002,432.34    

Separate financial statement

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2013

ASSETS

Consolidated financial statement

            Notes to financial statements are an integral part of these financial statements



3                            

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,517,749.29       39,222,703.09       76,854,177.28       38,116,563.29       31,520,554.80       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 9 165,735,225.89     173,127,335.20     118,074,427.80     155,132,305.26     160,076,577.61     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.1,10 -                        -                        -                        12,751,758.47       4,991,289.36         
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,309,437.97         21,778,517.97       18,351,984.92       4,072,327.35         14,759,462.15       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.1 -                        -                        -                        49,776,130.00       47,912,845.00       
สินคา้คงเหลือ 11 140,709,288.79     208,081,649.61     159,036,061.57     131,688,069.24     203,216,844.80     

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 371,271,701.94     442,210,205.87     372,316,651.57     391,537,153.61     462,477,573.72     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        -                        82,525,870.06       82,852,215.00       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,046,422,237.75  1,141,049,278.32  950,605,414.17     970,808,012.10     1,047,285,022.14  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 1,257,635.89         3,197,277.68         4,316,504.07         1,231,922.02         3,164,763.98         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,958,766.99         1,291,946.30         1,358,041.75         1,153,409.50         1,222,857.50         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,049,638,640.63  1,145,538,502.30  956,279,959.99     1,055,719,213.68  1,134,524,858.62  
รวมสินทรัพย์ 1,420,910,342.57  1,587,748,708.17  1,328,596,611.56  1,447,256,367.29  1,597,002,432.34  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย์

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(Unit : Baht)

Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012 31 December 2013 31 December 2012

Restated Restated

Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 15 11,923,296.08          29,500,000.00         70,000,000.00         9,473,302.90            25,000,000.00         
Trade and other payable - third parties 16 103,456,062.56        120,528,462.94       112,839,508.39       93,852,159.84          117,484,740.10       
Trade and other payable - related parties 8.1 -                           -                           -                           33,135,975.63          18,880,274.22         
Payable for purchase of assets - third parties 22,752,361.97          34,425,054.66         156,810,522.60       22,650,861.77          17,078,266.68         
Accrued income tax 5,178,922.99            290,819.13              402,147.46              5,178,922.99            105,299.21              
Short-term loans from third party 17 5,441,303.73            -                           -                           -                           -                           
Current portion of 

- Long-term loan from financial institution 18 103,285,393.46        95,904,000.00         74,000,000.00         101,904,000.00        95,904,000.00         
- Obligation under finance lease 19 76,688.64                 -                           -                           -                           -                           
Total current liabilities 252,114,029.43        280,648,336.73       414,052,178.45       266,195,223.13        274,452,580.21       

Non-current liabilities
Long-term loan form financial institution 18 271,171,924.17        340,106,000.00       -                           266,202,000.00        340,106,000.00       
Obligation under finance lease 19 151,238.90               -                           -                           -                           -                           
Employee benefit obligation 27.2 15,993,654.00          14,763,419.00         12,500,557.00         13,597,541.00          13,370,332.00         
Deferred tax liabilities 20 34,554.82                 165,361.56              1,011.16                  -                           -                           

Total non-current liabilities 287,351,371.89        355,034,780.56       12,501,568.16         279,799,541.00        353,476,332.00       
539,465,401.32        635,683,117.29       426,553,746.61       545,994,764.13        627,928,912.21       

Equity
Share capital 21

Authorised share capital
330,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each 330,000,000.00        330,000,000.00       -                           330,000,000.00        330,000,000.00       
300,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each -                           -                           300,000,000.00       -                           -                           

Issued and paid-up share capital
329,999,981 ordinary shares of Baht 1.00 each 329,999,981.00        329,999,981.00       -                           329,999,981.00        329,999,981.00       
300,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each -                           -                           300,000,000.00       -                           -                           

Premium on share capital 369,785,413.00        369,785,413.00       369,785,413.00       369,785,413.00        369,785,413.00       
Retained earnings

Appropriated - legal reserve 22 40,000,000.00          40,000,000.00         40,000,000.00         40,000,000.00          40,000,000.00         
Unappropriated 139,953,995.37        205,724,354.19       179,936,852.44       161,476,209.16        229,288,126.13       

Other components of shareholders' equity (4,553,571.19)          (1,849,816.52)          301,964.02              -                           -                           
Equity attributable to owners of the Company 875,185,818.18        943,659,931.67       890,024,229.46       901,261,603.16        969,073,520.13       

Non-controlling interests of the subsidiary 6,259,123.07            8,405,659.21           12,018,635.49         -                           -                           
Total Equity 881,444,941.25        952,065,590.88       902,042,864.95       901,261,603.16        969,073,520.13       

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,420,910,342.57     1,587,748,708.17    1,328,596,611.56    1,447,256,367.29     1,597,002,432.34    

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2013

Consolidated financial statement Separate financial statement

TOTAL LIABILITIES

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

      LIABILITIES AND EQUITY

            Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 11,923,296.08       29,500,000.00       70,000,000.00       9,473,302.90         25,000,000.00       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 16 103,456,062.56     120,528,462.94     112,839,508.39     93,852,159.84       117,484,740.10     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.1 -                        -                        -                        33,135,975.63       18,880,274.22       
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย-์กิจการอ่ืน 22,752,361.97       34,425,054.66       156,810,522.60     22,650,861.77       17,078,266.68       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,178,922.99         290,819.13            402,147.46            5,178,922.99         105,299.21            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 17 5,441,303.73         -                        -                        -                        -                        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 103,285,393.46     95,904,000.00       74,000,000.00       101,904,000.00     95,904,000.00       
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 19 76,688.64              -                        -                        -                        -                        
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 252,114,029.43     280,648,336.73     414,052,178.45     266,195,223.13     274,452,580.21     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 271,171,924.17     340,106,000.00     -                        266,202,000.00     340,106,000.00     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 19 151,238.90            -                        -                        -                        -                        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27.2 15,993,654.00       14,763,419.00       12,500,557.00       13,597,541.00       13,370,332.00       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 34,554.82              165,361.56            1,011.16                -                        -                        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 287,351,371.89     355,034,780.56     12,501,568.16       279,799,541.00     353,476,332.00     
รวมหน้ีสิน 539,465,401.32     635,683,117.29     426,553,746.61     545,994,764.13     627,928,912.21     

ส่วนของผูถื้อหุ้น
   ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน
  หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 330,000,000.00     330,000,000.00     -                        330,000,000.00     330,000,000.00     
  หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                        -                        300,000,000.00     -                        -                        
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
  หุ้นสามญั 329,999,981 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 329,999,981.00     329,999,981.00     -                        329,999,981.00     329,999,981.00     
  หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                        -                        300,000,000.00     -                        -                        

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 369,785,413.00     369,785,413.00     369,785,413.00     369,785,413.00     369,785,413.00     
   กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 22 40,000,000.00       40,000,000.00       40,000,000.00       40,000,000.00       40,000,000.00       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 139,953,995.37     205,724,354.19     179,936,852.44     161,476,209.16     229,288,126.13     

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,553,571.19)        (1,849,816.52)        301,964.02            -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 875,185,818.18     943,659,931.67     890,024,229.46     901,261,603.16     969,073,520.13     

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,259,123.07         8,405,659.21         12,018,635.49       -                        -                        
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 881,444,941.25     952,065,590.88     902,042,864.95     901,261,603.16     969,073,520.13     

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,420,910,342.57  1,587,748,708.17  1,328,596,611.56  1,447,256,367.29  1,597,002,432.34  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



5                               

(Unit : Baht)

Note 2013 2012 2013 2012
Restated

Revenues 
Revenues from sales 941,994,614.90        1,071,241,763.21     917,576,126.70        1,057,872,179.90     
Gain on disposal of assets 28,180,346.90          -                           28,768,351.62          -                           
Gain on exchange rate -                           -                           3,965,941.56            -                           
Other income 2,805,961.69            1,930,306.79            4,284,914.63            2,832,982.15            

Total revenues 972,980,923.49        1,073,172,070.00     954,595,334.51        1,060,705,162.05     
Expenses 

Cost of sales 844,696,137.93        815,488,724.67        842,568,493.07        813,529,881.04        
Selling expenses 7,100,916.75            10,422,276.87          7,080,139.32            10,392,284.76          
Loss on exchange rate 442,999.87               4,600,877.68            -                           4,851,545.07            
Administrative expenses 98,872,495.66          109,944,878.42        87,584,258.51          100,667,630.65        
Executives remunerations 9,255,184.00            17,236,153.20          6,212,522.00            10,662,342.00          
Fincance cost 24,548,683.74          17,418,538.90          22,865,325.16          16,890,501.89          

Total expenses 984,916,417.95        975,111,449.74        966,310,738.06        956,994,185.41        
Profit (loss) before income tax (11,935,494.46)        98,060,620.26          (11,715,403.55)        103,710,976.64        
Income tax expense 23 (6,481,418.35)          (886,119.79)             (6,596,531.27)          (381,531.73)             
Profit (loss) for the year (18,416,912.81)        97,174,500.47          (18,311,934.82)        103,329,444.91        
Other comprehensive income:
Exchange differences on translation (2,703,754.67)          (2,151,780.54)          -                           -                           
Other comprehensive income (loss) for the year (2,703,754.67)          (2,151,780.54)          -                           -                           

Total comprehensive income (loss) for the year (21,120,667.48)        95,022,719.93          (18,311,934.82)        103,329,444.91        

Profit (loss) attributable to :
Equity holders of the Company (16,270,376.67)        101,457,818.97        (18,311,934.82)        103,329,444.91        
Non-controlling interests of the subsidiary (2,146,536.14)          (4,283,318.50)          -                           -                           

(18,416,912.81) 97,174,500.47 (18,311,934.82) 103,329,444.91

Total comprehensive income (loss) attributable to:
Equity holders of the Company (18,974,131.34)        99,306,038.43          (18,311,934.82)        103,329,444.91        
Non-controlling interests of the subsidiary (2,146,536.14)          (4,283,318.50)          -                           -                           

(21,120,667.48) 95,022,719.93 (18,311,934.82) 103,329,444.91

Basic earnings (loss) per share 24 (0.05)                        0.31                          (0.06)                        0.31                          
Weighted average of ordinary shares (Unit : shares) 329,999,981             329,999,981             329,999,981             329,999,981             

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

Consolidated financial statement Separate financial statement

            Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
ปรับปรุงใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 941,994,614.90      1,071,241,763.21   917,576,126.70      1,057,872,179.90   

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 28,180,346.90        -                          28,768,351.62        -                          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          3,965,941.56          -                          

รายไดอ่ื้น 2,805,961.69          1,930,306.79          4,284,914.63          2,832,982.15          

รวมรายได้ 972,980,923.49      1,073,172,070.00   954,595,334.51      1,060,705,162.05   
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 844,696,137.93      815,488,724.67      842,568,493.07      813,529,881.04      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 7,100,916.75          10,422,276.87        7,080,139.32          10,392,284.76        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 442,999.87             4,600,877.68          -                          4,851,545.07          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 98,872,495.66        109,944,878.42      87,584,258.51        100,667,630.65      
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 9,255,184.00          17,236,153.20        6,212,522.00          10,662,342.00        
ตน้ทุนทางการเงิน 24,548,683.74        17,418,538.90        22,865,325.16        16,890,501.89        

รวมคา่ใชจ่้าย 984,916,417.95      975,111,449.74      966,310,738.06      956,994,185.41      
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (11,935,494.46)       98,060,620.26        (11,715,403.55)       103,710,976.64      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (6,481,418.35)         (886,119.79)            (6,596,531.27)         (381,531.73)            
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (18,416,912.81)       97,174,500.47        (18,311,934.82)       103,329,444.91      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,703,754.67)         (2,151,780.54)         -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (2,703,754.67)         (2,151,780.54)         -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (21,120,667.48)       95,022,719.93        (18,311,934.82)       103,329,444.91      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (16,270,376.67)       101,457,818.97      (18,311,934.82)       103,329,444.91      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,146,536.14)         (4,283,318.50)         -                          -                          

(18,416,912.81)       97,174,500.47        (18,311,934.82)       103,329,444.91      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,974,131.34)       99,306,038.43        (18,311,934.82)       103,329,444.91      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,146,536.14)         (4,283,318.50)         -                          -                          

(21,120,667.48)       95,022,719.93        (18,311,934.82)       103,329,444.91      

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั 24 (0.05)                       0.31                        (0.06)                       0.31                        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 329,999,981           329,999,981           329,999,981           329,999,981           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(Unit: Baht)

Issued and Exchange Non-controlling

paid up Premium on Appropriated differences on Interests of

Note share capital share capital legal reseve Unappropriated translation the subsidiaries

Balance as at 1 January 2012 300,000,000.00    369,785,413.00    40,000,000.00      179,937,358.02    301,964.02           890,024,735.04    12,019,141.07      902,043,876.11    
Impact of changes in accounting policies 6 -                       -                       -                       (505.58)                 -                       (505.58)                 (505.58)                 (1,011.16)              
Restated balance 300,000,000.00    369,785,413.00    40,000,000.00      179,936,852.44    301,964.02           890,024,229.46    12,018,635.49      902,042,864.95    
Changes in equity
Non-controlling interests increases from incremental
      share of subsidiary -                       -                       -                       (717,644.38)          -                       (717,644.38)          717,644.38           -                       
Dividend paid to be share capital 25 29,999,981.00      -                       -                       -                       -                       29,999,981.00      -                       29,999,981.00      
Dividend paid -                       -                       -                       (74,999,975.00)     -                       (74,999,975.00)     -                       (74,999,975.00)     
Total comprehensive income (loss) for the year (restated) -                       -                       -                       101,457,818.97    (2,151,780.54)       99,306,038.43      (4,283,318.50)       95,022,719.93      
Balance as at 31 December 2012 329,999,981.00    369,785,413.00    40,000,000.00      205,677,052.03    (1,849,816.52)       943,612,629.51    8,452,961.37        952,065,590.88    
Dividend paid 25 -                       -                       -                       (49,499,982.15)     -                       (49,499,982.15)     -                       (49,499,982.15)     
Total comprehensive income (loss) for the year -                       -                       -                       (16,270,376.67)     (2,703,754.67)       (18,974,131.34)     (2,146,536.14)       (21,120,667.48)     
Balance as at 31 December 2013 329,999,981.00    369,785,413.00    40,000,000.00      139,906,693.21    (4,553,571.19)       875,138,516.02    6,306,425.23        881,444,941.25    

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

Equity attributable to owners of the Company

Retained earnings Total equity 

holder of the 

company

Total 

shareholders' 

equity



(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้มี รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี ส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น สํารอง ยังไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร แปลงค่างบการเงนิ ของบริษัท ของบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 300,000,000.00     369,785,413.00     40,000,000.00       179,937,358.02     301,964.02            890,024,735.04     12,019,141.07       902,043,876.11     
ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 6 -                        -                        -                        (505.58)                 -                        (505.58)                 (505.58)                 (1,011.16)              
ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุงแลว้ 300,000,000.00     369,785,413.00     40,000,000.00       179,936,852.44     301,964.02            890,024,229.46     12,018,635.49       902,042,864.95     - 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (717,644.38)          -                        (717,644.38)          717,644.38            -                        
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ 25 29,999,981.00       -                        -                        -                        -                        29,999,981.00       -                        29,999,981.00       
จ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        (74,999,975.00)     -                        (74,999,975.00)     -                        (74,999,975.00)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (หลงัปรับปรุง) -                        -                        -                        101,457,818.97     (2,151,780.54)       99,306,038.43       (4,283,318.50)       95,022,719.93       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 329,999,981.00     369,785,413.00     40,000,000.00       205,677,052.03     (1,849,816.52)       943,612,629.51     8,452,961.37         952,065,590.88     - 
จ่ายเงินปันผล 25 -                        -                        -                        (49,499,982.15)     -                        (49,499,982.15)     -                        (49,499,982.15)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (16,270,376.67)     (2,703,754.67)       (18,974,131.34)     (2,146,536.14)       (21,120,667.48)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 329,999,981.00     369,785,413.00     40,000,000.00       139,906,693.21     (4,553,571.19)       875,138,516.02     6,306,425.23         881,444,941.25     - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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(Unit: Baht)

Issued and 

paid up Premium on Appropriated 

Note share capital share capital legal reseve Unappropriated

Balance as at 1 January 2012 300,000,000.00    369,785,413.00    40,000,000.00    200,958,656.22    910,744,069.22    

Changes in equity

Dividend paid to be share capital 25 29,999,981.00      -                          -                        -                          29,999,981.00      

Dividend 25 -                          -                          -                        (74,999,975.00)     (74,999,975.00)     

Total comprehensive income for the year -                          -                          -                        103,329,444.91    103,329,444.91    

Balance as at 31 December 2012 329,999,981.00    369,785,413.00    40,000,000.00    229,288,126.13    969,073,520.13    

Changes in equity

Dividend paid 25 -                        -                        -                      (49,499,982.15)     (49,499,982.15)     

Total comprehensive income (loss) for the year -                        -                        -                      (18,311,934.82)     (18,311,934.82)     
Balance as at 31 December 2013 329,999,981.00    369,785,413.00    40,000,000.00    161,476,209.16    901,261,603.16    

Retained earnings

Total

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

            Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 300,000,000.00     369,785,413.00     40,000,000.00       200,958,656.22   910,744,069.22   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 25 29,999,981.00       -                        -                        -                       29,999,981.00     
จ่ายเงินปันผล 25 -                        -                        -                        (74,999,975.00)    (74,999,975.00)    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        103,329,444.91   103,329,444.91   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 329,999,981.00     369,785,413.00     40,000,000.00       229,288,126.13   969,073,520.13   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผล 25 -                        -                        -                        (49,499,982.15)    (49,499,982.15)    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (18,311,934.82)    (18,311,934.82)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 329,999,981.00     369,785,413.00     40,000,000.00       161,476,209.16   901,261,603.16   

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(Unit : Baht)

Note 2013 2012 2013 2012

Cash flows from operating activities
   Net profit (loss) before income tax (9,788,958.32)       102,343,938.76     (11,715,403.55)     103,710,976.64     

Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash provided by 
(used in) operating activities:

Doubtful accounts 1,850,223.48         -                        1,850,223.48         -                        
Loss on diminution in value of inventories 3,879,795.01         2,480,313.52         3,879,795.01         2,480,313.52         
Loss from impairment on investment -                        -                        326,344.94           -                        
(Gain) loss on disposal of property, plant and equipment (28,180,346.91)     1,156,572.44         (28,768,351.62)     482,461.44           
Depreciation 136,186,006.75     145,606,053.96     120,450,177.62     126,681,659.67     
Amortization-intangible assets 2,020,794.79         1,951,790.45         2,013,994.96         1,950,503.15         
Amortization-mold 1,013,101.43         874,029.94           1,013,101.43         874,029.94           
Unrealised (gain) loss on exchange rate 8,949,807.25         156,752.55           (2,881,938.32)       778,635.28           
Employee benefits obligation 1,960,235.00         3,368,273.00         842,209.00           3,169,372.00         
Share of loss of non-controlling interests of the subsidiary (2,146,536.14)       (4,283,318.50)       -                        -                        
Interest income (268,293.38)          (305,847.80)          (1,725,878.42)       (812,262.95)          
Interest expenses 24,548,683.74       17,418,538.90       22,865,325.16       16,890,501.89       

Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilites 140,024,512.70     270,767,097.22     108,149,599.69     256,206,190.58     
(Increase)decrease in trade and other accounts receivable - third parties 4,516,022.43         (54,573,488.51)     4,017,346.06         (43,829,719.09)     
(Increase)decrease in trade and other accounts receivable - related parties -                        -                        -                        4,093,394.17         
(Increase)decrease in inventories 61,633,877.85       (48,457,522.38)     67,648,980.55       (43,030,871.42)     
(Increase)decrease in Revenue Department receivable 14,469,080.00       (3,910,104.79)       10,687,134.80       (3,417,066.04)       
(Increase)decrease in other non-current assets (346,772.83)          74,968.03             69,448.00             117,588.00           
Increase(decrease) in trade and other accounts payble-third parties (15,640,796.18)     7,572,856.77         (23,658,314.22)     5,188,820.45         
Increase(decrease) in trade accounts payble-related parties -                        -                        6,055,650.13         4,511,370.97         
Cash paid for employee benefit (730,000.00)          (1,105,411.00)       (615,000.00)          (1,100,411.00)       

Cash generate from operating 203,925,923.97     170,368,395.34     172,354,845.01     178,739,296.62     
Cash received from interest income 268,293.38           318,793.01           137,069.55           262,756.38           
Cash paid for interest expenses (24,183,863.20)     (17,133,598.20)     (22,814,172.24)     (16,703,875.38)     
Cash paid for income tax (4,931,546.37)       (2,211,375.09)       (1,080,992.49)       (678,379.98)          

Net cash flows provided by (used in) operating activities 175,078,807.78     151,342,215.06     148,596,749.83     161,619,797.64     

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

Consolidated financial statement Separate financial statement

          Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (9,788,958.32)       102,343,938.76       (11,715,403.55)        103,710,976.64       

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,850,223.48         -                           1,850,223.48           -                           
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 3,879,795.01         2,480,313.52           3,879,795.01           2,480,313.52           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                        -                           326,344.94              -                           
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,180,346.91)     1,156,572.44           (28,768,351.62)        482,461.44              
ค่าเส่ือมราคา 136,186,006.75     145,606,053.96       120,450,177.62       126,681,659.67       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 2,020,794.79         1,951,790.45           2,013,994.96           1,950,503.15           
ค่าตดัจาํหน่ายแม่พิมพ์ 1,013,101.43         874,029.94              1,013,101.43           874,029.94              
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,949,807.25         156,752.55              (2,881,938.32)          778,635.28              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,960,235.00         3,368,273.00           842,209.00              3,169,372.00           
ส่วนแบ่งขาดทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,146,536.14)       (4,283,318.50)          -                           -                           
ดอกเบ้ียรับ (268,293.38)          (305,847.80)             (1,725,878.42)          (812,262.95)             
ดอกเบ้ียจ่าย 24,548,683.74       17,418,538.90         22,865,325.16         16,890,501.89         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
  และหน้ีสินดาํเนินงาน 140,024,512.70     270,767,097.22       108,149,599.69       256,206,190.58       

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 4,516,022.43         (54,573,488.51)        4,017,346.06           (43,829,719.09)        
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                           -                           4,093,394.17           
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ 61,633,877.85       (48,457,522.38)        67,648,980.55         (43,030,871.42)        
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,469,080.00       (3,910,104.79)          10,687,134.80         (3,417,066.04)          
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (346,772.83)          74,968.03                69,448.00                117,588.00              
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15,640,796.18)     7,572,856.77           (23,658,314.22)        5,188,820.45           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                           6,055,650.13           4,511,370.97           
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (730,000.00)          (1,105,411.00)          (615,000.00)             (1,100,411.00)          

 เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 203,925,923.97     170,368,395.34       172,354,845.01       178,739,296.62       
เงินสดรับดอกเบ้ีย 268,293.38            318,793.01              137,069.55              262,756.38              
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (24,183,863.20)     (17,133,598.20)        (22,814,172.24)        (16,703,875.38)        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,931,546.37)       (2,211,375.09)          (1,080,992.49)          (678,379.98)             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 175,078,807.78     151,342,215.06       148,596,749.83       161,619,797.64       

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



9                           

(Unit : Baht)

Note 2013 2012 2013 2012

Cash flows from investing activities
(Increase)decrease in short-term loan to related party -                        -                        -                        (15,105,035.00)     
Cash received from disposal of property, plant and equipment 71,704,540.54       554,951.23           71,704,540.54       4,279,769.39         
Cash paid for purchase of property, plant and equipment (69,576,192.17)     (309,696,721.33)   (63,793,449.72)     (301,907,637.18)   
Cash paid for purchase of intangible assets (81,153.00)            (832,564.06)          (81,153.00)            (798,763.06)          
Increase(decrease) in payble for purchase of assets (33,884,614.94)     (154,857,648.95)   (16,924,154.91)     (152,864,704.46)   

Net cash flows provided by (used in) investing activities (31,837,419.57)     (464,831,983.11)   (9,094,217.09)       (466,396,370.31)   

Cash flows from financing activities
Increase(decrease) in bank overdraft and short-term loans 
   from financial institutions (15,954,689.25)     (40,500,000.00)     (15,526,697.10)     (45,000,000.00)     
Increase(decrease) in short-term loans from third party 5,441,303.73         -                        -                        -                        
Cash paid for obligation under finance lease (13,598.02)            -                        -                        -                        
Cash received from long-term loan from financial institution 36,961,110.00       480,000,000.00     30,000,000.00       480,000,000.00     
Cash paid for long-term loan from financial institution (98,513,792.37)     (117,990,000.00)   (97,904,000.00)     (117,990,000.00)   
Dividend paid (49,475,827.15)     (44,999,994.00)     (49,475,827.15)     (44,999,994.00)     

Net cash flows provided by (used in) financing activities (121,555,493.06)   276,510,006.00     (132,906,524.25)   272,010,006.00     

Effects of exchange rate changes on cash and
cash equivalents (3,390,848.95)       (651,712.14)          -                        -                        

Net increase(decrease) in cash and cash equivalent 18,295,046.20       (37,631,474.19)     6,596,008.49         (32,766,566.67)     
Cash and cash equivalents at beginning of year 39,222,703.09       76,854,177.28       31,520,554.80       64,287,121.47       
Cash and cash equivalents at ending of year 26.1 57,517,749.29       39,222,703.09       38,116,563.29       31,520,554.80       

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

Consolidated financial statement Separate financial statement

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

          Notes to financial statements are an integral part of these financial statements
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                           -                           (15,105,035.00)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 71,704,540.54       554,951.23              71,704,540.54         4,279,769.39           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (69,576,192.17)     (309,696,721.33)      (63,793,449.72)        (301,907,637.18)      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (81,153.00)            (832,564.06)             (81,153.00)               (798,763.06)             
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น (33,884,614.94)     (154,857,648.95)      (16,924,154.91)        (152,864,704.46)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (31,837,419.57)     (464,831,983.11)      (9,094,217.09)          (466,396,370.31)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (15,954,689.25)     (40,500,000.00)        (15,526,697.10)        (45,000,000.00)        
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 5,441,303.73         -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว (13,598.02)            -                           -                           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 36,961,110.00       480,000,000.00       30,000,000.00         480,000,000.00       
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (98,513,792.37)     (117,990,000.00)      (97,904,000.00)        (117,990,000.00)      
เงินสดจ่ายเงินปันผล (49,475,827.15)     (44,999,994.00)        (49,475,827.15)        (44,999,994.00)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (121,555,493.06)   276,510,006.00       (132,906,524.25)      272,010,006.00       

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3,390,848.95)       (651,712.14)             -                           -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 18,295,046.20       (37,631,474.19)        6,596,008.49           (32,766,566.67)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 39,222,703.09       76,854,177.28         31,520,554.80         64,287,121.47         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 26.1 57,517,749.29       39,222,703.09         38,116,563.29         31,520,554.80         

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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Asia Precision Public Company Limited and its Subsidiaries 

Notes to financial statements 
31 December 2013 

 
 
1. General information 

Asia Precision Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company and is incorporated in 
Thailand. The Company is listed on Stock Exchange of Thailand. The address of the Company’s registered office is 700/331, 
Moo 6, Tambol Donhualor, Amphur Muang, Chonburi. 

The principal activity of the Company and its subsidiaries (“the Group”) involves the manufacture of high precision 
metal parts for automotive, office automation, heating ventilating & air-conditioning (HVAC) and production of spare parts 
that have complex shape and require strict control of production process and also production spare parts that are less complex 
and can attain economies of scale when production in high quantity, engineering service and automation solution. 

2. Basis of preparation of financial statements  
2.1   Basis of preparation of financial statements 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai language and Thai Baht, and it conformity 
with Thai Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Profession Act B.E. 2543 (or 2000), being those 
Thai Accounting Standards issued under the Account Profession Act B.E. 2547 (or 2004), and the financial reporting 
requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (or 1992). 

The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention except as 
disclosed in the accounting policies below. 

The preparation of financial statements in conformity with Thai Generally Accepted Accounting Principles requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of 
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses in the 
reported periods.  Actual results may differ from those estimates.  Although the management has most well prepared the 
figures of estimation from the understanding of events and the things that have been done presently. 

The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language.  This English 
translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the                      
Thai language. 

 2.2   Basis of preparation of consolidation financial statements 
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries.   

Subsidiaries, which are those entities in which the Group has power to govern the financial and operating policies, are 
consolidated.  The existence and effect of potential voting rights that are presently exercisable or presently convertible are 
considered when assessing whether the Group controls another entity.  Subsidiaries are consolidated from the date on which 
control is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date that control ceases. 
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556   
 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั   ซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทย  และเป็นบริษทั               
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  ตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี 

บริษทัและบริษทัยอ่ย  (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนโลหะ  ความเท่ียงตรง
สูงสาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุปกรณ์สาํนกังานและเคร่ืองปรับอากาศ  ผลิตช้ินส่วนท่ีมีรูปร่างซบัซอ้นและตอ้งการการ
ควบคุมกระบวนการผลิตเขม้งวดมากเป็นพิเศษและผลิตช้ินส่วนท่ีไม่ซบัซอ้นและสามารถลดตน้ทุนไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณ
สูง และใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation Solution 

 
2. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
บริษทัจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท   โดยจดัทาํข้ึน

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชี
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใชแ้ลว้และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐาน
หลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้นๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

งบการเงินน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทย ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่าน         
งบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในนโยบายทางการเงินและ
การดาํเนินงานเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ยในการพิจารณา เร่ืองการควบคุมไดพิ้จารณาถึงสิทธิในกาออก
เสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนัไม่วา่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบ
การเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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The consolidated financial statements consisted of the financial statements of Asia Precision Public Company 

Limited, and subsidiaries (together referred to as “the Group”) which there was the structure of the Group as follows : 
 
 

Name of company 

 
 

Nature of business 

 
Country of 

incorporation 

 
Percentage of shareholding 

2013 2012 
A2 Technology Co., Ltd. Production of spare parts that have  

complex shape and require strict control  
of production process,  and provide 

engineering service and automation solution 

Thailand 100.00 100.00 

P2 Precision Co., Ltd. Production of spare part that  
are less complex and can attain economies  
of scale when production in high quantity 

Thailand 100.00 100.00 

PT.API  PRECISION Production of high precision metal parts for 
automotive industry 

Indonesia 60.00 60.00 

 

Balances between the Company and its subsidiaries, significant intercompany transactions have been eliminated from 
the consolidated financial statements. 

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as applied to 
the Company. 

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same reporting period as applied to the Company. 
Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by 

the Company and are presented separately in the consolidated income or loss and within equity in the consolidated statement 
of financial position. 

The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiary company is translated to Baht using the 
exchange rate prevailing at the end of reporting period, and revenues and expenses are translated using monthly average 
exchange rate. The resulting differences are shown under the caption of “Exchange differences on translation” in the 
statements of changes in shareholders’ equity. 

3. New accounting standards have an effective 
The Federation of Accounting Profession (FAP) has notified to apply the following financial reporting standards to the 

financial statements having an accounting period beginning on or after 1 January 2013. 
TFRS No. 8 Operating Segments 
TAS No. 12 Income Taxes 
TAS No. 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (revised 2009) 
TAS No. 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2009) 
TSI   No. 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSI   No. 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 
TSI   No. 25 Income Taxes - Change in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
Guide to Accounting Practice : Transfer and Transferred of Financial Assets 
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งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย  (รวมกนั
เรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) โดยมีโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทของกิจการ 

จดทะเบียน 
ในประเทศ 

อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
2556 2555 

บริษทั  เอทู เทคโนโลย ี จาํกดั ผลิตช้ินส่วนท่ีมีรูปร่างซบัซอ้นและตอ้งการควบคุม
กระบวนการผลิตเขม้งวดมากเป็นพิเศษและใหบ้ริการ
ในดา้น Engineering Service และ Automation 
Solution 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั  พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั ผลิตช้ินส่วนท่ีไม่ซบัซอ้นและสามารถลดตน้ทุน
ไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณสูง 

ไทย 100.00 100.00 

PT.API  PRECISION ผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูงสาํหรับ 
ใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์

อินโดนีเซีย 60.00 60.00 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึง
เกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                      
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั      

         ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

 เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม 

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

ของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง  การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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The Group has adopted such financial reporting standards to the financial statements on the current period. The 

management believes that they don’t have any significant impact on the financial statements for the current period except the 
implementation of TAS No.12 “Income Tax”, which have an effect to the financial statement as described in notes to financial 
statement no.6 and the change of disclosure concerning operating segments as described in notes to financial statements no.30. 

4. New accounting standards not yet effective 
 The Federation of Accounting Profession (FAP) has notified to apply the following financial reporting standards to the 

financial statements in the future periods. 
 Effective date 
TFRS No. 2 Share–based Payment (revised 2012) 1 January 2014 
TFRS No. 3 Business Combinations (revised 2012) 1 January 2014 
TFRS No. 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2012) 1 January 2014 
TFRS No. 8 Operating Segments (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No.   1 Presentation of Financial Statements (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No.   7 Statement of Cash Flows (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 12 Income Taxes (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 17 Leases (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 18 Revenue (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 19 Employee Benefits (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 24 Related Party Disclosures (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 28 Investments in Associates (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 31 Interests in Joint Ventures (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 34 Interim Financial Reporting (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 36 Impairment of Assets (revised 2012) 1 January 2014 
TAS No. 38 Intangible Assets (revised 2012) 1 January 2014 
TFRI No. 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 1 January 2014 
TFRI No. 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014 
TFRI No. 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental 

Rehabilitation Funds 
1 January 2014 

TFRI No. 7 Applying the Restatement Approach under TAS No. 29 Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies 

1 January 2014 

TFRI No. 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014 
TFRI No. 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014 
TFRI No. 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014 
TFRI No. 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014 
TFRI No. 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014 
TSI   No. 15 Operating Leases-Incentives 1 January 2014 
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กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน                   
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดปัจจุบัน                  
ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 6 และการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 30 

4. มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินในงวดอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  รายได ้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง  ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
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TSI   No. 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 1 January 2014 
TSI   No. 29 Service Concession Arrangements : Disclosures 1 January 2014 
TSI   No. 32 Intangible Assets-Web Site Costs 1 January 2014 
TFRS No. 4 Insurance Contracts 1 January 2016 

The Group has not early adopted such financial reporting standards having the effective date to the financial 
statements on the future periods before the effective dates.  The management is currently assessing the first-year impact on the 
Group’s financial statements. 

5. Accounting policies 

5.1 Cash and cash equivalents 
For the purposes of the statement of cash flow, cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits with banks 

and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and free from restrictions. 

5.2 Trade accounts receivable 
 Trade accounts receivable are carried at the amount expected to be collectible.  Allowance for doubtful receivables are 

estimated by percentage of accounts receivable which is assessed primarily on analysis of payment histories and review of all 
outstanding amounts at the end of the reporting period.  The amount of the allowance is the difference between the carrying 
amount of the receivable and the amount expected to be collectible.  

5.3 Inventories 
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.  The cost of purchase comprises both the purchase price 

and costs directly attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charge, less all 
attributable discounts, allowances or rebates.  The cost of finished goods and work in processes comprises raw materials, direct 
labour, other direct costs and related production overheads,    the latter being allocated on the basis of normal operating 
activities. 

Costs of inventories are calculated as the follow method:-  
Finished goods - Weighted average method 
Work in process - Weighted average method 
Raw material and supplies - Weighted average method 

The Group estimates the net realisable value by using the selling price in the ordinary course of business less selling expenses. 
The Group makes the allowance for diminutions in the value of obsolete, defective or slow-moving inventories. 

5.4 Investments in subsidiaries 
Investments in subsidiaries are reported by using the cost method of accounting in the separate financial 

statements less allowance for impairment investment. 

5.5 Property, plant and equipment 
Land and assets under construction held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative 

purposes, are stated in the statement of financial position at their historical cost less accumulated impairment losses (if any). 
Buildings and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, 

are stated in the statement of financial position at their historical cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses (if any). 
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  วนัถือปฏิบติั 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง  การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ

กฎหมายตามสัญญาเช่า 
1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือปฏิบติัและฝ่าย
บริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบญัชี 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
สําหรับเพ่ือการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่และปราศจากภาระผกูพนั 

5.2 ลกูหน้ีการคา้ 
ลกูหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจากร้อยละของลูกหน้ี   โดยวิเคราะห์จาก

ประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่า
ของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากลกูหน้ีการคา้   

5.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ย

ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บ
คืนจากการซ้ือ  ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างผลิตประกอบดว้ย   ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ   

ราคาทุนของสินคา้คาํนวณตามวธีิต่อไปน้ี  
สินคา้สาํเร็จรูป -  วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
งานระหวา่งทาํ -  วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงาน -  วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาขายท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัหรือคา้งนาน 

5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

5.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างก่อสร้างท่ีบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือให้บริการ และ

เพ่ือใชใ้นการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือใหบ้ริการและเพ่ือใชใ้นการบริหารงาน

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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The cost of an item of asset comprises its purchase price, including import duties and non-refundable purchase 

taxes, after deducting trade discounts and rebates, any costs directly attributable to bringing the asset to the location and 
condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the initial estimate of the 
costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, and the borrowing costs directly 
attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. 

