บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและการพัฒนาที่สําคัญ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ “AP”) เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรน เอเซีย พรีซิชั่น ออ
โตพารท อินดัสตรี จํากัด จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1 ลานบาท
และไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ
ธุรกิจ คือ การผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) โดย
มีโรงงานแหงแรกตั้งอยูที่จั งหวัดสมุ ทรปราการ ทั้ง นี้ผลิตภัณ ฑของบริ ษัทเปนชิ้น สวนที่ทํามาจากโลหะ เช น
เหล็กกลา, เหล็กหลอ, เหล็กทุบขึ้นรูป, สแตนเลส, อลูมิเนียม เปนตน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนสวนประกอบใน
อุปกรณตางๆ เพื่อใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงาน เปน
ตน โดยในชวงแรกของการกอตั้งบริษัท บริษัทมุงเนนการผลิตและจําหนายชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนต
บริษัทเริ่มขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสูการผลิตและจําหนายชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรม
อุปกรณสํานักงานในป 2540 และไดกอตั้งบริษัทยอยคือบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ขึ้นในป 2543 เพื่อมุงเนนการผลิต
ชิ้นสวนใหแกอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานโดยเฉพาะเครื่องพิมพ
ในชวงปลายป 2545 บริษัทไดยายโรงงานจากที่เดิมมาอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
พรอมทั้งขยายการประกอบธุรกิจไปสูการผลิตและจําหนายชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรและเครื่อง
ทําความเย็น
ในป 2548 จากการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของบริษัท ศักยภาพในดําเนินธุรกิจในอนาคต และ
แนวทางการบริหารงานที่สอดคลองกัน กลุม Sumitomo ไดเขามาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) โดย
เขาถือหุนในบริษัทจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.11 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 180 ลานบาท
ในป 2548 บริษัทไดซื้อเครื่องจักรที่ใชในการผลิตพรอมทั้งรับโอนสิทธิประโยชนที่บริษัท เอเซีย ชาฟท
จํากัด ที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ออกไป
ให แ กก ลุ ม การุ ณ กรสกุ ล เนื่ อ งจากมี วั ตถุ ป ระสงค ที่จ ะประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ตและจํา หน ายชิ้ น สว นโลหะที่ มีค วาม
เที่ยงตรงสูงเพียงบริษัทเดียว ซึ่งปจจุบันบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด เปนบริษัทที่ไมไดประกอบธุรกิจ
ในป 2551 บริ ษั ท ขยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ ไปสู ก ารผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นเพื่ อ ใช ใ น
อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
ในป 2553 เพื่อรองรับการแขงขันและการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้น 2
บริษัท ไดแก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
ในป 2554 เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาในตางประเทศ บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นอีก 1 บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย คือ PT. API Precision อันเปนการรวมทุนกับ PT. Patec Presisi Engineering ในสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 50 ตอ 50
สวนที่ 2 หนา 14

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในแตละป มีรายละเอียดดังนี้
ป
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
2537
• บริษัทจดทะเบียนกอตั้งขึ้นในชื่อบริษัท อีสเทิรน เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพารท อินดัสตรี
จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาทแบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุนมูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 โดยมีโรงงานตั้งอยูบนที่ดินเชาที่
เลขที่ 79 หมู ที่ 2 ถนนเทพารั ก ษ ตํ า บลบางเสาธง กิ่ ง อํ า เภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
2538
• เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 9 ลานบาท
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 90,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 10 ลาน
บาท โดยบริษัทมีเครื่องจักรจํานวน 10 เครื่อง คิดเปนกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 63,000
ชั่วโมงตอป (คํานวณจากวันที่ใชในการผลิต 300 วันตอป และผลิตวันละ 21 ชั่วโมง)
• บริษัทไดเปลี่ยนชื่อจากบริษัท อีสเทิรน เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพารท อินดัสตรีจํากัดเปน
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538
• บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 1564/2538 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
2540
• เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 20 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 30
ลานบาท
2543
• บริษัทซื้อที่ดินขนาด 5-3-7 ไรที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีเพื่อกอสราง
โรงงานใหม
• เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 บริษัทไดกอตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นโดยมุ ง เน น การผลิ ต ชิ้ น ส ว นเพื่ อ ใช ใ น
อุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงาน โดยมีโรงงานตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับบริษัท
2544
• บริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1143/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
2545
• โรงงานแหงใหมสรางเสร็จประมาณปลายป 2545 บริษัทจึงไดยายจากโรงงานเดิมมาอยู
ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมูที่ 6 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทมีเครื่องจักรจํานวน 46 เครื่อง คิดเปนกําลังการผลิตสูงสุด
เทากับ 289,800 ชั่วโมงตอป
2546
• เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 70 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดย
สวนที่ 2 หนา 15

