บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 760.51 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

-

ที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงงาน (ประกอบไป
ดวยที่ดินจํานวน 5แปลง ไดแก โฉนด
ที่ดินเลขที่ 113298, 125279, 134707,
153887 และ 153888 ) รวม 12-3-52 ไร
- ที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร
(ไดแกโฉนดที่ดินเลขที่ 3371 พื้นที่ 252-44 ไร)
- ที่ดินที่อยูระหวางกอสรางโรงงานแหง
ใหม 1 แปลง โฉนดเลขที่ 32418 เนื้อที่
10-0-87 ไร
รวมที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
หลังหักคาเสื่อม
(บาท)
35,985,805.56
บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน (ไดแก โฉนดเลขที่
113298) โดยมีมูลคาภาระจํานอง
รวมสิ่งปลูกสราง 105 ลานบาท
3,400,000.00
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี

40,359,125.00

79,744,930.56
64,184,108.95

งานระหวางกอสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ

31,030,128.19
578,329,186.52

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

3,303,930.96
3,918,643.16
760,510,929.34

บริษัทเปนเจาของ

ไมมี

บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน (ไดแก อาคารและสิ่งปลูก
สรางที่ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่
113298) โดยมีมูลคาภาระจํานอง
รวมที่ดิน 105 ลานบาท
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี
บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน โดยมีมูลคาภาระจํานอง
145 ลานบาท
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยซึ่งคิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว แต
ยังดําเนินงานอยูในราคาทุนจํานวน 98.29 ลานบาท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
5.1.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554

-

ที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงงาน (ประกอบไป
ดวยที่ดินจํานวน 5แปลง ไดแก โฉนด
ที่ดินเลขที่ 113298, 125279, 134707,
153887 และ 153888 ) รวม 12-3-52 ไร
- ที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร
(ไดแกโฉนดที่ดินเลขที่ 3371 พื้นที่ 252-44 ไร)
- ที่ดินที่อยูระหวางกอสรางโรงงานแหง
ใหม 1 แปลง โฉนดเลขที่ 32418 เนื้อที่
10-0-87 ไร
รวมที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
หลังหักคาเสื่อม
(บาท)
35,985,805.56
บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน (ไดแก โฉนดเลขที่
113298) โดยมีมูลคาภาระจํานอง
รวมสิ่งปลูกสราง 105 ลานบาท
3,400,000.00
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี

40,359,125.00

79,744,930.56
63,969,785.18

งานระหวางกอสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ

18,755,688.12
568,959,220.57

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

3,193,325.89
3,108,506.03
737,731,456.35
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บริษัทเปนเจาของ

ไมมี

บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน (ไดแก อาคารและสิ่งปลูก
สรางที่ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่
113298) โดยมีมูลคาภาระจํานอง
รวมที่ดิน 105 ลานบาท
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี
บริษัทเปนเจาของ บางสวนติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงิน โดยมีมูลคาภาระจํานอง
145 ลานบาท
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี
บริษัทเปนเจาของ
ไมมี

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
5.1.2 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ พีทู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

เครื่องจักรและอุปกรณ
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม
(บาท)
8,594,554.34
8,594,554.34

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

พีทูเปนเจาของ

ไมมี

5.1.3 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ เอทู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม
(บาท)
12,274,440.07
8,089.92
12,282,529.99

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เอทูเปนเจาของ
เอทูเปนเจาของ

ไมมี
ไมมี

5.1.4 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ API ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์
หลังหักคาเสื่อม
(บาท)
214,323.77
API เปนเจาของ
775,412.61
API เปนเจาของ
API เปนเจาของ
102,515.15
API เปนเจาของ
810,137.13
1,902,388.66

ภาระผูกพัน

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

5.2 รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สินทรัพยไมมีตัว ตนของบริษั ทและบริษัทยอยซึ่งไดแ กโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีมูลคาตามบัญชีรวม 4.64 ลานบาท
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ และเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเปนการเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการแขงขัน รวมถึงเปนการกระจายความเสี่ยง
จากการพึ่งพากลุมลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง หรือการพึ่งพาลูกคาในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ดังนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
• กรณีเปนการลงทุนในลักษณะงานที่เปนธุรกิจหลักของบริษัท
หากบริษัทจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัท มีกระบวนการผลิตลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท แตมีการมุงเนนไปยังกลุมลูกคาที่แตกตางกัน หรือลูกคาในอุตสาหกรรมที่แตกตาง
กัน บริษัทจะลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยในลักษณะนี้จํานวน 2 แหง ไดแก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด
และ บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด (รายละเอียดของบริษัทยอยดูที่สวนที่ 2 หนา 15)
• กรณีเปนการรวมลงทุนภายในประเทศกับพันธมิตรทางธุรกิจ
หากผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นและ/หรื อ อุ ป กรณ จ ากต า งประเทศที่ มี ก ระบวนการผลิ ต แตกต า งจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทหรือเปนกระบวนการที่บริษัทไมมีความชํานาญ แตเปนกระบวนการผลิต
ที่สอดคลองและตอเนื่องกับกระบวนการผลิตของบริษัทและ/หรือมีผลิตภัณฑที่มีความซับซอน และ/
หรือมีฐานลูกคาที่แตกตางจากฐานลูกคาเดิมของบริษัท หรือมีความประสงคที่จะยายฐานการผลิต
มายังประเทศไทยและตองการพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทจะเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับผูผลิต
ดังกลาวโดยมีนโยบายที่จะลงทุนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว
• กรณีเปนการรวมลงทุนตางประเทศกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในกรณีที่บริษัทไปตั้งโรงงานเพื่อผลิตชิ้นสวนโดยใชกระบวนการผลิตที่บริษัทมีความชํานาญ
ในตางประเทศ บริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองและ
ตอเนื่องกับกระบวนการผลิตของบริษัท และ/ หรือมีฐานลูกคาในประเทศนั้นอยูแลว โดยมีนโยบายที่
จะลงทุนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวม
เปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยผูแทนของบริษัทมีหนาที่
ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว
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