The Group’s depreciation is calculated on the straight-line method to write off the cost of each asset, except for 
land and assets under construction, to their residual values over their estimated useful life as follows: 

Building and building improvements 25, 30 years 
Machinery and equipment 5, 10 years 
Utilities systems 5 years 
Furniture and office equipment 4 - 5 years 
Motor vehicles 5  years 

The residual value, the useful life and the depreciation method of an asset will be reviewed at least at each 
financial year-end. 

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as 
the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss. 

5.6 Intangible assets 
Intangible assets with finite useful lives which the Group acquired are stated at historical cost less accumulated 

amortization and impairment loss (as if).  The Company’s amortization is calculated on the straight-line method over 
their estimated useful life (5 years). 

5.7 Impairment of assets 
The carrying amounts of the Group’s assets and also intangible assets are reviewed at the end of each reporting 

period to determine whether there is any indication of impairment.  If any such indication that the carrying amount may 
not be recoverable.  An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the assets 
exceeds its recoverable amount which is the higher of an asset’s net selling price and value in use.  For the purposes of 
assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows. 

The Group will recognize impairment losses in profit or loss, or reduce the revaluation increment in assets in case 
that those assets are previously revalued.  The reversal of impairment losses will be recognized in profit or loss or as a 
revaluation increment in assets when there is an indication that the impairment losses are no longer exist or decreased. 

5.8 Provisions 
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events, 

it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount 
can be made.  Where the Group expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate 
asset but only when the reimbursement is virtually certain. 
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ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลดการคา้และ
จาํนวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย  ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อม
จะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ประมาณการเบ้ืองตน้สําหรับตน้ทุนในการร้ือ  ขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น  
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขในการรวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพย ์  

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง    โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 25, 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 4 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ะไดรั้บการ
ทบทวนทุก ๆ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก การ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นโดยจะถกูรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

5.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาไดแ้ก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดง

ในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่ดอ้ยค่า(ถา้มี)  โดยจะตดัจาํหน่ายตามวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้าน 5 ปี 

5.7 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือ
เทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถ์ูกจดักลุ่มใหอ้ยูก่ลุ่มท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดว้า่จะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจาก
กลุ่มอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้น
เคยตีราคาเพ่ิม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูต่่อไปหรือเป็นไป
ในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

5.8 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะ
ไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน 

 
 
 



15 
5.9 Revenue recognition 

Sales are recognized on the delivery of goods or on customer acceptance.  Sales are shown net of sales taxes and 
discounts. 

Engineering service income is recognized on a percentage of completion basis which is calculated from the 
percentage of project cost incurred to total estimated project costs. 

Service income is recognized when services have been rendered. 

Interest revenue are recognized using the effective interest method. 

Other income is recognized on an accrual basis. 

5.10 Foreign currency transactions 
The Group translates foreign currency transactions into Baht using the exchange rate prevailing at the date of the 

transaction.  Monetary assets and liabilities at the end of the reporting period denominated in foreign currencies are 
translated into Baht at the exchange rate prevailing at that date.  Gains and losses resulting from the settlement of foreign 
currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
recognized in profit or loss as incurred. 

5.11 Retirement benefit costs 
The Defined contribution plan 

The Group operates a provident fund which is funded by payments from employees and by the Group.  The assets 
for which are held in a separate trust fund.  Contributions to the provident fund are recognized in profit or loss in the 
period in which they are incurred. 

Defined benefit plan 
The Group has the employee benefit obligation in case of retirement or termination under the labor law. The 

Group hires an actuary to calculate on an actuarial technique the said employee benefit obligation. The said employee 
benefit obligation is discounted using the projected unit credit method by reference to an interest rate of a government 
bond to determine the present value of the employee benefit obligation, related past service cost and current service cost. 
All actuarial gains and losses are recognized immediately in profit or loss. 

5.12 Borrowing costs 
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying assets, which are 

assets that necessarily takes a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost 
of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. 

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on 
qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization. 

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.  
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5.9 การรับรู้รายได ้
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น รายไดจ้ากการขายเป็นจาํนวนท่ีสุทธิ

จากภาษีขายและส่วนลด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในดา้น Engineering Service รับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จโดยคาํนวณจาก
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการและแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเ้ป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  และ
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

5.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงานและบริษทั  โดย
สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระ  เงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายเขา้
กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานประมาณการ

โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการ
ประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล เพ่ือกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
ตน้ทุนบริการในอดีตและตน้ทุนปัจจุบันท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทั้งหมดจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน   

5.12 ตน้ทุนการกูย้มื  
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงค ์ หรือนาํไปขายจะถูกรับรู้รวมเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ พร้อมท่ีจะขายรายไดท่ี้เกิดจากการนาํ
เงินกูย้มืท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชัว่คราวจะนาํไปหักออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวม
เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถกูรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน   
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5.13 Corporate income tax 

The Group recognizes the unpaid current tax for current period as a liability in the statement of financial position.  
In a case where the amount already paid in respect of current period exceeds the amount due for such period, the excess 
will be recognized as an asset in the statement of financial position. 

The Group recognizes a deferred tax liability for all taxable temporary difference, except to the extent that the 
deferred tax liability arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction which affects neither 
accounting profit nor taxable profit at the time of the transaction. The Group recognizes a deferred tax asset for all 
deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 
deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an 
asset or liability in a transaction that affects neither accounting profit nor taxable profit. 

The Group recognizes a deferred tax liability for all taxable temporary differences associated with investments in 
subsidiaries and associates, except to the extent that the Group is able to control the timing of the reversal of the 
temporary difference and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. And the 
Group recognizes a deferred tax asset for all deductible temporary differences arising from investment in subsidiaries 
and associates, to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and 
taxable profit will be available against which the temporary difference can be utilized. 

The Group measures the current tax liabilities and assets for the current period using the tax rate that have been 
enacted by the end of the reporting period. And the deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rate that is 
expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rate that have been 
enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.  

The Group recognizes the current and deferred tax as an income or an expense and includes it in profit or loss for 
the period, except the current and deferred tax for items that are recognized in the other comprehensive income or 
directly in the equity will be recognized in the other comprehensive income or directly in the equity. 

5.14 Financial instruments  
Financial instruments carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents, investment in 

equity securities, trade and other receivables, trade and other payables, loan receivables and payables.  The accounting policies 
on recognition and measurement of these items are disclosed in the respective accounting policies found in this Note. 

5.15 Accounting estimates, assumption and judgments  
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 

are recognized in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, and in the period of 
the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods. 

Estimates and assumptions are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, 
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. 
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5.13 ภาษีเงินได ้
กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และในกรณีท่ี

จาํนวนภาษีท่ีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งชาํระสําหรับงวดนั้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีจ่ายชาํระ
เกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ ยกเวน้กรณีท่ี
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้ักภาษีได ้ ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจาก
การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ 
วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการ
กลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว
ในอนาคตอนัใกล ้ และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุก
รายการท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผล
แตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูภ่ายในส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับ
งวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและนาํไปรวม
คาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการท่ีรับรู้ในกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

5.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและเกณฑ์ การวดัมูลค่าได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

5.15 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ 
รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์ขณะนั้น 
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Plant, equipment and intangible assets 

Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s plant, equipment and 
intangible assets.  Management will revise the depreciation charge where useful lives and residual values are different to 
previously estimated, or its will write off or write down technically obsolete or assets that have been abandoned or sold. 

6. Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new accounting standards 
The Company has applied Thai Accounting Standard No. 12 on "Income Tax". The said accounting standard determined 

that a company shall recognize every temporary different incurred between the tax base of asset or liability and the book value of 
asset or liability as deferred income tax liability or deferred income tax asset. The Company commenced the application of the said 
accounting policy in the current period and retrospectively adjusted the previous year's financial statements, which shown for 
comparison purpose in the consolidated financial statements. There is no adjustment made to the separate financial statements 
because the Company has utilized the tax privilege granted by the Board of Investment of Thailand.  

The amount of adjustment, which effects to the consolidated financial statements and statement of comprehensive 
income on applying the accounting standard, as follows: 

 

  (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement  
 As at 
 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012 
Increase in deferred tax liabilities 34,554.82 165,361.56 1,011.16 
Decrease in other components of shareholders' equity (13,821.93) (66,144.62) (505.58) 
Decrease in retained earnings (20,732.89) (99,216.94) (505.58) 

 

  (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement 
 2013 2012 
Increase(decrease) in income tax expense (115,112.92) 211,652.56 

   
Increase(decrease) in profit or loss for the year 115,112.92 (211,652.56) 
Increase(decrease) in other comprehensive income 15,693.82 47,302.16 
Increase(decrease) in total comprehensive income(loss) 130,806.74 (164,350.40) 

  
Increase(decrease) in basic earnings(loss) per share  0.0004 (0.0005) 

7. Change in accounting estimates 
For the year ended 31 December 2013 the Group reviews the useful life of buildings from 20 years to 30 years, 

buildings improvement from 5 years to 25 years and machineries from 8 years to 10 years. The Group adopts the prospective 
treatment for such change. The change in accounting estimate effects that the depreciation for the year ended 31 December 
2013, decreases in the amount of Baht 19.16 million in the consolidated statements of comprehensive income and decreases in 
the amount of Baht 19.02 million in the separate statements of comprehensive income.  
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อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

6. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํเอามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้

กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เม่ือมีผลแตกต่างชัว่คราว  ซ่ึงเกิดข้ึนทุกคร้ัง
ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มี
รายการปรับปรุงเน่ืองจากบริษทัใชสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  34,554.82 165,361.56 1,011.16 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง (13,821.93) (66,144.62) (505.58) 
กาํไรสะสมลดลง (20,732.89) (99,216.94) (505.58) 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (115,112.92) 211,652.56 

   
กาํไรขาดทุนสาํหรับปีเพิ่มข้ึน (ลดลง) 115,112.92 (211,652.56) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 15,693.82 47,302.16 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีเพิ่มข้ึน (ลดลง) 130,806.74 (164,350.40) 

  
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  0.0004 (0.0005) 

7.  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  กลุ่มบริษทัไดท้บทวนประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารจาก 20 ปี 

เป็น 30 ปี ส่วนปรับปรุงอาคารจาก 5 ปี เป็น 25 ปี และเคร่ืองจกัรจาก 8 ปี เป็น 10 ปี  บริษทัใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับ
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าว  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าเส่ือมราคาในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจาํนวน 19.16 ลา้นบาท และในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจาํนวน 19.02  ลา้นบาท  
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8. Related party transactions 

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled 
by, or are under common control with, the Company, including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are 
related parties of the Company.  Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of 
The Group that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and 
officers of The Group and close members of the family of these individuals and companies associated with these individuals 
also constitutes related parties. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and 
not merely the legal form. 

As at 31 December 2013, Karunkornsakun’s family is a major shareholder, holding 62% (2012 : 61%) of the share 
capital of the Asia Precision Public Company Limited.  Transactions related to companies in which the Karunkornsakun’s 
family is the principal shareholders or directors are recognized as related parties to the Company. 

The significant balance and transactions with related parties are as follows : 
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8. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ซ่ึงกระทาํผ่านบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ผูบ้ริหารสาํคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 
ซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถกูชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ ครอบครัวการุณกรสกุล ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 62 (2555 : ร้อยละ 61) 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีครอบครัวการุณกรสกุล เป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็น
รายการระหวา่งกนักบับริษทั 

ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  



 
8.1 Inter-assets and liabilities  
 

  (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement  Consolidated financial statement 
 As at 31 December 2013  As at 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API TOTAL  A2 P2 PT.API TOTAL 
Trade accounts receivable - - - - - - - - 
Accrued interest - - - - - - - - 
Receivable to assets - - - - - - - - 
Accrued rental - - - - - - - - 
Other receivable - - - - - - - - 
       Total - - - - - - - - 
        

Short-term loan to         
Beginning balance - - - - - - - - 
Increase  - - - - - - - - 
Converted to investment - - - - - - - - 
Decrease  - - - - - - - - 
Exchange differences on translation - - - - - - - - 
Ending balance - - - - - - - - 
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8.1 สินทรัพยแ์ละหนี้สินระหวา่งกนั   
 

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
ลกูหนี้การคา้ - - - -  - - - - 
ดอกเบี้ยคา้งรับ - - - -  - - - - 
ลกูหนี้ค่าทรัพยส์ิน - - - -  - - - - 
ค่าเช่าคา้งรับ - - - -  - - - - 
ลกูหนี้อื่น - - - -  - - - - 

รวม - - - -  - - - - 

          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น          
ยอดตน้ปี - - - -  - - - - 
กูเ้พิ่ม - - - -  - - - - 
แปลงเป็นเงินลงทุน - - - -  - - - - 
ชาํระ - - - -  - - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - - - -  - - - - 
ยอดปลายปี - - - -  - - - - 
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  (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement  Consolidated financial statement 
 As at 31 December 2013  As at 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API TOTAL  A2 P2 PT.API TOTAL 
Trade accounts payable - - - - - - - - 
Payable for purchases of assets - - - - - - - - 
     Total - - - - - - - - 
        

         
Purchases of assets - - - - - - - - 
Sale of assets  - - - - - - - - 

         

  (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  Separate financial statement 
 As at 31 December 2013  As at 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API TOTAL  A2 P2 PT.API TOTAL 
Trade accounts receivable - - 1,127,844.86 1,127,844.86  - - 1,052,186.48 1,052,186.48 
Accrued interest - - 2,101,297.57 2,101,297.57 - - 847,477.88 847,477.88 
Receivable to assets - 3,089,625.00 6,430,991.04 9,520,616.04 - 3,089,625.00 - 3,089,625.00 
Accrued rental 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 - - 2,000.00 
       Total 2,000.00 3,089,625.00 9,660,133.47 12,751,758.47 2,000.00 3,089,625.00 1,899,664.36 4,991,289.36 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
เจา้หนี้การคา้ - - - -  - - - - 
เจา้หนี้ค่าทรัพยส์ิน - - - -  - - - - 

รวม - - - -  - - - - 

          
ซื้อทรัพยส์ิน - - - -  - - - - 
จาํหน่ายทรัพยส์ิน - - - -  - - - - 
          

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ  งบการเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
ลกูหนี้การคา้ - - 1,127,844.86 1,127,844.86  - - 1,052,186.48 1,052,186.48 
ดอกเบี้ยคา้งรับ - - 2,101,297.57 2,101,297.57  - - 847,477.88 847,477.88 
ลกูหนี้ค่าทรัพยส์ิน - 3,089,625.00 6,430,991.04 9,520,616.04  - 3,089,625.00 - 3,089,625.00 
ค่าเช่าคา้งรับ 2,000.00 - - 2,000.00  2,000.00 - - 2,000.00 
รวม 2,000.00 3,089,625.00 9,660,133.47 12,751,758.47  2,000.00 3,089,625.00 1,899,664.36 4,991,289.36 
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  (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  Separate financial statement 
 As at 31 December 2013  As at 31 December 2012 
Short-term loan to    

Beginning balance - 22,000,000.00 25,912,845.00 47,912,845.00 -   33,000,000.00 7,575,000.00 40,575,000.00 
Increase  - - - - 10,000,000.00   22,000,000.00 26,105,035.00 58,105,035.00 
Converted to investment - - - - - - (7,575,000.00) (7,575,000.00)
Decrease - - - - (10,000,000.00) (33,000,000.00) - (43,000,000.00)
Exchange difference on translation - - 1,863,285.00 1,863,285.00 - - (192,190.00) (192,190.00)
Ending balance - 22,000,000.00 27,776,130.00 49,776,130.00 -   22,000,000.00 25,912,845.00 47,912,845.00 
 

Short-term loan to P2 Precision Co., Ltd, in the whole amount is the form of promissory notes, due at call and no interest charged. 

Short-term loan to PT.API PRECISION amount of USD 850,000.00 is the form of loan contract. The loan is repayable on 31 December 2014 and bear interest rate at 6.00% per 
annum (2012 : 6.00% per annum).   