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ป

2547

•
•
•

2548

•
•
•

•

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน
100 ลานบาท
บริษัทไดขยายโรงงานระยะที่ 2 บนที่ตั้งเดิมเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 70 เครื่องหรือคิดเปนกําลังการ
ผลิตสูงสุดเทากับ 441,000 ชั่วโมงตอป
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 1207 (2)/2547 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547
บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 2-3-42 ไร และสรางโรงงานระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขยายงาน
บริ ษั ท ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รและรั บ โอนสิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากบั ต รส ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
1143/2544 ของบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ออกไปใหแกกลุมการุณกรสกุล ในราคา 31.40 ลานบาท
เนื่องจากมีวัตถุประสงคที่จะประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความ
เที่ยงตรงสูงเพียงบริษัทเดียว ซึ่งปจจุบันบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ไมไดประกอบธุรกิจ
แตอยางใด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 80 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ทําให
บริษั ทมีทุ นจดทะเบี ยนและเรีย กชําระแลว เพิ่ม ขึ้นเปน 180 ลานบาท โดยหุนสามั ญ
จํ า นวน 600,000 หุ น จั ด สรรให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว น และหุ น สามั ญ จํ า นวน
200,000 หุน จัดสรรใหแก บริษัท ซูมิโตโม คอรปอรเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด(Sumitomo
Corporation Equity Asia Limited )จํานวน 133,333 หุน และบริษัท ซูมิโตโม คอรปอร
เรชั่น ประเทศไทย จํากัด ( Sumitomo Corporation Thailand Ltd.) จํานวน 66,667 หุน
ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 180 ลานบาท (ซึ่งตอมา
บริษัท ซูมิโตโม คอรปอรเรชั่น ประเทศไทย จํากัด ไดจําหนายหุนทั้งหมดใหแก บริษัท
ซูมิโตโม คอรปอรเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด จึงทําใหบริษัท ซูมิโตโม คอรปอรเรชั่น อิค
วิตี้ เอเซีย จํากัดถือหุนในบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 200,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.11
ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด)
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 87 เครื่องหรือคิดเปนกําลังการ
ผลิตสูงสุดเทากับ 548,100 ชั่วโมงตอป

2549

•

2550

• บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 2133 (2)/2549 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549
• บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 115 เครื่องหรือคิดเปนกําลัง
สวนที่ 2 หนา 16
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
การผลิตสูงสุดเทากับ 724,500 ชั่วโมงตอป
บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 4-1-3 ไร และสรางโรงงานระยะที่ 4 เพื่อรองรับการขยายงาน
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 197 เครื่องหรือคิดเปนกําลัง
การผลิตสูงสุดเทากับ 1,241,100 ชั่วโมงตอป
บริษัทขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสูการผลิตและจําหนายชิ้นสวนเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 231 เครื่องหรือคิดเปนกําลัง
การผลิตสูงสุดเทากับ 1,455,300 ชั่วโมงตอป
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้น 2 บริษัท ไดแก (1) บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2553 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นที่ มี รู ป ร า ง
ซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวนอากาศยาน
เครื่องมือทางการแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักร และ (2) บริษัท พีทู พรี
ซิชั่น จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตในปริมาณสูง โดยมุงที่
อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
จํานวน 45 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 45,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 225 ลานบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีมติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัทจาก 100 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน สงผลให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 225 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 225 ลานหุน
มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 225 ลาน
บาท เปน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 75 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 263 เครื่องหรือคิดเปนกําลัง
การผลิตสูงสุดเทากับ 1,656,900 ชั่วโมงตอป
บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอเซีย พรี
ซิชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
บริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มทําใหมีเครื่องจักรเปนจํานวน 316 เครื่องหรือคิดเปนกําลัง
การผลิตสูงสุดเทากับ 1,990,800 ชั่วโมงตอป
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 1257(2)/2554 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
• บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ในประเทศอินโดนีเซียภายใตชื่อ
PT. API Precision (“API”) อันเปนการรวมทุนกับ PT.Patec Presisi Engineering
(“PPE”) ในสัดสวนรอยละ 50 ตอ 50 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะ
ที่มีความเที่ยงตรงสูงในประเทศอินโดนีเซีย