  (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  Separate financial statement 
  As at 31 December 2013  As at 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API Total  A2 P2 PT.API Total 
Trade accounts payable - 15,435,924.35 - 15,435,924.35  611,625.91 5,668,648.31 - 6,280,274.22 
Payable for purchase of assets 9,500,000.00           - 8,200,051.28 17,700,051.28  12,600,000.00 - - 12,600,000.00 
 9,500,000.00 15,435,924.35 8,200,051.28 33,135,975.63  13,211,625.91 5,668,648.31 - 18,880,274.22 

         
Purchase of assets - - 7,987,926.21 7,987,926.21 26,090,000.00 - - 26,090,000.00 
Sale of assets - - 6,148,425.60 6,148,425.60 - 2,887,500.00 - 2,887,500.00 
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         (หน่วย : บาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ  งบการเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
ยอดตน้ปี - 22,000,000.00 25,912,845.00 47,912,845.00  - 33,000,000.00 7,575,000.00 40,575,000.00 
กูเ้พิ่ม - - - -  10,000,000.00 22,000,000.00 26,105,035.00 58,105,035.00 
แปลงเป็นเงินลงทุน - - - -  - - (7,575,000.00) (7,575,000.00) 
ชาํระ - - - -  (10,000,000.00) (33,000,000.00) - (43,000,000.00) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 1,863,285.00 1,863,285.00  - - (192,190.00) (192,190.00) 

ยอดปลายปี - 22,000,000.00 27,776,130.00 49,776,130.00  - 22,000,000.00 25,912,845.00 47,912,845.00 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั ทั้งจาํนวนเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเมื่อทวงถามและไม่คิดดอกเบี้ยระหวา่งกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ PT.API PRECISION เป็นเงินใหกู้ย้มืในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 850,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา กาํหนดชาํระคืนภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยเงิน
กูย้มืดงักล่าวอยูใ่นรูปสัญญาเงินกูแ้ละคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 6.00 ต่อปี) 

 

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ  งบการเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
เจา้หนี้การคา้ - 15,435,924.35 - 15,435,924.35  611,625.91 5,668,648.31 - 6,280,274.22 
เจา้หนี้ค่าทรัพยส์ิน 9,500,000.00 - 8,200,051.28 17,700,051.28  12,600,000.00 - - 12,600,000.00 

รวม 9,500,000.00 15,435,924.35 8,200,051.28 33,135,975.63  13,211,625.91 5,668,648.31 - 18,880,274.22 
          

ซื้อทรัพยส์ิน - - 7,987,926.21 7,987,926.21  26,090,000.00 - - 26,090,000.00 
จาํหน่ายทรัพยส์ิน - - 6,148,425.60 6,148,425.60  - 2,887,500.00 - 2,887,500.00 
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8.2 Inter revenues and expenses  
 

  (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement  Consolidated financial statement 
 For the year ended 31 December 2013  For the year ended 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API Total  A2 P2 PT.API Total 
Revenue from sales - - - -  - - - - 
Rental income - - - - - - - - 
Interest income - - - - - - - - 
Service fee - - - -  - - - - 
       

 

  (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  Separate financial statement 
 For the year ended 31 December 2013  For the year ended 31 December 2012 
 A2 P2 PT.API Total  A2 P2 PT.API Total 
Revenue from sales - - - - - - 6,416,654.77 6,416,654.77 
Rental income 24,000.00 - - 24,000.00 222,000.00 540,000.00 - 762,000.00 
Interest income - - 1,566,671.15 1,566,671.15 - - - - 
Service fee - 64,056,262.17 - 64,056,262.17 3,595,045.99 30,347,858.92 - 33,942,904.91 
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8.2 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหวา่งกนั   

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - -  - - - - 
รายไดค้่าเช่ารับ - - - -  - - - - 
ดอกเบี้ยรับ - - - -  - - - - 
ค่าบริการ - - - -  - - - - 

 
         (หน่วย : บาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ  งบการเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 เอท ู พีทู PT.API รวม  เอท ู พีทู PT.API รวม 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - -  - - 6,416,654.77 6,416,654.77 
รายไดค้่าเช่ารับ 24,000.00 - - 24,000.00  222,000.00 540,000.00 - 762,000.00 
ดอกเบี้ยรับ - - 1,566,671.15 1,566,671.15  - - - - 
ค่าบริการ - 64,056,262.17 - 64,056,262.17  3,595,045.99 30,347,858.92 - 33,942,904.91 

22 
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8.3 Executives remunerations 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 For the years ended 31 December 
 2013 2012 2013 2012 
Short-term employee benefits 9,823,197.00 16,723,151.20 6,484,433.00 10,279,163.88 

Post-employment benefits (576,671.00) 508,877.00 (278,941.00) 379,053.12 

Other-employment benefits 8,658.00 4,125.00 7,030.00 4,125.00 

     Total 9,255,184.00 17,236,153.20 6,212,522.00 10,662,342.00 

8.4 Relationship 
  Name of company  Relationship 

 P2 Precision Co., Ltd. “P2” Direct shareholding and mutual directors 
 A2 Technology Co., Ltd. “A2” Direct shareholding and mutual directors 
 PT.API PRECISION “PT.API” Direct shareholding and mutual directors 

8.5 Pricing policies 
Trading transaction                                                          Pricing  policy 

Purchase and sale of  machinery Market price 
Interest income and expenses Lower interest rate of commercial bank 
Service fee Using the same price and trading terms applied to the outside person, which comparable 

to the general market price 
Rental income Contract price 

8.6 Commitments with related parties 
As at 31 December 2013 and 2012, the Company has performed leased contract of factory area with subsidiary as follows : 

  Name of company Period (Year) Leased fee per month (Baht) 
A2 Technology Co., Ltd. 3 2,000.00 

9. Trade and other receivable – third parties 
Consisted of: 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Trade accounts receivable 158,835,851.24 163,959,569.24 152,910,511.32 153,702,864.07 
Less Allowance fo2r Doubtful (1,850,223.48) - (1,850,223.48) - 

             Net 156,985,627.76 163,959,569.24 151,060,287.84 153,702,864.07 
Custom Department receivable 648,604.00 3,691,149.00 648,604.00 3,691,149.00 
Prepaid expense 2,221,815.68 1,495,246.08 1,403,214.78 1,267,764.04 
Withholding tax  3,706,472.58 2,058,622.21 - - 
Others 2,172,705.87 1,922,748.67 2,020,198.64 1,414,800.50 
            Total 165,735,225.89 173,127,335.20 155,132,305.26 160,076,577.61 
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8.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,823,197.00 16,723,151.20 6,484,433.00 10,279,163.88 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (576,671.00) 508,877.00 (278,941.00) 379,053.12 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 8,658.00 4,125.00 7,030.00 4,125.00 

      รวม 9,255,184.00 17,236,153.20 6,212,522.00 10,662,342.00 

8.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั “พีทู” ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั “เอทู” ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
PT.API  PRECISION   “PT.API” ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

8.5 นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 

มูลค่าการซ้ือ - ขายเคร่ืองจกัร  ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย  ตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
ค่าบริการ  ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอกซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 
ค่าเช่า  มูลค่าตามสญัญา 

8.6 ภาระผกูพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีภายในโรงงานกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ระยะเวลา (ปี) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 3 2,000.00 

9. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้ 158,835,851.24 163,959,569.24 152,910,511.32 153,702,864.07 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,850,223.48) - (1,850,223.48) - 
สุทธิ 156,985,627.76 163,959,569.24 151,060,287.84 153,702,864.07 
ลูกหน้ีกรมศุลกากร 648,604.00 3,691,149.00 648,604.00 3,691,149.00 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,221,815.68 1,495,246.08 1,403,214.78 1,267,764.04 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,706,472.58 2,058,622.21 - - 
อ่ืน ๆ 2,172,705.87 1,922,748.67 2,020,198.64 1,414,800.50 
                  รวม 165,735,225.89 173,127,335.20 155,132,305.26 160,076,577.61 
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Outstanding trade receivable - third parties can be aged as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Within credit term 112,211,150.62 130,773,417.62 109,606,182.51 120,590,455.59 
Overdue 1 day to 30 days 37,146,411.07 25,609,837.98 34,829,714.74 25,536,094.84 
Overdue  31 days to 90 days 7,146,690.86 5,754,819.97 6,143,015.38 5,754,819.97 
Overdue  91 days to 180 days 201,071.58 724,942.28 201,071.58 724,942.28 
Overdue  181 days to 365 days 2,130,527.11 1,096,551.39 2,130,527.11 1,096,551.39 
Overdue over  365 days - - - - 
                Total 158,835,851.24 163,959,569.24 152,910,511.32 153,702,864.07 
Allowance for Doubtful (1,850,223.48) - (1,850,223.48) - 
                Net 156,985,627.76 163,959,569.24 151,060,287.84 153,702,864.07 

The movement of allowance for doubtful accounts - trade receivable – third parties for the year ended 31 December 
2013 and 2012 is as follows :  

 (Unit : Baht) 
  Consolidated/Separate financial statement 
  2013 2012 
Beginning balance  - - 
Additions    (1,850,223.48) (309,472.71) 
Collect   - 309,472.71 
Ending balance  (1,850,223.48) - 

 
10. Trade and other receivable - related parties 

Consisted of : 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Trade receivable - - 1,127,844.86 1,052,186.48 
Accrued  rental - - 2,000.00 2,000.00 
Accrued interest - - 2,101,297.57 847,477.88 
Receivable to assets - - 9,520,616.04 3,089,625.00 
            Total - - 12,751,758.47 4,991,289.36 
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ยอดคงเหลือของลกูหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน สามารถแยกอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 112,211,150.62 130,773,417.62 109,606,182.51 120,590,455.59 
เกินกาํหนด 1 - 30 วนั 37,146,411.07 25,609,837.98  34,829,714.74 25,536,094.84 
เกินกาํหนด 31 - 90 วนั 7,146,690.86 5,754,819.97 6,143,015.38 5,754,819.97 
เกินกาํหนด 91 - 180 วนั 201,071.58 724,942.28 201,071.58 724,942.28 
เกินกาํหนด 181 - 365 วนั 2,130,527.11 1,096,551.39 2,130,527.11 1,096,551.39 
เกินกาํหนดมากกวา่ 365 วนัข้ึนไป - - - - 
                  รวม 158,835,851.24 163,959,569.24 152,910,511.32 153,702,864.07 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,850,223.48) - (1,850,223.48) - 
สุทธิ 156,985,627.76 163,959,569.24 151,060,287.84 153,702,864.07 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
ตั้งเพิ่ม (1,850,223.48) (309,472.71) 
ไดรั้บชาํระคืน - 309,472.71 
ยอดคงเหลือปลายปี (1,850,223.48) - 

10. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้ - - 1,127,844.86 1,052,186.48 
ค่าเช่าคา้งรับ - - 2,000.00 2,000.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 2,101,297.57 847,477.88 
ลูกหน้ีค่าทรัพยสิ์น - - 9,520,616.04 3,089,625.00 
                  รวม - - 12,751,758.47 4,991,289.36 
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Outstanding trade receivable – related parties can be aged as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Within credit term - - - - 
Overdue 1 day to 30 days - - - - 
Overdue  31 days to 90 days - - - 214,009.60 
Overdue  91 days to 180 days - - - 838,176.88 
Overdue  181 days to 365 days - - - - 
Overdue over  365 days - - 1,127,844.86 - 

Total - - 1,127,844.86 1,052,186.48 
 

11. Inventories 
Consisted of: 

    (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 
 2013  2012 

 
 

Cost 

Allowance for 
diminution in value 

of inventories Net  
 

Cost 

Allowance for 
diminution in value 

of inventories Net 
Finished  goods 23,121,571.66 (1,274,125.46) 21,847,446.20 28,144,250.70 (502,411.97) 27,641,838.73 
Work in process 61,753,379.57 (786,737.90) 60,966,641.67 116,128,189.96 - 116,128,189.96 
Raw materials 62,497,073.22 (8,254,365.46) 54,242,707.76 67,836,759.26 (5,933,021.84) 61,903,737.42 
Goods in transit 3,652,493.16 - 3,652,493.16 2,407,883.50 - 2,407,883.50 
        Total 151,024,517.61 (10,315,228.82) 140,709,288.79 214,517,083.42 (6,435,433.81) 208,081,649.61 

 

    (Unit : Baht) 
 Separate financial statement 
 2013  2012 

 
 

Cost 

Allowance for 
diminution in value 

of inventories Net  
 

Cost 

Allowance for 
diminution in value 

of inventories Net 
Finished  goods 19,710,578.77 (1,274,125.46) 18,436,453.31 26,480,661.91 (502,411.97) 25,978,249.94 
Work in process 58,476,102.99 (786,737.90) 57,689,365.09 115,652,068.31 - 115,652,068.31 
Raw materials 60,164,123.14 (8,254,365.46) 51,909,757.68 65,743,627.34 (5,933,021.84) 59,810,605.50 
Goods in transit 3,652,493.16 - 3,652,493.16 1,775,921.05 - 1,775,921.05 
        Total 142,003,298.06 (10,315,228.82) 131,688,069.24 209,652,278.61 (6,435,433.81) 203,216,844.80 
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ยอดคงเหลือของลกูหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถแยกอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - - 
เกินกาํหนด 1 - 30 วนั - - - - 
เกินกาํหนด 31 - 90 วนั - - - 214,009.60 
เกินกาํหนด 91 - 180 วนั - - - 838,176.88 
เกินกาํหนด 181 - 365 วนั - - - - 
เกินกาํหนดมากกวา่ 365 วนัข้ึนไป - - 1,127,844.86 - 
                  รวม - - 1,127,844.86 1,052,186.48 

11. สินคา้คงเหลือ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ 

 
สุทธิ 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ 

 
สุทธิ 

สินคา้สาํเร็จรูป 23,121,571.66 (1,274,125.46) 21,847,446.20 28,144,250.70 (502,411.97) 27,641,838.73 
งานระหวา่งทาํ 61,753,379.57 (786,737.90) 60,966,641.67 116,128,189.96 - 116,128,189.96 
วตัถุดิบ 62,497,073.22 (8,254,365.46) 54,242,707.76 67,836,759.26 (5,933,021.84) 61,903,737.42 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,652,493.16 - 3,652,493.16 2,407,883.50 - 2,407,883.50 
     รวม 151,024,517.61 (10,315,228.82) 140,709,288.79 214,517,083.42 (6,435,433.81) 208,081,649.61 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ 

 
สุทธิ 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ 

 
สุทธิ 

สินคา้สาํเร็จรูป 19,710,578.77 (1,274,125.46) 18,436,453.31 26,480,661.91 (502,411.97) 25,978,249.94 
งานระหวา่งทาํ 58,476,102.99 (786,737.90) 57,689,365.09 115,652,068.31 - 115,652,068.31 
วตัถุดิบ 60,164,123.14 (8,254,365.46) 51,909,757.68 65,743,627.34 (5,933,021.84) 59,810,605.50 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,652,493.16 - 3,652,493.16 1,775,921.05 - 1,775,921.05 
     รวม 142,003,298.06 (10,315,228.82) 131,688,069.24 209,652,278.61 (6,435,433.81) 203,216,844.80 
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The movement of allowance for diminutions in value of inventories for the year ended 31 December 2013 and 2012 is 
as follows : 

 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated/Separate financial statement 
 2013 2012 
Beginning balance (6,435,433.81) (3,955,120.29) 
Allowance increased  (5,182,067.76) (2,484,099.50) 
Allowance reversal due to inventories sold  1,302,272.75 3,785.98 
Ending balance (10,315,228.82) (6,435,433.81) 

 

For the year ended 31 December 2013, the costs of inventories recognized as expenses are Baht 873.78 million in the 
consolidated and Baht 856.74 million in the separate financial statement. (2012 : Baht 827.02 million in the consolidated and 
Baht 811.05 million in the separate financial statement.) 

 
12. Investments in subsidiaries 

The nature and carrying value of investment in subsidiaries in the separate financial statement can be summarized as 
follows: 

 

Name of company Paid-up capital  Investment portion  (%) Cost method (Unit : Million Baht) 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

A2 Technology Co., Ltd. Baht 20.00 
million 

Baht 20.00 
million 100.00 100.00 20.00 20.00 

P2 Precision Co., Ltd. Baht 40.00 
million 

Baht 40.00 
million 100.00 100.00 40.00 40.00 

PT. API PRECISION USD 1.25 
million 

USD 1.25 
million 60.00 60.00 22.85 22.85 

          Total     82.85 82.85 
Less Allowance for impairment investments   (0.32) - 
          Total     82.53 82.85 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555                    
มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี (6,435,433.81) (3,955,120.29) 
ตั้งเพ่ิม (5,182,067.76) (2,484,099.50) 
โอนกลบัเน่ืองจากจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าว 1,302,272.75 3,785.98 
ยอดคงเหลือปลายปี (10,315,228.82) (6,435,433.81) 

 

สําห รับ ปี ส้ิน สุดวัน ท่ี  3 1  ธันวาคม  2 5 5 6  ต้น ทุนของ สินค้าคง เห ลือ ท่ีบัน ทึก เ ป็นค่ า ใช้ จ่ า ย มี จํานวน                         
873.78 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจาํนวน 856.74 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2555 : จาํนวน 827.02  ลา้นบาท  ใน
งบการเงินรวมและจาํนวน 811.05 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (%) วธีิราคาทุน (ลา้นบาท) 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 20.00 ลา้นบาท 20.00 ลา้นบาท 100.00 100.00 20.00 20.00 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 40.00 ลา้นบาท 40.00 ลา้นบาท 100.00 100.00 40.00 40.00 
PT.API  PRECISION   1.25 ลา้นเหรียญ 1.25 ลา้นเหรียญ     
 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 60.00 60.00 22.85 22.85 
          รวม     82.85 82.85 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน    (0.32) - 
          สุทธิ     82.53 82.85 

  
 



 

13.  Property, plant and equipment 

Consisted of: 
       (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 

  
Land 

Building and  
building improvement 

Machinery and 
equipment 

Furniture and 
office equipment 

Motor  
vehicle 

Assets under 
construction 

 
Total 

Cost :        
As at 1 January 2013 80,529,157.37 107,489,425.00 1,444,697,120.75 15,842,873.87 21,343,187.62 49,721,553.53 1,719,623,318.14 
Purchases - 476,712.00 21,945,024.93 1,164,548.56 1,241,475.60 83,918,249.48 108,746,010.57 
Transfer in - 7,718,272.55 69,674,327.36 76,400.00 - - 77,468,999.91 
Disposals (40,359,125.00) (290,654.21) (3,090,032.92) (292,574.76) (1,233,668.22) (955,736.00) (46,221,791.11) 
Transfer out - - - - - (93,799,042.54) (93,799,042.54) 
Translated adjustment - (44,745.58) (7,600,088.80) (24,456.16) (127,676.20) - (7,796,966.74) 
As at 31 December 2013 40,170,032.37 115,349,009.76 1,525,626,351.32 16,766,791.51 21,223,318.80 38,885,024.47 1,758,020,528.23 

Accumulated depreciation:    
As at 1 January 2013 - (41,329,525.51) (508,539,278.83) (10,215,042.17) (18,490,193.31) - (578,574,039.82) 
Depreciation for the year - (3,254,929.20) (130,602,181.81) (1,784,333.06) (544,562.68) - (136,186,006.75) 
Amortized for the year - - (1,013,101.43) - - - (1,013,101.43) 
Transfer in - - - - - - - 
Disposals - 290,653.21 1,013,079.40 160,198.63 1,233,666.22 - 2,697,597.46 
Transfer out - - - - - - - 
Translated adjustment - 19,130.16 1,390,540.68 9,566.84 58,022.38 - 1,477,260.06 
As at 31 December 2013 - (44,274,671.34) (637,750,941.99) (11,829,609.76) (17,743,067.39) - (711,598,290.48) 

Net book value :        
As at 31 December 2013 40,170,032.37 71,074,338.42 887,875,409.33 4,937,181.75 3,480,251.41 38,885,024.47 1,046,422,237.75 

        

Depreciation in the statements of comprehensive income      
  for the year ended 31 December 2013    136,186,006.75 
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13.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ 
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 80,529,157.37 107,489,425.00 1,444,697,120.75 15,842,873.87 21,343,187.62 49,721,553.53 1,719,623,318.14 
ซื้อเพิ่ม - 476,712.00 21,945,024.93 1,164,548.56 1,241,475.60 83,918,249.48 108,746,010.57 
โอนเขา้ - 7,718,272.55 69,674,327.36 76,400.00 - - 77,468,999.91 
จาํหน่าย (40,359,125.00) (290,654.21) (3,090,032.92) (292,574.76) (1,233,668.22) (955,736.00) (46,221,791.11) 
โอนออก - - - - - (93,799,042.54) (93,799,042.54) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (44,745.58) (7,600,088.80) (24,456.16) (127,676.20) - (7,796,966.74) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 40,170,032.37 115,349,009.76 1,525,626,351.32 16,766,791.51 21,223,318.80 38,885,024.47 1,758,020,528.23 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - (41,329,525.51) (508,539,278.83) (10,215,042.17) (18,490,193.31) - (578,574,039.82) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (3,254,929.20) (130,602,181.81) (1,784,333.06) (544,562.68) - (136,186,006.75) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - (1,013,101.43) - - - (1,013,101.43) 

   โอนเขา้ - - - - - - - 
จาํหน่าย - 290,653.21 1,013,079.40 160,198.63 1,233,666.22 - 2,697,597.46 
โอนออก - - - - - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 19,130.16 1,390,540.68 9,566.84 58,022.38 - 1,477,260.06 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - (44,274,671.34) (637,750,941.99) (11,829,609.76) (17,743,067.39) - (711,598,290.48) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 40,170,032.37 71,074,338.42 887,875,409.33 4,937,181.75 3,480,251.41 38,885,024.47 1,046,422,237.75 

        

ค่าเสื่อมราคาที่อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
   สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 136,186,006.75 
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       (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 

  
Land 

Building and  
building improvement 

Machinery and 
equipment 

Furniture and 
office equipment 

Motor  
vehicle 

Assets under 
construction 

 
Total 

Cost :        
As at 1 January 2012 80,529,157.37 99,518,374.19 1,077,261,804.79 12,484,075.96 19,257,610.36 113,588,758.52 1,402,639,781.19 
Purchases - 6,405,234.01 165,354,915.28 2,735,063.99 2,171,028.04 167,438,844.51 344,105,085.83 
Transfer in - 1,595,764.00 225,834,936.94 829,633.00 - 262,171.09 228,522,505.03 
Disposals - - (21,293,575.01) (193,748.97) - - (21,487,323.98) 
Transfer out - - (184,000.00) - - (231,568,220.59) (231,752,220.59) 
Translated adjustment - (29,947.20) (2,276,961.25) (12,150.11) (85,450.78) - (2,404,509.34) 
As at 31 December 2012 80,529,157.37 107,489,425.00 1,444,697,120.75 15,842,873.87 21,343,187.62 49,721,553.53 1,719,623,318.14 

Accumulated depreciation:    
As at 1 January 2012 - (33,585,288.29) (392,982,998.97) (8,778,803.20) (16,687,276.56) - (452,034,367.02) 
Depreciation for the year - (7,750,573.79) (134,401,904.11) (1,630,615.13) (1,822,960.93) - (145,606,053.96) 
Amortized for the year - - (874,029.94) - - - (874,029.94) 
Transfer in - - - - - - - 
Disposals - - 19,374,521.57 191,596.70 - - 19,566,118.27 
Transfer out - - 27,942.27 - - - 27,942.27 
Translated adjustment - 6,336.57 317,190.35 2,779.46 20,044.18 - 346,350.56 
As at 31 December 2012 - (41,329,525.51) (508,539,278.83) (10,215,042.17) (18,490,193.31) - (578,574,039.82) 

Net book value :        
As at 31 December 2012 80,529,157.37 66,159,899.49 936,157,841.92 5,627,831.70 2,852,994.31 49,721,553.53 1,141,049,278.32 

        

Depreciation in the statements of comprehensive income      
  for the year ended 31 December 2012    145,606,053.96 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ 
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 80,529,157.37 99,518,374.19 1,077,261,804.79 12,484,075.96 19,257,610.36 113,588,758.52 1,402,639,781.19 
ซื้อเพิ่ม - 6,405,234.01 165,354,915.28 2,735,063.99 2,171,028.04 167,438,844.51 344,105,085.83 
โอนเขา้ - 1,595,764.00 225,834,936.94 829,633.00 - 262,171.09 228,522,505.03 
จาํหน่าย - - (21,293,575.01) (193,748.97) - - (21,487,323.98) 
โอนออก - - (184,000.00) - - (231,568,220.59) (231,752,220.59) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (29,947.20) (2,276,961.25) (12,150.11) (85,450.78) - (2,404,509.34) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 80,529,157.37 107,489,425.00 1,444,697,120.75 15,842,873.87 21,343,187.62 49,721,553.53 1,719,623,318.14 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - (33,585,288.29) (392,982,998.97) (8,778,803.20) (16,687,276.56) - (452,034,367.02) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (7,750,573.79) (134,401,904.11) (1,630,615.13) (1,822,960.93) - (145,606,053.96) 
โอนเขา้ - - (874,029.94) - - - (874,029.94) 

    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - - - - - - 
จาํหน่าย - - 19,374,521.57 191,596.70 - - 19,566,118.27 
โอนออก - - 27,942.27 - - - 27,942.27 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 6,336.57 317,190.35 2,779.46 20,044.18 - 346,350.56 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - (41,329,525.51) (508,539,278.83) (10,215,042.17) (18,490,193.31) - (578,574,039.82) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 80,529,157.37 66,159,899.49 936,157,841.92 5,627,831.70 2,852,994.31 49,721,553.53 1,141,049,278.32 

        

ค่าเสื่อมราคาที่อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
   สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 145,606,053.96 
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       (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  

  
Land 

Building and  
building improvement 

Machinery and 
equipment 

Furniture and 
office equipment 

Motor  
vehicle 

Assets under 
construction 

 
Total 

Cost :        
As at 1 January 2013 80,529,157.37 107,207,146.80 1,221,840,631.02 15,606,768.52 20,537,740.26 42,202,547.38 1,487,923,991.35 
Purchases - 265,026.00 26,110,706.96 605,690.72 941,383.00 82,478,119.48 110,400,926.16 
Transfer in - 1,974,715.75 66,690,827.36 - - - 68,665,543.11 
Disposals (40,359,125.00) (290,654.21) (8,650,453.79) (292,574.76)   (1,233,668.22) (955,736.00) (51,782,211.98) 
Transfer out - - - - -  (84,995,585.74) (84,995,585.74) 

As at 31 December 2013 40,170,032.37 109,156,234.34 1,305,991,711.55 15,919,884.48 20,245,455.04 38,729,345.12 1,530,212,662.90 

Accumulated depreciation:    
As at 1 January 2013 - (41,238,981.25) (371,018,095.07) (10,168,546.75) (18,213,346.14) - (440,638,969.21) 
Depreciation for the year - (3,037,937.09) (115,370,969.61) (1,651,399.13) (389,871.79) - (120,450,177.62) 
Amortized for the year - - (1,013,101.43) - - - (1,013,101.43) 
Transfer in - - - - - - - 
Disposals - 290,653.21 1,013,079.40 160,198.63 1,233,666.22 - 2,697,597.46 
Transfer out - - - - - - - 

As at 31 December 2013 - (43,986,265.13) (486,389,086.71) (11,659,747.25) (17,369,551.71) - (559,404,650.80) 

Net book value :        
As at 31 December 2013 40,170,032.37 65,169,969.21 819,602,624.84 4,260,137.23 2,875,903.33 38,729,345.12 970,808,012.10 

        

Depreciation in the statements of comprehensive income      
   for the year ended 31 December 2013    120,450,177.62 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ 
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 80,529,157.37 107,207,146.80 1,221,840,631.02 15,606,768.52 20,537,740.26 42,202,547.38 1,487,923,991.35 
ซื้อเพิ่ม - 265,026.00 26,110,706.96 605,690.72 941,383.00 82,478,119.48 110,400,926.16 
โอนเขา้ - 1,974,715.75 66,690,827.36 - - - 68,665,543.11 
จาํหน่าย (40,359,125.00) (290,654.21) (8,650,453.79) (292,574.76)   (1,233,668.22)           (955,736.00) (51,782,211.98) 
โอนออก - - - - -      (84,995,585.74) (84,995,585.74) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 40,170,032.37 109,156,234.34 1,305,991,711.55 15,919,884.48 20,245,455.04 38,729,345.12 1,530,212,662.90 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - (41,238,981.25) (371,018,095.07) (10,168,546.75) (18,213,346.14) - (440,638,969.21) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (3,037,937.09) (115,370,969.61) (1,651,399.13) (389,871.79) - (120,450,177.62) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - (1,013,101.43) - - - (1,013,101.43) 

   โอนเขา้ - - - - - - - 
จาํหน่าย - 290,653.21 1,013,079.40 160,198.63 1,233,666.22 - 2,697,597.46 
โอนออก - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - (43,986,265.13) (486,389,086.71) (11,659,747.25) (17,369,551.71) - (559,404,650.80) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 40,170,032.37 65,169,969.21 819,602,624.84 4,260,137.23 2,875,903.33 38,729,345.12 970,808,012.10 

        

ค่าเสื่อมราคาที่อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
   สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 120,450,177.62 
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       (Unit : Baht) 
 Separate financial statement  

  
Land 

Building and  
building improvement 

Machinery and 
equipment 

Furniture and 
office equipment 

Motor  
vehicle 

Assets under 
construction 

 
Total 

Cost :        
As at 1 January 2012 80,529,157.37 99,206,148.79 888,416,748.88 12,348,258.68 18,366,712.22 113,573,053.01 1,212,440,078.95 
Purchases - 6,405,234.01 155,622,343.12 2,622,625.81 2,171,028.04 163,940,373.81 330,761,604.79 
Transfer in - 1,595,764.00 225,234,721.66 829,633.00 - 262,171.09 227,922,289.75 
Disposals - - (47,433,182.64) (193,748.97) - (4,020,535.45) (51,647,467.06) 
Transfer out - - - - - (231,552,515.08) (231,552,515.08) 
As at 31 December 2012 80,529,157.37 107,207,146.80 1,221,840,631.02 15,606,768.52 20,537,740.26 42,202,547.38 1,487,923,991.35 

Accumulated depreciation:    
As at 1 January 2012 - (33,547,583.23) (298,214,040.31) (8,760,156.02) (16,559,236.27) - (357,081,015.83) 
Depreciation for the year - (7,691,398.02) (115,736,164.35) (1,599,987.43) (1,654,109.87) - (126,681,659.67) 
Amortized for the year - - (874,029.94) - - - (874,029.94) 
Transfer in - - - - - - - 
Disposals - - 43,806,139.53 191,596.70 - - 43,997,736.23 
Transfer out - - - - - - - 
As at 31 December 2012 - (41,238,981.25) (371,018,095.07) (10,168,546.75) (18,213,346.14) - (440,638,969.21) 

Net book value :        
As at 31 December 2012 80,529,157.37 65,968,165.55 850,822,535.95 5,438,221.77 2,324,394.12 42,202,547.38 1,047,285,022.14 

        

Depreciation in the statements of comprehensive income      
   for the year ended 31 December 2012    126,681,659.67 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ 
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 80,529,157.37 99,206,148.79 888,416,748.88 12,348,258.68 18,366,712.22 113,573,053.01 1,212,440,078.95 
ซื้อเพิ่ม - 6,405,234.01 155,622,343.12 2,622,625.81 2,171,028.04 163,940,373.81 330,761,604.79 
โอนเขา้ - 1,595,764.00 225,234,721.66 829,633.00 - 262,171.09 227,922,289.75 
จาํหน่าย - - (47,433,182.64) (193,748.97) - (4,020,535.45) (51,647,467.06) 
โอนออก - - - - - (231,552,515.08) (231,552,515.08) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 80,529,157.37 107,207,146.80 1,221,840,631.02 15,606,768.52 20,537,740.26 42,202,547.38 1,487,923,991.35 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - (33,547,583.23) (298,214,040.31) (8,760,156.02) (16,559,236.27) - (357,081,015.83) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (7,691,398.02) (115,736,164.35) (1,599,987.43) (1,654,109.87) - (126,681,659.67) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - (874,029.94) - - - (874,029.94) 

   โอนเขา้ - - - - - - - 
จาํหน่าย - - 43,806,139.53 191,596.70 - - 43,997,736.23 
โอนออก - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - (41,238,981.25) (371,018,095.07) (10,168,546.75) (18,213,346.14) - (440,638,969.21) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 80,529,157.37 65,968,165.55 850,822,535.95 5,438,221.77 2,324,394.12 42,202,547.38 1,047,285,022.14 

        

ค่าเสื่อมราคาที่อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
   สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 126,681,659.67 

 
 
 
 30 



31 
 

As at 31 December 2013, certain assets of the Group have been fully depreciated but are still in use. The original cost of 
those assets amounted to approximately Baht 141.12 million in the financial statement.  (2012 : Baht 111.96 million ) 

The Company has mortgaged its land with structures thereon and machineries with a total net book value as at    31 
December 2013, amounted to Baht 108.11 million (2012 : Baht 123.25 million ) as collateral and the Company prepared 
memorandum of non-obligation (Negative Pledge) with a commercial bank as guarantee for both short-term and long-term. 

14. Intangible assets  
Consisted of : 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 
 Computer software 
 2013 2012 
Cost :   

As at 1 January  10,447,016.52 9,614,452.46 
Purchases 81,153.00 832,564.06 
As at 31 December  10,528,169.52 10,447,016.52 

Accumulated amortization :   
As at 1 January  (7,249,738.84) (5,297,948.39) 
Amortization charge for the year (2,020,794.79) (1,951,790.45) 
As at 31 December  (9,270,533.63) (7,249,738.84) 

Net book value :   
As at 31 December  1,257,635.89 3,197,277.68 

   

Amortization charges in statements of comprehensive income  
for the years ended 31 December  2,020,794.79 1,951,790.45 

 

 (Unit : Baht) 
 Separate financial statement 
 Computer software 
 2013 2012 
Cost :   

As at 1 January  10,413,215.52 9,614,452.46 
Purchases 81,153.00 798,763.06 
As at 31 December  10,494,368.52 10,413,215.52 

Accumulated amortization :   
As at 1 January  (7,248,451.54) (5,297,948.39) 
Amortization charge for the year (2,013,994.96) (1,950,503.15) 
As at 31 December  (9,262,446.50) (7,248,451.54) 

Net book value :   
As at 31 December  1,231,922.02 3,164,763.98 

   

Amortization charges in statements of comprehensive income  
for the years ended 31 December  2,013,994.96 1,950,503.15 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยูใ่นราคาทุน
จาํนวน 141.12 ลา้นบาทในงบการเงิน  (2555 : จาํนวน 111.96 ลา้นบาท) 

บริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 108.11      
ลา้นบาท (2555 : จาํนวน 123.25 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการไม่
ก่อภาระผกูพนั (Negative Pledge) กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัสินเช่ือทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2556 2555 
ราคาทุน:   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,447,016.52 9,614,452.46 
ซ้ือเพิ่ม 81,153.00 832,564.06 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  10,528,169.52 10,447,016.52 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (7,249,738.84) (5,297,948.39) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,020,794.79) (1,951,790.45) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (9,270,533.63) (7,249,738.84) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,257,635.89 3,197,277.68 
   

ค่าตัดจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,020,794.79 1,951,790.45 

 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2556 2555 
ราคาทุน:   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,413,215.52 9,614,452.46 
ซ้ือเพิ่ม 81,153.00 798,763.06 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  10,494,368.52 10,413,215.52 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (7,248,451.54) (5,297,948.39) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,013,994.96) (1,950,503.15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (9,262,446.50) (7,248,451.54) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,231,922.02 3,164,763.98 
   

ค่าตัดจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,013,994.96 1,950,503.15 
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15. Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 

Consisted of: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 31 December 2013 31 December 2012 31 December 2013 31 December 2012 
Bank overdrafts 9,473,302.90 - 9,473,302.90 - 
Promissory notes 2,449,993.18 29,500,000.00 - 25,000,000.00 

Total 11,923,296.08 29,500,000.00 9,473,302.90 25,000,000.00 
 

As at 31 December 2013, the Company held bank overdraft with a financial institution and carried interest rate of 
MOR-4.20% per annum and which short-term loans from financial institutions in the whole amount are promissory note 
carried interest rate of 3.75% per annum.(2012 : 3.85% per annum) The Company has mortgaged land with structures thereon 
and machineries and memorandum of negative pledge (Note 13) to secure credit facilities received from financial institutions. 

As at 31 December 2013, the subsidiary in Republic of Indonesia has been granted short-term loan from a financial 
institution with the credit facility of Rupiah 900.00 million, bearing the interest rate of 10.50% per annum. The repayment 
shall be made within 12 months from 29 May 2013 to 29 May 2014. The said credit facility is guaranteed by certain portions 
of machinery and equipments, inventory and trade accounts receivable of the subsidiary and also the land and building 
ownership which belongs to PT. Patec Presisi Engineering (the subsidiary’s shareholder).  

16. Trade and other payable-third parties  
Consisted of : 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 31 December 2013 31 December 2012 31 December 2013 31 December 2012 
Trade accounts payable 95,006,029.84 98,944,818.35 86,813,514.97 97,585,399.10 
Accrued bonus - 11,605,000.00 - 11,605,000.00 
Accrued expenses 2,397,945.66 1,882,552.42 1,781,346.78 1,321,477.14 
Other payables 5,004,170.39 6,596,999.03 4,682,685.39 6,121,067.40 
Accrued withholding tax 1,047,916.67 1,499,093.14 574,612.70 851,796.46 

Total 103,456,062.56 120,528,462.94 93,852,159.84    117,484,740.10 

17.  Short-term loans from third party 
As at 31 December 2013, the subsidiary in Republic of Indonesia has borrowed short-term loan from the ultimate 

shareholder of PT. Patec Presisi Engineering in USD currency. The repayment for the load should be made by 11 December 
2014 and bearing the interest of 6.00% per annum.  
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15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ประกอบดว้ย 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินเบิกเกินบญัชี 9,473,302.90 - 9,473,302.90 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,449,993.18 29,500,000.00 - 25,000,000.00 
   รวม 11,923,296.08 29,500,000.00 9,473,302.90 25,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR- 4.2 ต่อ
ปี  และ เ งินกู้ยื มระยะสั้ นจากสถาบันการ เ งินใน รูปตั๋วสัญญาใช้ เ งิน ปัจ จุบันอัตร าดอก เ บ้ี ย ร้อยละ  3 . 7 5 ต่อ ปี  
(2555 : ร้อยละ 3.85 ต่อปี) บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและบนัทึกขอ้ตกลงการ
ไม่ก่อภาระผกูพนั (Negative Pledge) ตามหมายเหตุขอ้ท่ี 13 เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซียไดรั้บสินเช่ือระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงิน 
900.00 ลา้นรูเปีย โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 สินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัยอ่ย กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
และอาคารของ PT. Patec Presisi Engineering (ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย) สินคา้คงเหลือและลกูหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 

16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
เจา้หน้ีการคา้ 95,006,029.84 98,944,818.35 86,813,514.97 97,585,399.10 
โบนสัคา้งจ่าย - 11,605,000.00 - 11,605,000.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,397,945.66 1,882,552.42 1,781,346.78 1,321,477.14 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,004,170.39 6,596,999.03 4,682,685.39 6,121,067.40 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 1,047,916.67 1,499,093.14 574,612.70 851,796.46 
                  รวม 103,456,062.56 120,528,462.94 93,852,159.84 117,484,740.10 

17.  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซียไดกู้ย้ืมเงินจาก PT. Patec Presisi Engineering                      

ในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ กาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี 
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18. Long-term loan from financial institution 

Minimum payment under long-term loans were as follows: 
   (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 31 December 2013 31 December 2012 31 December 2013 31 December 2012 
Within 1 year 103,285,393.46 95,904,000.00 101,904,000.00 95,904,000.00 
2 year to 5 years 271,171,924.17 340,106,000.00 266,202,000.00 340,106,000.00 

Total 374,457,317.63 436,010,000.00 368,106,000.00 436,010,000.00 

Long-term loan has detail of interest and repayment can be summarized as follows: 
 Credit limit  (Unit : Million Baht)    

Credit limit 2013     2012 Period Interest rate  Debt repayment 
1 200 200 April 2012 to March 2017 MLR-1.75% Monthly payable of principal each of the withdrawal 

within 60 installments of  Bath 0.667 million each 
2 40 40 June 2012 to April 2017 MLR-1.75% Monthly payable of principal each of the withdrawal 

within 60 installments of  Bath 0.667 million each 
3 240 240 October 2012 to September 2017

 
the 1st- 2nd year at MLR-2.25 %  
the 3rd year upward at MLR-2.20%

Monthly payable of principal each of the withdrawal 
within 60 installments of  Bath 1.33 million each 

4 30 - September 2013 to August 2018 the 1st- 2nd year at MLR-2.25 %  
the 3rd year upward at MLR-2.00%

Monthly payable of principal each of the withdrawal 
within 60 installments of  Bath 0.50 million each 

The Company has mortgaged land with structures thereon and machineries and memorandum of negative pledge  
(Note 13) to secure credit facilities received from financial institutions.  The Company constitutes important procedure to 
comply with the loan contract which is specified in the loan contract as follows: 

- The Company has to maintain proportion of debt to equity not exceeding 2 to 1. 
- The Company has to maintain proportion of ability in debt repayment not lower than 1.5 times. 
- Share holding in the Company of the Karunkornsakun’s family in proportion not lower than 20% of registered 

capital. 
As at 31 December 2013, the subsidiary in Republic of Indonesia has been granted long-term loan from   a financial 

institution with the credit facility of Rupiah 2,600.00 Million, bearing the interest rate of 10.50%   per annum. The repayment 
shall be made in total of 60 installments commencing from 29 May 2013 to 29 May 2018. The said credit facility is 
guaranteed by certain portions of machinery and equipments, inventory and trade accounts receivable of the subsidiary and 
also the land and building ownership which belongs to PT. Patec Presisi Engineering (the subsidiary’s shareholder). 