2.2 การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining
& Cold Forging) โดยมีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ปจจุบันบริษัทมีเครื่องจักร
316 เครื่อง หรือคิดเปนกําลังการผลิต 1,990,800 ชั่วโมงตอป ทั้งนี้ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถนําไปใชงาน
ไดในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยในปจจุบันบริษัทมุงเนนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อใชใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต , อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร เ ครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลดิจิตอล
ในป 2553 บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2553 และ บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยบริษัทยอยทั้ง 2
บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining &
Cold Forging) เชนเดียวกับบริษัท แตบริษัทยอยแตละบริษัทจะมุงเนนไปที่ลูกคาเฉพาะกลุม กลาวคือ บริษัท
เอทู เทคโนโลยี จํากัด มุงเนนการผลิตชิ้นสวนที่มีรูปรางซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวด
มากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวนอากาศยาน เครื่องมือทางการแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักรเปนตน
และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด มุงเนนการผลิตชิ้นสวนที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตใน
ปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัทไดลงนามจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพิ่มอีก 1 บริษัท คือ PT. API Precision
(“API”) โดยรวมทุนกับ PT.Patec Presisi Engineering (“PPE”) ในสัดสวนรอยละ 50 ตอ 50 เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทรวมทุนดังกลาวจัดตั้ง
แลวเสร็จวันที่ 24 มีนาคม 2554 ขณะนี้อยูระหวางการจัดเตรียมกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย และผูบริหาร
คาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด
(มหาชน)
100%

100%

50%

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด

PT. API Precision

มุงเนนลูกคาที่ตอ งการชิ้นสวนที่มีรปู ราง
ซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิต
เขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวน
อากาศยาน เครื่องมือทางการแพทย
กลองไมโครสโคป และเครือ่ งจักร

มุงเนนลูกคาที่ตอ งการชิ้นสวนที่ซบั ซอน
นอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมือ่
ผลิตในปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา

มุงเนนกลุมลูกคาในประเทศ
อินโดนีเซียในอุตสาหกรรมการผลิต
รถจักรยานยนตและรถยนต

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด (“เอทู”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลวจํานวน 20 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี
บริษัทเปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 100 เอทูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีรูปราง
ซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวนอากาศยาน เครื่องมือทาง
การแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักร
เนื่องจากเอทูมุงเนนไปยังกลุมลูกคาใหมที่มีพื้นฐานการผลิตในชิ้นสวนงานที่มีความละเอียดและมี
ความซับซอนเพิ่มขึ้นไปจากเดิม เอทูจึงตองสรางฐานลูกคาใหมและตองมีการพัฒนาทักษะในการผลิตใน
ชิ้นสวนงานที่มีความยากเพิ่มขึ้นและตองพัฒนาการจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามบริษัท
เชื่อมั่นวาการพัฒนาทักษะในการผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดและมีความซับซอนเพิ่มขึ้นดังกลาวนอกจากจะ
สงผลดีตอเอทูแลวยังสงผลดีตอบริษัทในการพัฒนาการผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดและมีความซับซอน
เพิ่มขึ้นในปริมาณมากเพื่อรองรับความตองการของลูกคาของบริษัทในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ เอทูมีนโยบายที่จะเชาพื้นที่อาคารโรงงานของบริษัทสวนหนึ่งเปนที่ตั้งเครื่องจักรเพื่อใชในการ
ผลิต ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด (“พีทู”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกชําระแลวจํานวน
10 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาที่ชําระแลวหุนละ 2.50 บาท โดยมีบริษัทเปนผูถือ
หุนใหญในสัดสวนรอยละ 100 พีทูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่ซับซอนนอยและสามารถ
ลดต น ทุ น ได ม ากเมื่ อ ผลิ ต ในปริ ม าณสู ง โดยมุ ง ที่ อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นจั ก รยานยนต แ ละอุ ป กรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือกลุมลูกคาที่มีการแขงขันสูงทางดานราคาแตมีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับลูกคาเดิมที่บริษัทไดใหความสําคัญลดลงเนื่องจากผลตอบแทนที่ไดรับนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ลูก คา ในกลุม อื่น เพื่ อ ที่ จะรักษาฐานลู กค าเดิม และขยายส วนแบ ง ตลาดเพิ่ ม ในอนาคต โดยบริ ษั ทไดข าย
เครื่องจักรบางสวนใหแกพีทูเพื่อรองรับกับฐานลูกคาเดิมบางสวนที่จะโอนไปในชวงแรก
พีทูมีนโยบายที่จะเชาพื้นที่สวนหนึ่งของโรงงานในปจจุบันของบริษัทเพื่อใชในการดําเนินงาน ซึ่งมี
การแบงพื้นที่กันอยางชัดเจน พีทูไดยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุน (“BOI”)
ไปแลว ทั้งนี้ การยื่นขอรับสิทธิประโยชนดังกลาวเปนไปตามเกณฑการสงเสริมภายใตมาตรการพิเศษตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2553 เรื่องนโยบายสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และประกาศฉบับแกไขที่ 2/2554 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 และ 17 มกราคม 2554
ตามลําดับ ในการใหสิทธิประโยชนจากการนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชในโครงการ เงื่อนไขการ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการดังกลาวสรุปไดดังนี้
- มีขนาดการลงทุนไมนอยกวา 500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- มีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3:1
- อนุญาตใหนําเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชในโครงการได โดยมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท
และจะตองลงทุนเครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเครื่องจักรใชแลว
- แตละโครงการมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 80 ลานบาท แตเมื่อ
รวมทั้ ง กิ จ การแล ว จะต อ งมี สิ น ทรั พ ย ถ าวรสุ ทธิ ห รื อ ขนาดการลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท
- จะตองยื่นขอรับการสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ทั้งนี้ พีทูไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
PT. API Precision
นอกจากบริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด แลว บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย
อีกแหงหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยใชชื่อวา พีที เอพีไอ พรีซิชั่น (“API”)
โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 30 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ บริษัทดังกลาวเปนการรวมทุนระหวางบริษัท
และ PT. Patec Presisi Engineering (“PPE”) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และจากการที่บริษัทมี
อํานาจควบคุม API โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในดานการผลิตและบริหารกิจการ จึงมีฐานะเปนบริษัทยอย
ของบริษัท API ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงใหแก
ลูกคาในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการ
เติบโตสูงจากปริมาณประชากรที่มีกวา 200 ลานคนและจํานวนรถจักรยานยนตประมาณ 28 ลานคัน1 ขณะนี้
API อยูระหวางรอลูกคาตรวจสอบชิ้นงาน หากชิ้นงานมีคุณภาพตามที่กําหนดก็จะเรงดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชย และผูบริหารของบริษัทคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ของป 2554
PPE ซึ่งเปนผูรวมทุน เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียตั้งแตป 2540 ปจจุบันมี
บริษัท Press Automation Technology Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร เปนผูถือหุนใหญ PPE เปนผูผลิตและ
จําหนายชิ้นสวนใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องใชไฟฟาในประเทศอินโดนีเซียโดยผาน
กระบวนการขึ้นรูป ในขณะที่บริษัทเปนผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในดานการกลึงชิ้นงาน ดังนั้นการรวมทุน
ระหวางบริษัทและ PPE จึงเปนการผสมผสานความเชี่ยวชาญของบริษัทและ PPE เขาดวยกัน โดย PPE จะสง
ชิ้นสวนรถจักรยานยนตที่ผานกระบวนการขึ้นรูปแลวใหแก API เพื่อกลึงชิ้นงานกอนที่จะสงกลับใหแก PPE
เพื่อจําหนายใหแกผูผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตตอไป
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย

1.

2.

บริษัท

ทุนที่เรียก
ชําระแลว

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด

20.00 ลานบาท

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด

1

10.00 ลานบาท

สัดสวน
กลุมลูกคาเปาหมาย
การถือหุน
(รอยละ)
100.00 กลุมลูกคาที่ตองการชิ้นสวนที่มีรูปรางซับซอน

100.00

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2553
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และตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมาก
เป น พิ เ ศษ เช น ชิ้ น ส ว นอากาศยาน เครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย กล อ งไมโครสโคป และ
เครื่องจักร
กลุมลูกคาที่ตองการชิ้นสวนที่ซับซอนนอยและ
สามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตในปริมาณสูง

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ทุนที่เรียก
ชําระแลว

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

กลุมลูกคาเปาหมาย

โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา
3.

พี ที . เอพี ไ อ พรี ซิ ชั่ น (PT.
API Precision )

1 ลานดอลลาร
สหรัฐ

50.00

กลุมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและรถยนตใน
ประเทศอินโดนีเซีย

2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนดังนี้
ป 2551
ลานบาท รอยละ
1. อุตสาหกรรมยานยนต
430.50 59.39
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร 228.31 31.50
เครื่อง ปรับอากาศและเครื่อง
ทําความเย็น
3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพ
42.67 5.89
ดิจิตอล
4. อื่น ๆ
22.38 3.09
รวมรายไดจากการขาย
723.86 99.88
รายไดอนื่ *
0.90 0.12
รายไดรวม
724.76 100.00