19. Obligation under finance lease 
Obligation under finance lease - minimum lease payments as follows :- 

                                                                                              Consolidated                                                                                  (Unit  : Baht) 
 2013 2012 

 Obligation under finance lease Deferred interest Net Obligation under finance lease Deferred interest Net 
Not later than 1 year 104,311.12 (27,622.48) 76,688.64 - - - 
Later than 1 year but not 
   later than 5 years  

 
173,330.08 

 
(22,091.18) 

 
151,238.90 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 277,641.20 (49,713.66) 227,927.54 - - - 
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18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาวมีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ไม่เกิน 1 ปี 103,285,393.46 95,904,000.00 101,904,000.00 95,904,000.00 
2 ปี – 5 ปี  271,171,924.17 340,106,000.00 266,202,000.00 340,106,000.00 
                  รวม 374,457,317.63 436,010,000.00 368,106,000.00 436,010,000.00 

เงินกูย้มืระยะยาวมีรายละเอียด อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาชาํระคืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 วงเงิน (ลา้นบาท)    
วงเงิน 2556 2555 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ียร้อยละ การชาํระหน้ี 

1 200 200 เม.ย.55-มี.ค.60 MLR-1.75% ต่อปี ชาํระเงินตน้รายเดือนในแต่ละส่วนท่ีเบิก
จาํนวน  60 งวด ๆ ละ 0.667 ลา้นบาท 

2 40 40 มิ.ย.55-เม.ย.60 MLR-1.75% ต่อปี ชาํระเงินตน้รายเดือนในแต่ละส่วนท่ีเบิก
จาํนวน  60 งวด ๆ ละ 0.667 ลา้นบาท 

3 240 240 ต.ค 55-ก.ย 60 ปีท่ี 1 - 2  MLR-2.25 % ต่อปี 
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป MLR-2.20 % 

ชาํระเงินตน้รายเดือนในแต่ละส่วนท่ีเบิก
จาํนวน  60 งวด ๆ ละ 1.33 ลา้นบาท 

4 30 - ก.ย 56-ส.ค 61 ปีท่ี 1- 2 MLR-2.25% ต่อปี 
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป  MLR - 2.00 % 

ชาํระเงินตน้รายเดือนในแต่ละส่วนท่ีเบิก
จาํนวน  60 งวด ๆ ละ 0.50 ลา้นบาท 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและบนัทึกขอ้ตกลงการไม่ก่อภาระผูกพนั 
(Negative Pledge) ตามหมายเหตุขอ้ท่ี 13 เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัมีขอ้ปฏิบติัในการกูย้มื
เงินกูร้ะยะยาวตามสัญญาท่ีสาํคญัท่ีระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ 

- กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ใหเ้กินกวา่ 2 ต่อ 1  
- กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ใหต้ ํ่ากวา่ 1.5 เท่า 
- กาํหนดใหก้ารถือหุน้ในบริษทัของครอบครัวการุณกรสกลุ ในสัดส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซียไดรั้บสินเช่ือระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงิน 
2,600.00 ลา้นรูเปีย โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10.50 ต่อปี ชาํระเงินตน้รายเดือนจาํนวน 60 งวดนบัจากวนัท่ี  29 พฤษภาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561 สินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัยอ่ย  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
และอาคารของ PT. Patec Presisi Engineering (ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย) สินคา้คงเหลือและลกูหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 

19. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 

 เจา้หน้ีตามสัญญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

เจา้หน้ีตามสัญญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 104,311.12 (27,622.48) 76,688.64 - - - 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  173,330.08 (22,091.18) 151,238.90 - - - 
รวม 277,641.20 (49,713.66) 227,927.54 - - - 
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As at 31 December 2013, the subsidiary in Indonesia performs has entered into financial lease agreement with a leasing 
company so as to vehicles by number of 1 contracts. The leased contracts determine leased fee repayment as monthly installment RP 
3.05 millions per month.  The leased period is carried from 3 years. Such leased contract comprises the subsidiary’s shareholders and 
directors as guarantors.  In addition, ownership of such vehicles will transfer to ownership of the subsidiary when the subsidiary pays the 
final installment in accordance with the leased contract. 

The subsidiary amortized the interest according to the financial leased contract for the year ended 31 December 2013 in the 
amount of Baht 0.003 million in the consolidated financial statement which was recorded as “Finance cost” in the statement of 
comprehensive income. 

20.  Deferred tax liabilities 
The movements of deferred tax liabilities for the year ended 31 December 2013 and 2012, were as follow. 

                                                                                 Consolidated financial statement                                                       (Unit : Baht) 
  

 
1 January  

2012 

 
 

Recognized in 
profit or loss 

Recognized        in 
other 

comprehensive 
income 

 
 

31 December 
2012 

 
 

Recognized in 
profit or loss 

Recognized in 
other 

comprehensive 
income 

 
 

31 December 
2013 

Property, plant and equipment (1,011.16) (211,652.56) - (212,663.72) 123,284.59 - (42,076.97) 
Long-term loan from financial  
   institution 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(8,171.67) 

 
- 

 
(8,171.67) 

Exchange differences  
on translation 

 
- 

 
- 

 
47,302.16 

 
47,302.16 

 
- 

 
15,693.82 

 
15,693.82 

Total (1,011.16) (211,652.56) 47,302.16 (165,361.56) 115,112.92 15,693.82 (34,554.82) 

The deferred tax asset is not recognized in the statement of financial position; consisted of:- 
    (Unit  : Baht) 

 Consolidated Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Unused tax losses     

- Expire in next 1 year - - - - 
- Expire in next 2 – 5 years 2,231,660.44 2,394,477.48 - - 

Temporary differences 20,078,480.07 23,319,928.85 - - 

               Total 22,310,140.51 25,714,406.33 - - 

21. Share capital 
21.1   The movement of share capital for the year ended 31 December 2013 and 2012, is as follows : 
 Number of share Ordinary shares 
 (Unit : Share) (Unit : Baht) 
Registered share capital (Baht 1.00 each)   

As at  1 January 2012 300,000,000 300,000,000.00 
Increment of capital during the year 30,000,000 30,000,000.00 
As at  31 December 2012 300,000,000 300,000,000.00 
Increment of capital during the year              - - 
As at 31 December 2013 330,000,000 330,000,000.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินโดนีเซียนไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึงเพ่ือเช่า
ยานพาหนะจาํนวน 1 สัญญา  สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 3.05 ลา้นรูเปีย  มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
สัญญาเช่าดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัยอ่ย กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั
ยอ่ยเม่ือบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสัญญาเช่า 

บริษทัยอ่ยตดัจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 0.003 ลา้นบาท  ในงบ
การเงินรวม โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

20. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 

 มกราคม 2555 
 

รับรู้ในกาํไร 
หรือขาดทุน 

รับรู้ในกาํไร 
หรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
31 ธนัวาคม  

2555 

 
รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

รับรู้ในกาํไร 
หรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
31 ธนัวาคม  

2556 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,011.16) (211,652.56) - (212,663.72) 123,284.59 - (42,076.97) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - (8,171.67) - (8,171.67) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - - 47,302.16 47,302.16 - 15,693.82 15,693.82 

รวม (1,011.16) (211,652.56) 47,302.16 (165,361.56) 115,112.92 15,693.82 (34,554.82) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
- หมดอายใุนอีก 1 ปี  - - - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -5 ปี  2,231,660.44 2,394,477.48 - - 

ผลแตกต่างชัว่คราว 20,078,480.07 23,319,928.85 - - 
                     รวม 22,310,140.51 25,714,406.33 - - 

21. ทุนเรือนหุน้ 
21.1  การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และ 2555 มีดงัน้ี 
 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 300,000,000 300,000,000.00 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งปี 30,000,000 30,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 330,000,000 330,000,000.00 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 330,000,000 330,000,000.00 
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 Number of share Ordinary shares 
 (Unit : Share) (Unit : Baht) 
Issued and paid up share capital (Baht 1.00 each)   

As at  1 January 2012 300,000,000 300,000,000.00 
Increment of capital during the year 29,999,981 29,999,981.00 
As at 31 December 2012 329,999,981 329,999,981.00 
Increment of capital during the year            - - 
As at 31 December 2013 329,999,981 329,999,981.00 

 
On 4 May 2012, the Company had registered the share capital from Baht 300 million to Baht 330 million  to reserved 

for the stock dividend payment to the Department of Business Development, Ministry of Commerce. 
On 18 May 2012, the Company had registered the issued and paid up share capital from Baht 300 million to Baht 

329.99 million with the Department of Business Development, Ministry of Commerce. 

21.2   The capital management 
The Group constitutes purpose with respect to capital management in order to remain for ability in the continued 

operation and ability to appropriately provide remuneration to various group of participating interest while the Group will 
maintain capital in the level with the least risk. 

As at 31 December 2013, in the consolidated financial statements, the debt to equity ratio is 0.61 : 1 and separate 
financial statements ratio is debt to equity 0.60 : 1. 

22. Legal reserve 
Under the  provisions of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (or 1992), the Company is required to set aside 

as a legal reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less 
than 10% of the registered capital. This reserve is not available for dividend distribution. 

23.  Income tax expenses 
The income tax expenses recognized in profit or loss for the year ended 31 December 2013 and 2012 were as follow: 

    (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 

Current tax expense 6,596,531.27 674,467.23 6,596,531.27 381,531.73 
Deferred tax expense relating to the origination  
     and reversal of temporary differences (115,112.92) 211,652.56 - - 
                     Income tax expenses  6,481,418.35 886,119.79 6,596,531.27 381,531.73 
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 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 300,000,000 300,000,000.00 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งปี 29,999,981 29,999,981.00 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 329,999,981 329,999,981.00 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 329,999,981 329,999,981.00 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยจ์าก
ทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 300 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 330 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

เ ม่ือวัน ท่ี  18  พฤษภาคม  2555 บริษัทได้ดํา เ นินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนท่ีออกและ                      
เรียกชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ จากทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน  300 ลา้นบาท
เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 329.99 ลา้นบาท  

21.2  การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้ง
โครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.61 : 1 และงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.60 : 1 

22. สาํรองตามกฎหมาย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 

ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10     ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

23. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,596,531.27 674,467.23 6,596,531.27 381,531.73 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (115,112.92) 211,652.56 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,481,418.35 886,119.79 6,596,531.27 381,531.73 
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The relationship between tax expense and accounting profit for the year ended 31 December 2013 and 2012 were as 
follow: 
 (Unit : Baht)

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 

Accounting profit (loss) (11,935,494.46) 98,060,620.26 (11,715,403.55) 103,710,976.64 
   

Tax rate used 20% 23% 20% 23% 
Tax at the applicable tax rate (2,387,098.89) 22,553,942.66 (2,343,080.71) 23,853,524.63 
Effect of profit on BOI that is exempt  
      from taxation 8,939,611.98 (23,471,992.90) 8,939,611.98 

 
(23,471,992.90) 

Effect of tax rate of subsidiary in foreign country (274,072.65) (214,331.39) - - 
Effect of loss that is exempt from taxation 205,285.71 1,319,932.20 - - 
Temporary difference not recognized as a deferred  
      tax asset (138,084.62) 488,357.22 - - 
Effect of expenses that are not deductible                   
      in determining taxation profit 135,776.82 210,212.00 - - 
Income tax expenses 6,481,418.35 886,119.79 6,596,531.27 381,531.73 

 

Tax rate 2013 2012 
-  The Company and subsidiaries   

- Profit of non-BOI business 20% 20% 
- Profit of BOI business 0% 0% 

- Subsidiary in foreign country 25% 25% 

24. Basic earnings(loss) per share 
Basic earnings(loss) per share are calculated by dividing  profit or loss for the year by the weighted average number of 

ordinary shares in issue during the year. 

25. Dividend paid 
 Approval by Dividend paid Dividend paid per share Paid date 
  Million Baht Baht  
Dividend for the year 2012 The meeting of  the Shareholder 

On 27 April 2013 
49.50 0.15 23 May 2013 

The annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2013, has resolved to pay the dividend 
payment from the Company's operation results of the year 2012.  The dividend shall be calculated from the net profit which the corporate 
income tax has been exempted by the BOI, and the shareholders who are natural persons may enjoy tax credits pursuant to Section 47 bis 
of the Revenue Code. The dividend shall be distributed in the form of cash at the rate of Baht 0.15 per share 

 Approval by  Dividend paid  Dividend paid per share  Paid date 
    

Cash 
  Stock  

dividend 
  

Total 
  

Cash 
 Stock  

dividend 
  

Total 
  

   Million Baht  Million Baht      Million Baht  Baht  Baht   Baht   
Dividend for the year 2011 The Meeting of  the Shareholder               
 On 21 April 2012  45.00  29.99  74.99  0.15  0.10*  0.25  18 May 2012 
                

* Paid to existing shareholders at the rate of 10 existing shares per each stock dividend or Baht 0.10 each 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี (11,935,494.46) 98,060,620.26 (11,715,403.55) 103,710,976.64 
 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 23% 20% 23% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,387,098.89) 22,553,942.66 (2,343,080.71) 23,853,524.63 

ผลกระทบจากส่วนของกาํไรท่ีไดรั้บการยกเวน้จากการ
ส่งเสริมการลงทุน 8,939,611.98 (23,471,992.90) 8,939,611.98 (23,471,992.90) 

ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ (274,072.65) (214,331.39) - - 

ผลกระทบจากส่วนของขาดทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ 205,285.71 1,319,932.20 - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชี (138,084.62) 488,357.22   

ผลกระทบจากส่วนค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี 135,776.82 210,212.00 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,481,418.35 886,119.79 6,596,531.27 381,531.73 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2556 2555 
- บริษทัและบริษทัยอ่ย   

- กาํไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 23% 
- กาํไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0% 0% 

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 25% 25% 

24. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 

25. เงินปันผลจ่าย 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 49.50 0.15 23 พฤษภาคม 2556 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556    

 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555 โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีไดม้าตามบตัรส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของ
ประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในรูปของเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 

 

 อนุมติัโดย  เงินปันผลจ่าย  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
   เงินสด  หุน้ปันผล  รวม  เงินสด  หุน้ปันผล  รวม   
   (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้               
 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2555  45.00  29.99  74.99  0.15  0.10*  0.25  18 พฤษภาคม 2555 
                

*จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ 
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26. Supplemental disclosures of cash flow information 

26.1 Cash and cash equivalents consisted of : 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 For the year ended 31 December 

 2013 2012 2013 2012 
Cash  335,897.50 299,266.56 267,335.62 272,335.62 

Cash deposits-saving accounts 48,742,502.89 32,903,522.17 37,698,404.75 31,023,100.18 
Cash deposits-current accounts 8,439,348.90 6,019,914.36 150,822.92 225,119.00 

Total 57,517,749.29 39,222,703.09 38,116,563.29 31,520,554.80 
 
 

26.2 Non-cash items are as follows : 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 

Disposal fixed assets under credit - - 6,148,425.60 2,887,500.00 

Purchase fixed assets under credit 22,598,250.20 34,408,364.50 30,277,433.81 28,853,967.61 

Transfer other accounts receivable to 
    fixed assets 

 
- 

 
218,770.00 

 
- - 

Transfer withholding tax to  
    other non current assets 

 
- 14,999.90 

 
- - 

Transfer non-current assets to  
    inventories 

 
- 3,630,225.33 

 
- 3,630,225.33 

Convert loan to related party to     investment in 
subsidiary 

 
- - 

 
- 7,575,000.00 

Stock dividend - 29,999,981.00 - 29,999,981.00 

Accrued dividend 84,295.50 60,140.50 84,295.50 60,140.50 
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26. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
26.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 335,897.50 299,266.56 267,335.62 272,335.62 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 48,742,502.89 32,903,522.17 37,698,404.75 31,023,100.18 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,439,348.90 6,019,914.36 150,822.92 225,119.00 

รวม 57,517,749.29 39,222,703.09 38,116,563.29 31,520,554.80 
 

26.2 รายการท่ีไม่กระทบเงินสด มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรเป็นเงินเช่ือ - - 6,148,425.60 2,887,500.00 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นเงินเช่ือ 22,598,250.20 34,408,364.50 30,277,433.81 28,853,967.61 
โอนลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืนไปเป็น    
       สินทรัพยถ์าวร - 218,770.00 - - 
โอนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไปเป็น    
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 14,999.90 - - 
โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็น 
       สินคา้คงเหลือ - 3,630,225.33 - 3,630,225.33 
แปลงเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
      ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 7,575,000.00 
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั - 29,999,981.00 - 29,999,981.00 
เงินปันผลคา้งจ่าย 84,295.50 60,140.50 84,295.50 60,140.50 
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27. Employee benefit 

27.1 Provident fund 
For the year ended 31 December 2013, the Group recognizes as the employee benefit expense for the payment of 

contribution into the provident fund at the amount of Baht 1.37 million and Baht 1.24 million in the consolidated and separate 
statement of comprehensive income, respectively (2012 : Baht 1.49 million and Baht 1.41 million in the consolidated and 
separate statement of comprehensive income, respectively.).  