ป 2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/53

ไตมาสที่ 2/54

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
375.31 61.50 559.50 61.49 268.56 61.67 292.65 60.67
130.77 21.43 125.28 13.77
59.38 13.63 77.86 16.14

84.33 13.82 198.73 21.84
18.81 3.08 24.17 2.66
609.22 99.84 907.67 99.76
1.00 0.16
2.21 0.24
610.23 100.00 909.88 100.00

95.51 21.93

99.10 20.54

11.09 2.55
8.74 1.81
434.53 99.78 478.34 99.16
0.98 0.22
4.05 0.84
435.51 100.00 482.39 100.00

* ในป 2552 และ 2553 บริษัทไดจัดประเภทรายไดอื่น โดยนํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวนไปหักออกจากตนทุนขาย ดังนั้น ในป 2551 จึงได
จัดประเภทรายไดอื่นใหเปนฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและเปรียบเทียบ (งบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในป 2551 แสดงรายไดอื่นเทากับ 22.53 ลานบาท นํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวนจํานวน 21.63 ลานบาท ไปหักออกจากตนทุน
ขาย ทําใหจํานวนที่แสดงในตารางงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขางตนเทากับ 0.90 ลานบาท)

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2553 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนี้
งบการเงินรวม
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท
559.50

รอยละ
61.59

ลานบาท
292.65

รอยละ
60.70

2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่อง ปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

125.28

13.79

77.86

16.15

3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล

198.73

21.88

99.10

20.55

1. อุตสาหกรรมยานยนต
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/54
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอนื่

24.17
907.67
0.71

รายไดรวม

2.66
99.92
0.08

8.74
478.34
3.80

1.81
99.21
0.79

908.38 100.00

482.14

100.00

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
(1) บริ ษั ท ยั ง คงมุ ง เน น การประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นโลหะที่ มี ค วามเที่ ย งตรงสู ง (High
Precision Parts and Components) เปนธุรกิจหลักของบริษัท แตบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาให
ครอบคลุมลูกคากลุมตางๆ ในตลาดชิ้นสวนใหมากขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้
• บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได
จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ตองการยายฐานการผลิตมา
ในประเทศ ซึ่ ง พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ดั ง กล า วจะต อ งมี ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ใกล เ คี ย งหรื อ
ตอเนื่องกันกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อกอใหเกิด Synergy ในการผลิต และการ
เรียนรูเทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑจะตองมีรูปแบบและการผลิตที่ซับซอน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาในตางประเทศ ดวยตัวบริษัทหรือบริษัทยอยเอง (ถา
มี) หรือโดยการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่อยูในตางประเทศเพื่อเขาไปตั้งโรงงานผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts) เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ในตางประเทศเปนหลัก ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนในสัดสวนรอยละ 50 กับพันธมิตรใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 และคาดวาจะเริ่มเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 3 ป 2554
• บริ ษั ท จะขยายการประกอบธุ ร กิ จ ไปยั ง ตลาดชิ้ น ส ว นโลหะที่ มี รู ป ร า งซั บ ซ อ นและต อ งควบคุ ม
กระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวนอากาศยาน เครื่องมือทางการแพทย กลองไมโค
รสโคป และเครื่องจักรซึ่งผลิตภัณฑในตลาดประเภทนี้จะมีอัตรากําไรคอนขางสูง แตมีขนาดตลาด
คอนขางจํากัด ทั้งนี้บริษัทไดจัดตั้งบริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนโดยมุงเนนมายังลูกคากลุมนี้เปนการเฉพาะ
• บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังตลาดชิ้นสวนโลหะที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุน
ไดมากเมื่อผลิตในปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ซึ่งผลิตภัณฑในตลาดประเภทนี้จะมีอัตรากําไรคอนขางต่ํา แตความตองการในตลาดจะคอนขางสูง
ทั้งนี้บริษัทไดจัดตั้งบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโดยมุงเนน
มายังลูกคากลุมนี้เปนการเฉพาะ
(2) บริษัทมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องตนบริษัทไดเริ่มนําระบบ TOYOTA Production System (TPS)
มาประยุกตใชในป 2551 และมีเปาหมายวาจะนําระบบ TPS มาประยุกตใชในทุกระบบและทุกระดับให
ไดภายในป 2554 นอกจากนี้ บริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงาน (Labor
Productivity) โดยการนําระบบปอนชิ้นงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช เ ครื่ อ งจั ก ร ช ว ยให ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น รวมทั้ ง เป น โอกาสให พ นั ก งานได พั ฒ นา
ความสามารถเพื่อทํางานที่ใชทักษะสูงขึ้น
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