27.2 Retirement employee benefit in case of retirement or termination of employment and other long-term employee benefit  
For the year ended 31 December 2013 and 2012, the Group recognizes the employee benefit expense in case of 

retirement or termination of employment and other long-term employee benefit under the labor law, as follows : 
 

 
 

     (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 
 2013 2012 
 Retirement 

employee benefit 
Other long-term 
employee benefit 

 
Total 

Retirement 
employee benefit 

Other long-term 
employee benefit 

 
Total 

Current service cost       
Cost of sales 857,890.00 959,576.00 1,817,466.00 909,592.00 927,100.00 1,836,692.00 
Selling expenses 15,666.00 751.00 16,417.00 35,646.00 14,782.00 50,428.00 
Administrative expenses 546,553.00 33,212.00 579,765.00 165,533.12 67,007.00 232,540.12 
Executives remunerations  216,451.00 3,520.00 219,971.00 317,350.88 3,123.00 320,473.88 
 1,636,560.00 997,059.00 2,633,619.00 1,428,122.00 1,012,012.00 2,440,134.00 

Interest cost       
Cost of sales 189,999.00 175,211.00 365,210.00 176,500.00 140,426.00 316,926.00 
Selling expenses 12,635.00 1,029.00 13,664.00 12,599.00 3,527.00 16,126.00 
Administrative expenses 123,971.00 6,344.00 130,315.00 61,026.00 14,079.00 75,105.00 
Executives remunerations  153,911.00 1,254.00 155,165.00 153,366.00 1,002.00 154,368.00 
 480,516.00 183,838.00 664,354.00 403,491.00 159,034.00 562,525.00 
Actuarial losses       
Cost of sales 92,287.00 (344,900.00) (252,613.00) 709.56 - 709.56 
Selling expenses (38,093.00) (16,377.00) (54,470.00) 15,037.76 - 15,037.76 
Administrative expenses (9,280.00) (6,355.00) (15,635.00) 311,706.56 - 311,706.56 
Executives remunerations  (1,017,276.00) 2,256.00 (1,015,020.00) 38,160.12 - 38,160.12 
 (972,362.00) (365,376.00) (1,337,738.00) 365,614.00 - 365,614.00 

Total 1,144,714.00 815,521.00 1,960,235.00 2,197,227.00 1,171,046.00 3,368,273.00 
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27. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
27.1  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับการจ่ายสมทบเงินเขา้กองทุน         
สาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 1.37 ลา้นบาทและจาํนวน 1.24 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการตามลาํดบั (2555:จาํนวน 1.49 ลา้นบาทและจาํนวน 1.41ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั) 

27.2  ผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ

และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังานกรณี
เกษียณอาย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ผลประโยชน์ของ 
พนกังานกรณี
เกษียณอาย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ต้นทุนบริการปัจจุบนั       
   ตน้ทุนขาย 857,890.00 959,576.00 1,817,466.00 909,592.00 927,100.00 1,836,692.00 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,666.00 751.00 16,417.00 35,646.00 14,782.00 50,428.00 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 546,553.00 33,212.00 579,765.00 165,533.12 67,007.00 232,540.12 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  216,451.00 3,520.00 219,971.00 317,350.88 3,123.00 320,473.88 
 1,636,560.00 997,059.00 2,633,619.00 1,428,122.00 1,012,012.00 2,440,134.00 
ดอกเบีย้จ่าย        
   ตน้ทุนขาย 189,999.00 175,211.00 365,210.00 176,500.00 140,426.00 316,926.00 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,635.00 1,029.00 13,664.00 12,599.00 3,527.00 16,126.00 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 123,971.00 6,344.00 130,315.00 61,026.00 14,079.00 75,105.00 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  153,911.00 1,254.00 155,165.00 153,366.00 1,002.00 154,368.00 
 480,516.00 183,838.00 664,354.00 403,491.00 159,034.00 562,525.00 
ขาดทุนจากการประมาณการ        
   ตน้ทุนขาย 92,287.00 (344,900.00) (252,613.00) 709.56 - 709.56 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (38,093.00) (16,377.00) (54,470.00) 15,037.76 - 15,037.76 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,280.00) (6,355.00) (15,635.00) 311,706.56 - 311,706.56 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  (1,017,276.00) 2,256.00 (1,015,020.00) 38,160.12 - 38,160.12 
 (972,362.00) (365,376.00) (1,337,738.00) 365,614.00 - 365,614.00 
         รวม 1,144,714.00 815,521.00 1,960,235.00 2,197,227.00 1,171,046.00 3,368,273.00 
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     (Unit : Baht) 
 Separate financial statement 
 2013 2012 
 Retirement 

employee benefit 
Other long-term 
employee benefit 

 
Total 

Retirement 
employee benefit 

Other long-term 
employee benefit 

 
Total 

Current service cost       
Cost of sales 721,364.00 800,122.00 1,521,486.00 884,424.00 903,665.00 1,788,089.00 
Selling expenses 15,666.00 751.00 16,417.00 35,646.00 14,782.00 50,428.00 
Administrative expenses 444,740.00 30,248.00 474,988.00 160,561.00 63,621.00 224,182.00 
Executives remunerations  184,968.00 3,520.00 188,488.00 225,974.00 3,123.00 229,097.00 
 1,366,738.00 834,641.00 2,201,379.00 1,306,605.00 985,191.00 2,291,796.00 

Interest cost       
Cost of sales 158,870.00 143,304.00 302,174.00 172,929.00 133,186.00 306,115.00 
Selling expenses 12,635.00 1,029.00 13,664.00 12,599.00 3,527.00 16,126.00 
Administrative expenses 119,936.00 6,227.00 126,163.00 60,448.00 13,352.00 73,800.00 
Executives remunerations  110,434.00 1,254.00 111,688.00 114,919.00 1,002.00 115,921.00 
 401,875.00 151,814.00 553,689.00 360,895.00 151,067.00 511,962.00 
Actuarial losses       
Cost of sales 75,940.00 (272,188.00) (196,248.00) 709.56 - 709.56 
Selling expenses (38,093.00) (16,377.00) (54,470.00) 15,037.76 - 15,037.76 
Administrative expenses (17,389.00) (6,601.00) (23,990.00) 311,706.56 - 311,706.56 
Executives remunerations  (574,343.00) 2,256.00 (572,087.00) 38,160.12 - 38,160.12 
 (553,885.00) (292,910.00) (846,795.00) 365,614.00 - 365,614.00 

Total 1,214,728.00 693,545.00 1,908,273.00 2,033,114.00 1,136,258.00 3,169,372.00 
 

As at 31 December 2013, and 2012 the Group has the employee benefit obligation in case of retirement or termination 
of employment under the labor law. The Group hires an actuary to calculate on an actuarial technique the said employee 
benefit obligation. The said employee benefit obligation is discounted using the projected unit credit method by reference to 
an interest rate of a government bond to determine the present value of the employee benefit obligation, related past service 
cost and current service cost. 
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     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังานกรณี
เกษียณอาย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ผลประโยชน์ของ 
พนกังานกรณี
เกษียณอาย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ต้นทุนบริการปัจจุบนั       
   ตน้ทุนขาย 721,364.00 800,122.00 1,521,486.00 884,424.00 903,665.00 1,788,089.00 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,666.00 751.00 16,417.00 35,646.00 14,782.00 50,428.00 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 444,740.00 30,248.00 474,988.00 160,561.00 63,621.00 224,182.00 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  184,968.00 3,520.00 188,488.00 225,974.00 3,123.00 229,097.00 
 1,366,738.00 834,641.00 2,201,379.00 1,306,605.00 985,191.00 2,291,796.00 
ดอกเบีย้จ่าย        
   ตน้ทุนขาย 158,870.00 143,304.00 302,174.00 172,929.00 133,186.00 306,115.00 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,635.00 1,029.00 13,664.00 12,599.00 3,527.00 16,126.00 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,936.00 6,227.00 126,163.00 60,448.00 13,352.00 73,800.00 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  110,434.00 1,254.00 111,688.00 114,919.00 1,002.00 115,921.00 
 401,875.00 151,814.00 553,689.00 360,895.00 151,067.00 511,962.00 
ขาดทุนจากการประมาณการ        
   ตน้ทุนขาย 75,940.00 (272,188.00) (196,248.00) 709.56 - 709.56 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (38,093.00) (16,377.00) (54,470.00) 15,037.76 - 15,037.76 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (17,389.00) (6,601.00) (23,990.00) 311,706.56 - 311,706.56 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  (574,343.00) 2,256.00 (572,087.00) 38,160.12 - 38,160.12 
 (553,885.00) (292,910.00) (846,795.00) 365,614.00 - 365,614.00 
         รวม 1,214,728.00 693,545.00 1,908,273.00 2,033,114.00 1,136,258.00 3,169,372.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษทัจัดให้มีการประมาณการภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน โดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
ตน้ทุนบริการในอดีตและตน้ทุนปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

Changes in the present value of the employee benefit obligation for the year ended 31 December 2013 and 2012 are as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Beginning balance 14,763,419.00 12,500,557.00 13,370,332.00 11,301,371.00 
Current service cost 2,633,619.00 2,440,134.00 2,201,379.00 2,291,796.00 
Interest cost 664,354.00 562,525.00 553,689.00 511,962.00 
Benefit paid (730,000.00) (1,105,411.00) (615,000.00) (1,100,411.00) 
Actuarial (gain) loss (1,337,738.00) 365,614.00 (846,795.00) 365,614.00 
Transfer out employee benefit due to     
   employee rotation in the Group - - (1,066,064.00) - 

Ending balance 15,993,654.00 14,763,419.00 13,597,541.00 13,370,332.00 
 

Principal actuarial assumptions as at 31 December 2013 and 2012, are as follows : 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 2013 2012 2013 2012 
Discount rate at end of period 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 
Future salary increase 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 
Proportion of employees opting for early retirement 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 
28. Expenses by nature 

The following expenditure items of expense have been classified by nature : 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement Separate financial statement 
 For the year ended 31 December 
 2013 2012 2013 2012 

Changes in finished goods and 
     work in process 59,397,489.43 (58,333,445.78) 63,946,048.46 (56,193,735.34) 

Raw materials and consumables used 397,721,865.23 479,266,850.29 385,437,564.38 469,553,006.14 

Staff cost 212,849,194.79 225,986,815.81 185,938,263.59 210,357,895.41 

Depreciation  136,186,006.75 145,606,053.96 120,450,177.62 126,681,659.67 

Amortization-intangible assets 2,020,794.79 1,951,790.45 2,013,994.96 1,950,503.15 

Amortization-mold 1,013,101.43 874,029.94 1,013,101.43 874,029.94 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด 14,763,419.00 12,500,557.00 13,370,332.00 11,301,371.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,633,619.00 2,440,134.00 2,201,379.00 2,291,796.00 
ดอกเบ้ียจ่าย 664,354.00 562,525.00 553,689.00 511,962.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (730,000.00) (1,105,411.00) (615,000.00) (1,100,411.00) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ (1,337,738.00) 365,614.00 (846,795.00) 365,614.00 
โอนผลประโยชน์ออกเน่ืองจากมีการยา้ย      
       พนกังานภายในกลุ่มบริษทั - - (1,066,064.00) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด 15,993,654.00 14,763,419.00 13,597,541.00 13,370,332.00 
 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
อตัราคิดลด ณ วนัส้ินงวด 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 
อตัราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออก
ก่อนเกษียณ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 
28. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการ สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้สาํเร็จรูป 
   และสินคา้ระหวา่งผลิต 59,397,489.43 (58,333,445.78) 63,946,048.46 (56,193,735.34) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 397,721,865.23 479,266,850.29 385,437,564.38 469,553,006.14 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 212,849,194.79 225,986,815.81 185,938,263.59 210,357,895.41 
ค่าเส่ือมราคา 136,186,006.75 145,606,053.96 120,450,177.62 126,681,659.67 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,020,794.79 1,951,790.45 2,013,994.96 1,950,503.15 
ค่าตดัจาํหน่ายแม่พิมพ ์ 1,013,101.43 874,029.94 1,013,101.43 874,029.94 
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29. Promotional privileges 

The Group has been granted promotional privileges under the Investment Promotion Act B.E. 2520  (or 1977)  by the Board 
of Investment under certain significant conditions. Significant privileges granted to the Company are summarized below. 

 

Details Asia Precision Public Company Limited P2 Precision Co., Ltd. 
1. Promotion certificate No. 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555* 2359(5)/2554 
2. Promotional privileges for Manufacturing 

of metal parts 
Manufacturing 
of metal parts 

Manufacturing of  
cutting tools 

Manufacturing of  
metal parts 

3. Significant privileges include:     
3.1 Exemption of corporate income 

tax for net income from 
promotional privileges. 

7 years** 7 years** 8 years 8 years 

3.2 Exemption or reduction of import 
duty on machinery as approved 
by the board. 

Granted Granted Granted Granted 

3.3 Exemption of import duty on raw 
materials and significant supplies 
used in export production for a 
period of one year from the first 
import date. 

Granted Granted Granted Granted 

4. Date of first earning operating income 1 October 2008 1 July 2011 Not started to used yet Not started to used yet 
5. Date of expired privileges 30 September 2015 30 June 2018 Not started to used yet Not started to used yet 

* The Company has received the transferred certificate investment promotion  from A2 Technology Co., Ltd. to achieve flexibility in the 
administration. 
** Board of Investment Announcement No. 7/2552 Investment Promotion Measures for Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and the Market for Alternative Investment (MAI) has announced on July 15, 2009, The Company has right to increase promotional 
privilege to 8 years. 
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29. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 
  กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวก้ลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้น
ภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 
รายละเอียด บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555* 2359(5)/2554 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิต CUTTING TOOLS ผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ     

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
ประกอบ กิจก าร ท่ี ได้ รั บก า ร
ส่งเสริม 

7 ปี** 7 ปี** 8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดรั้บยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้
สํ า ห รั บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ต า ม ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
วัตถุ ดิบและวัสดุจํา เ ป็นท่ีต้อง
นาํเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผ ลิต เพื่ อการ ส่ งออก เ ป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนันาํเขา้
วนัแรก 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 1 ตุลาคม 2551 1 กรกฎาคม 2554 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้
5. วันท่ีการส่งเสริมหมดสิทธิได้รับ

ยกเวน้ 
30 กนัยายน 2558 30 มิถุนายน 2561 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

* เป็นการรับโอนสิทธิบตัรส่งเสริมการลงทุนจากบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน 
** ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) วนัท่ี 15 กรกฏาคม 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิและ
ประโยชนเ์พ่ิมข้ึนเป็น 8 ปี 
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The Company’s operating revenues separated between promoted and non-promoted operations for the                      
year ended 31 December 2013 and 2012 are as follow : 
     (Unit: Baht) 
 Promoted operation Non-promoted operation Total 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Revenue from sale 916,130,850.70 1,055,975,947.69 1,445,276.00 1,896,232.21 917,576,126.70 1,057,872,179.90 

Other income-scrap * 18,056,130.10 29,772,860.90 - - 18,056,130.10 29,772,860.90 

Other income-others 4,103,011.11 847,219.32 32,916,196.70 1,985,762.83 37,019,207.81 2,832,982.15 

Total 938,289,991.91 1,086,596,027.91 34,361,472.70 3,881,995.04 972,651,461.61 1,090,478,022.95 
 

*It presents transactions in the statement of comprehensive income by netting against cost of sales. 

30.  Operating segments 
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating 

decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of 
the operating segments, has been identified as board of director that makes strategic decisions. 

Segment reporting as previously disclosed in the financial information for the year ended 31 December 2012 is 
consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. Accordingly, there is no impact to the 
disclosure of segment information in this interim financial information. 
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รายไดข้องบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและ
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากการขาย 916,130,850.70 1,055,975,947.69 1,445,276.00 1,896,232.21 917,576,126.70 1,057,872,179.90 
รายไดอ่ื้น-เศษซาก * 18,056,130.10 29,772,860.90 - - 18,056,130.10 29,772,860.90 
รายไดอ่ื้น-อ่ืนๆ 4,103,011.11 847,219.32 32,916,196.70 1,985,762.83 37,019,207.81 2,832,982.15 
     รวม 938,289,991.91 1,086,596,027.91 34,361,472.70 3,881,995.04 972,651,461.61 1,090,478,022.95 

 

* แสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสุทธิกบัตน้ทุนขาย 
 

30. ส่วนงานดาํเนินงาน 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานท่ีเปิดเผยอยูใ่นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สอดคลอ้งกบั
วิธีการนาํเสนอรายงานภายในต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงาน ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ในขอ้มูลทางการเงินงวดปัจจุบนั 



 
 

The details of segment information by business in the consolidated financial statement for the year ended 31 December 2013 and 2012 were as follows: 
        (Unit : Million Baht) 
 Consolidated 

 Products for automotive 
industry 

Products for HVAC 
industry 

Product for camera 
industry 

Others Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Revenues from external customers 709.41 664.94 111.21 112.13 93.06 241.06 28.32 53.11 942.00 1,071.24 
Gross margin 63.11 127.72 19.41 32.87 3.26 60.62 11.52 34.54 97.30 255.75 
Gain from disposal of fixed assets         28.18 - 
Other income         2.81 1.93 
Selling expenses         (7.10) (10.42) 
Loss on exchange rate         (0.44) (4.60) 
Administrative expenses         (98.87) (109.94) 
Executives remunerations         (9.26) (17.24) 
Finance cost         (24.55) (17.42) 
Profit(loss) before income tax         (11.93) 98.06 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี้ 

         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภณัฑส์าํหรับ 

อุตสาหกรรม 
ยานยนต ์

ผลิตภณัฑส์าํหรับ 
อุตสาหกรรม 

เครื่องปรับอากาศ 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ 
อุตสาหกรรม 
กลอ้งถ่ายภาพ 

ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 709.41 664.94 111.21 112.13 93.06 241.06 28.32 53.11 942.00 1,071.24 
กาํไรขั้นตน้ 63.11 127.72 19.41 32.87 3.26 60.62 11.52 34.54 97.30 255.75 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยส์ิน         28.18 - 
รายไดอ้ื่น         2.81 1.93 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (7.10) (10.42) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน         (0.44) (4.60) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (98.87) (109.94) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (9.26) (17.24) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (24.55) (17.42) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้         (11.93) 98.06 
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The reconciliations of each segment total assets to the Group’s assets and other material items. 
         (Unit : Million Baht) 
 Consolidated 
 Products for 

automotive industry 
Products for HVAC 

industry 
Product for camera 

industry 
Others Central Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Assets 859.30 833.25 160.08 149.28 133.90 262.64 37.80 70.08 229.83 272.50 1,420.91 1,587.75 
Depreciation 98.71 83.74 18.89 15.20 11.70 26.37 3.34 8.79 3.55 11.51 136.19 145.61 
Amortization 0.76 0.55 0.12 0.09 0.10 0.20 0.03 0.03 2.02 1.95 3.03 2.82 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 

         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตภณัฑส์าํหรับ 

อุตสาหกรรม 
ยานยนต ์

ผลิตภณัฑส์าํหรับ 
อุตสาหกรรม 

เครื่องปรับอากาศ 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ 
อุตสาหกรรม 
กลอ้งถ่ายภาพ 

ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ส่วนกลาง รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินทรัพย ์ 859.30 833.25 160.08 149.28 133.90 262.64 37.80 70.08 229.83 272.50 1,420.91 1,587.75 
ค่าเสื่อมราคา 98.71 83.74 18.89 15.20 11.70 26.37 3.34 8.79 3.55 11.51 136.19 145.61 
ค่าตดัจาํหน่าย 0.76 0.55 0.12 0.09 0.10 0.20 0.03 0.03 2.02 1.95 3.03 2.82 
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The Group has earned the revenue from sale of goods and service rendered from each major customers that segmented by 
automotive industry, HVAC industry and camera industry not exceeding 10% of total revenues of the Group. 

Information on geographical are as follows: 
 

 (Unit : Million Baht) 
Consolidated 

For the year ended  December 31, 
 THAILAND INDONESIA TOTAL 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Revenue 919.58 1,059.80 22.42 11.44 942.00 1,071.24 
Non-current assets 1,015.91 1,098.95 33.73 46.59 1,049.64 1,145.54 

 
31. Financial instruments 

31.1 Financial risk management policies 
The Group’s is exposed to normal risks from changes in interest rates and currency exchange rates and from non-

performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not have policy to use derivative financial 
instruments for speculative or trading purposes. 

31.2 Interest rate risk 
Interest rate risk is occurred from changes in market interest rates which will affect the results of the Group 

operations and its cash flows. The Group exposure to interest rate risk relates to their cash at banks and loans.  However, 
since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are 
close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  The Group constitutes assets and liabilities that 
comprise risk from interest rates as follows: 

 

 Consolidated financial statement 
 Amount (Unit : Million Baht) Interest rate (% per annum) 
 2013 2012 2013 2012 
Cash deposits-saving accounts 48.74 32.90 0.125-2.250 0.75 
Bank overdrafts 9.47 - 4.20 - 
Short-term loan from financial institution 2.44 29.50 3.49-3.85 3.85 
Short-term loan from third parties 5.44 - 6.00 - 
Long- term loan from financial institution 374.47 436.01 4.75-10.50 4.75-5.38 
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กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการสําหรับส่วนงานผลิตภณัฑ์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนงาน
ผลิตภณัฑส์าํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ  และส่วนงานผลิตภณัฑส์าํหรับอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ แต่ละรายมูลค่าไม่
ถึงร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทั 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร์ มีดงัน้ี  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ประเทศไทย อินโดนีเซีย รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได ้ 919.58 1,059.80 22.42 11.44 942.00 1,071.24 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,015.91 1,098.95 33.73 46.59 1,049.64 1,145.54 

 
31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
ตลาดและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์     เพ่ือการเกง็
กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

 

31.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ                     

ผลดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินกูย้ืมจากธนาคาร อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึง
อยูใ่นระดบัตํ่า  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  
 งบการเงินรวม 
 จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 2556 2555 2556 2555 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 48.74 32.90 0.125-2.250 0.75 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9.47 - 4.20 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.44 29.50 3.49-3.85 3.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 5.44 - 6.00 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 374.47 436.01 4.75-10.50 4.75-5.38 
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 Separate financial statement 
 Amount (Unit : Million Baht) Interest rate (% per annum) 
 2013 2012 2013 2012 
Cash deposits-saving accounts 37.70 31.02 0.125-2.250 0.75 
Bank overdrafts 9.47 - 4.20 - 
Short-term loan from financial institution - 25.00 3.49-3.85 3.85 
Long-term loan from financial institution 368.11 436.01 4.75-5.25 4.75-5.38 

 

 Separate financial statement 
 Amount (Unit : Million USD) Interest rate (% per annum) 
 2013 2012 2013 2012 
Short-term loan to related party 0.85 0.85 6.00% 6.00% 

 

31.3 Credit risk 
 The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable.  The Group manages the 

risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial 
losses.  In addition, The Group does not have high concentrations of credit risk since they have a large customer base.  The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable and notes receivable as stated 
in the statement of financial position. 

31.4 Foreign currency risk 
The Group has a foreign currency risks in respect of the sales/purchase transactions. The Company manages its 

exposure to foreign currency risk by natural balancing net position of receipt and payment of the foreign currency 
transactions. In each period, The Group seeks to reduce the risk on net position by entering into forward exchange 
contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year. 

As at 31 December 2013, the outstanding balances of the Group’s financial assets and liabilities denominated in 
foreign currencies are as follows : 

 

 Consolidated financial statement 
 Financial Financial Average exchange rate  

Foreign currency assets liabilities as at 31 December 2013 
 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

USD 1.34 0.31 32.8136 

JPY 0.95 - 0.313042 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 2556 2555 2556 2555 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 37.70 31.02 0.125-2.250 0.75 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9.47 - 4.20 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 25.00 3.49-3.85 3.85 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 368.11 436.01 4.75-5.25 4.75-5.38 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา) 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 2556 2555 2556 2555 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.85 0.85 

 
6.00 

 
6.00 

 
31.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี  โดยการ
กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลกูหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
31.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายเป็นเงินตราต่างประเทศ  กลุ่มบริษทัได้
พิจารณาใชน้โยบายเนน้ความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษทั
ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปี    เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.34 0.31 32.8136 
เยนญ่ีปุ่น 0.95 - 0.313042 
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 Separate financial statement 
 Financial Financial Average exchange rate  

Foreign currency assets liabilities as at 31 December 2013 
 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

USD 2.23 0.40 32.8136 

JPY 0.95 - 0.313042 
 

As at 31 December 2012, the outstanding balances of the Group’s financial assets and liabilities denominated in 
foreign currencies which did not perform the forward contract so as hedge against risk of currencies are as follows : 

 

 Consolidated financial statement 
 Financial Financial Average exchange rate  

Foreign currency assets liabilities as at 31 December 2012 
 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

USD 1.11 0.05 30.6316 

JPY 48.11 16.00 0.354531 

SGD - 48.90 25.0340 
 Separate financial statement 
 Financial Financial Average exchange rate  

Foreign currency assets liabilities as at 31 December 2012 
 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

USD 1.95 0.05 30.6316 

JPY 48.11 16.00 0.354531 

SGD - 0.001 25.0340 
 
31.5 Value of financial instruments 

Most of the financial assets are trade accounts receivable which are short-term credit and financial liabilities. Most 
of the financial liabilities are trade accounts payable and bank overdrafts and loans from banks with interest rates close to 
the market rate. The carrying amount of the financial assets and financial liabilities are not significantly different from 
their fair value. 

 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the 
financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.23 0.40 32.8136 
เยนญ่ีปุ่น 0.95 - 0.313042 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.11 0.05 30.6316 
เยนญ่ีปุ่น 48.11 16.00 0.354531 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ - 48.90 25.0340 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.95 0.05 30.6316 
เยนญ่ีปุ่น 48.11 16.00 0.354531 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ - 0.001 25.0340 

 

31.5 มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการค้า ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้ นและหน้ีสิน                     

ทางการเงิน  โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราในตลาดจึงทาํให้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็น
สาระสาํคญั 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการ
กาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ
กาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
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32. Credit facilities received from financial institutions 
As at 31 December 2013 and 2012, the Group received credit facilities from four financial institutions.  The detail of 

credit limit and interest rate was summarized as follows:  
 

 Credit limit (Unit : Million Baht)  
 Consolidate / Separate financial statement  

Type of credit limit 2013 2012 Interest rate  
Bank overdrafts 95.00 29.97 According to MOR 
Short-term loan - trust receipts and letters of credit 150.00* 120.00* According to MLR 
Short-term loan - promissory notes 190.00* 170.00* According to MLR 
Forward contract 40.00 -  
Letter of guarantee  6.03 6.03  
Long-term loan    
       Credit limit 1 200.00 200.00 MLR-1.75% 
       Credit limit 2 40.00 40.00 MLR-1.75% 
       Credit limit 3 240.00 240.00 the 1st- 2nd year 

atMLR-2.25 %  
the 3rd year upward at 
MLR-2.00% 

       Credit limit 4 30.00 30.00** the 1st- 2nd year at 
MLR-2.25 %  
the 3rd year upward at 
MLR-2.00% 

Total 991.03 836.00  

    
* Credit limit with two subsidiaries    
** Still not in use    

 

 Credit limit (Unit : Million USD)  
 Consolidate/Separate financial statement  

Type of credit limit 2013 2012  
Forward foreign exchange contract 1.24 1.24  

The Company has mortgaged land with structures thereon and machineries (Note 13) to secure credit facilities 
received from financial institutions. 
 Credit limit (Unit : Million Rupiah)  
 Consolidated financial statement  

Type of credit limit 2013 2012 Interest rate  
Short-term loan - promissory notes 900.00 - 10.50% 
Long-term loan 2,600.00 - 10.50% 

The subsidiary in Republic of Indonesia has guaranteed credit facility by certain portions of machinery and 
equipments, inventory and trade accounts receivable of the subsidiary and also the land and building ownership which belongs 
to PT. Patec Presisi Engineering (the subsidiary’s shareholder). 
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32.   สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือจากสถาบนัการเงินส่ีแห่งมีรายละเอียดวงเงินสินเช่ือและ

อตัราดอกเบ้ียสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 จาํนวนวงเงิน (ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม/งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

ประเภทสินเช่ือ 2556 2555 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 95.00 29.97 อา้งอิง MOR 
เงินกูย้มืระยะสั้น-ทรัสตรี์ซีท และเลตเตอร์ออฟเครดิต 150.00* 120.00* อา้งอิง MLR 
เงินกูย้มืระยะสั้น-ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 190.00* 170.00* อา้งอิง MLR 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 40.00 -  
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 6.03 6.03  
เงินกูย้มืระยะยาว    
       วงท่ี 1 200.00 200.00 MLR-1.75% ต่อปี 
       วงท่ี 2 40.00 40.00 MLR-1.75% ต่อปี 
       วงท่ี 3 240.00 240.00 ปีท่ี 1- 2 MLR-2.25% 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป        MLR - 2.00 % 
       วงท่ี 4 30.00 30.00** ปีท่ี 1- 2 MLR-2.25% 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป        MLR - 2.00 % 
รวม 991.03 836.00  

 
* เป็นวงเงินร่วมกนักบับริษทัยอ่ยสองแห่ง    
**ยงัไม่ไดเ้ปิดใชว้งเงิน    

 
 จาํนวนวงเงิน (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ประเภทสินเช่ือ 2556 2555  
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1.24 1.24  

 
บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรบางส่วนของบริษทัตามหมายเหตุขอ้ท่ี 13 เพ่ือใช้เป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน    
 จาํนวนวงเงิน (ลา้นรูเปีย)  
 งบการเงินรวม  

ประเภทสินเช่ือ 2556 2555 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
เงินกูย้มืระยะสั้น-ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 900.00 - 10.50% 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,600.00 - 10.50% 

บริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินโดนีเซียคํ้าประกนัสินเช่ือโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัยอ่ย กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
และอาคารของ PT. Patec Presisi Engineering (ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย) สินคา้คงเหลือและลกูหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย 
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33. Obligations and contingent liabilities 
33.1  As at 31 December 2013 and 2012, the Group has entered into rental and service agreements with the third parties for the 

period is carried from 1 year to 5 years.  The Group has commitment to repay service fee according to contract as follows :
                                                                                                                                                       (Unit : Million Baht) 
  Consolidated 

 financial statement 
Separate 

 financial statement 
  2013 2012 2013 2012 
Maturities of payment - Within 1 year 5.83 3.84 1.17 1.97 
 - Over 1 year but not later than 5 year 6.84 2.17 0.08 - 
   Total 12.67 6.01 1.25 1.97 

33.2 As at 31 December 2013, and 2012 the Group had the contractual commitment for purchases material as follows : 
   (Unit : Million) 
 

Foreign currency 
Consolidated 

financial statement 
Separate 

financial statement 
  2013 2012 2013 2012 
Purchases raw material USD 0.30 0.18 0.30 0.18 

34. Bank guarantees  
As at 31 December 2013, there was outstanding letter of guarantee for a total of Baht 4.96 million (2012 : Baht 5.42 million) issued 

by the banks on behalf of the Company as guarantee for use of electricity. 

35. Partial Tender Offer of the Company’s Ordinary Shares 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.1/2013, held on 5 August 2013 has resolved for Ua Withya 

Public Company Limited (“UWC”) to make a partial tender offer of ordinary shares of the Company in the amount of not less than 
99,000,000 shares or being 30 percent of the total shares with voting right of the Company but not exceeding 162,000,000 shares or being 
49.09 percent of the total shares with voting right of the Company, with the alternative to pay the price of the Company’s shares as follows. 

1. Payment by the new capital increase ordinary shares of UWC by exchanging share at the ratio of 1.63 new capital 
increase ordinary shares of UWC per one ordinary share of the Company, provided that in the calculation of 
proportion of the share exchange the fraction of share will be discarded; or 

2. Payment by money at the price of 4.89 Baht per share. 
And having the terms and conditions as follows: 
1. The shareholders meeting of UWC approves for UWC to make the partial tender offer of ordinary shares of the Company 

and approves for UWC to borrow from Capital Engineering Network Public Company Limited to pay the price of the 
Company’s shares, including other agendas in relation to this tender offer of the Company’s shares. 

2. The shareholders meeting of the Company approves for UWC to make the partial tender offer of ordinary shares 
of the Company. 

3. The Office of the Securities and Exchange Commission approves the waiver application for UWC to make the partial 
tender offer of ordinary shares of the Company and allows for UWC to be able to offer the new issue capital increase 
ordinary share to the public and the information memorandum and the draft prospectus in relation to the issue and offer of 
the capital increase ordinary shares of UWC which will be used for the exchange with the Company’s shares. 
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33. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
33.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยสัญญามี

อายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ายค่าบริการตามสัญญาดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ถึงกาํหนดชาํระ - ภายใน  1 ปี 5.83 3.84 1.17 1.97 
                          - เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6.84 2.17 0.08 - 
                            รวม 12.67 6.01 1.25 1.97 

 
33.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 2555 2556 2555 

การซ้ือวตัถุดิบ เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.30 0.18 0.30 0.18 

34. หนงัสือคํ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัเหลืออยู่เป็น  จาํนวนเงิน 

4.96 ลา้นบาท (2555 : จาํนวน 5.42 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั  

35.  การทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญับางส่วนของบริษทั 
ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้   บริษทั   

เอ้ือวทิยา จาํกดั (มหาชน) (“UWC”) ทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญับางส่วนต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  99,000,000 หุน้ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  แต่ไม่เกินจาํนวน    162,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.09 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  โดยมีทางเลือกในการชาํระค่าหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  ชาํระดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของ UWC โดยการแลกเปล่ียนหุน้ในอตัราส่วน 1.63 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของ 
UWC ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั  ทั้งน้ีในการคาํนวณอตัราส่วนการแลกเปล่ียนหุ้นหากมีเศษของหุ้นให้ตดัเศษ
ของหุน้ท้ิง หรือ 

2. ชาํระเป็นตวัเงินในราคาหุน้ละ 4.89 บาท 

และมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ UWC อนุมติัให้ UWC ทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญับางส่วนของบริษทัและอนุมติัให้ UWC 

กูย้ืมเงินจากบริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชช้าํระค่าหุน้ของบริษทั รวมถึงวาระ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัให ้UWC ทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญับางส่วนของบริษทัได ้
3. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัคาํขอผอ่นผนัให้ UWC ทาํคาํเสนอซ้ือหุ้น

สามญับางส่วนของบริษทัและอนุญาตให้ UWC สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
(Public Offering) และแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของ UWC ท่ีใชส้าํหรับแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของบริษทั 
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4. In case the shareholders of the Company intend to sell the shares for less than 99,000,000 shares or being 30 
percent of the total shares with voting right of the Company, UWC will cancel the partial tender offer of ordinary 
shares aforesaid, or if the shareholders of the Company intend to sell shares more than 162,000,000 shares or 
being 49.09 percent of the total shares with voting right of the Company, UWC will allocate the purchase of such 
shares in proportion of the offer of each shareholders as prorated. 

On 27 September 2013, the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013 of UWC has the important 
resolutions as follows: 

1.  Approve the partial tender offer for Ordinary shares of the Company in the amount of 162,000,000 shares or 
approximately 49.09 percent of the Company’s paid-up capital by voluntary tender. 

2. Not approve to borrowing from Capital Engineering Network Public Company Limited in the amount of Baht 
792,180,000 to pay the price of the Company’s shares, which does not fulfill the terms and conditions established 
by UWC. 

On 30 September 2013, the Ua-Withya Public Company Limited submit Announcement of Statement Declining  
resolutions to Make a Tender Offer (Form 247-5) to SEC. 

 
36. Approval of financial statements 
 

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on        26 February 2014. 
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4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัแสดงเจตนาขายหุน้นอ้ยกวา่ 99,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจาํนวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั UWC จะยกเลิกการทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญับางส่วนดงักล่าวหรือหากมีผู ้
ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่าจาํนวน 162,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.09 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั UWC จะรับซ้ือหุ้นเพียงจาํนวน 162,000,000 หุ้น โดย UWC จะจัดสรรซ้ือหุ้น
ดงักล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย (Pro Rate) 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) (“UWC”) คร้ังท่ี 1/2556 ได้
มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญับางส่วนของบริษทั  จาํนวน 162,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
49.09 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดว้ยวธีิการทาํคาํเสนอซ้ือแบบสมคัรใจ 

2. มีมติไม่อนุมติัให้ UWC ทาํการกูย้ืมเงินจากบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
792,180,000 บาท  เพ่ือใชช้าํระค่าหุน้ของบริษทั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขต่างๆ ซ่ึงกาํหนดโดย UWC 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) ไดส่้งแบบประกาศปฎิเสธการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ตามท่ีไดเ้คยประกาศเจตนาไว ้(แบบ 247-5) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
36. การอนุมติังบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือใหอ้อกงบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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