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สวนท่ี  1 ขอมูลสรปุ   หนา 1 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุงเนนการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ยานยนตโดย มีธุรกิจหลักเปนการผลิตช้ินสวนยานยนต อีกท้ังบริษัทฯยังเปนผูออกแบบ ผลิต และติดต้ัง
อุปกรณจับยึด เพื่อใชในการประกอบรถยนต (Car Assembly Jigs) แบบครบวงจร และออกแบบและผลิต
แมพิมพ (Stamping Die) เพ่ือสงใหผูผลิตรถยนต ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตโครงรถกระบะ (Chassis 
Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining)  ผลิต
และจําหนายช้ินสวนพลาสติก ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
อุปกรณระบบแผนท่ีนํารองการเดินทางโดยรถยนต  และเปนผูแทนจําหนายรถยนต จะเห็นไดวาบริษัทฯ 
มีความมุงม่ันท่ีจะเติบโตไปกับธุรกิจยานยนต และมีการลงทุนหลากหลาย เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง 
ภายในกลุมธุรกิจนี้อีกดวย บริษัทฯยังไดลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท้ังส้ิน จํานวน  30  บริษัท 
โดยมี 21 บริษัทต้ังอยูในประเทศ และบริษัท 9 แหงต้ังอยูในตางประเทศ 

ในป 2553 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
มีรายไดรวมจํานวน 10,786 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 972 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.3  และ
ขาดทุนสุทธิ 389.74 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 746.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 209 
มีสินทรัพยรวม 11,521.21 ลานบาท หนี้สินรวม 7,416.22 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 4,104.98 
ลานบาท  รายไดของบริ ษัทฯสวนใหญ  มาจากการดําเนินการในประเทศไทย  ในสัดสวน  74  
และเปนรายไดจากการดําเนินการของบริษัทยอยในตางประเทศ โดยแบงเปนสองประเทศหลัก คือ 
ประเทศมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 20 และประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 7 ของรายไดรวม 

ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ คือกลุมนาย เย็บ ซูชวน และ กลุมบริษัทโซจิทสึ ซึ่งถือหุนรอยละ 35.8 
และ15.75 ตามลําดับ  โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  271,697,900 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 268,874,300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 226,514,300 
ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 42,360,000 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

กลุมบริษัทอาปโก ใหความสําคัญกับลูกคา โดยมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอท้ังในดานเทคนิค 
ความรู ในดาน  การผลิต  ซื้อ เครื่องจักรอันทันสมัย  เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพและตอบสนองตอความ 
ตองการของลูกคาและมีการจัดการอบรม ในการพัฒนา บุคคลากรเปนประจําทุกป โดยมีจุดมุงหมาย 
ท่ีจะเปนผูผลิต ช้ินสวนยานยนต  ท่ีมีประสิทธิภาพ  และคลองตัว  มีความเปนเลิศบนพ้ืนฐาน 
ของความสุขท่ียั่งยืนในทุกภาคสวนไดแก ความสุขของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน 
และความสุขของสังคมหรือสาธารณชน  

(ผูลงทุนควรอานลายละเอียดของขอมูลในสวนท่ี 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย)  
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

1.  ขอมูลทั่วไป** 

ชื่อบริษัท : บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 99 หมู ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน       จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกิจ         :   ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึดเพ่ือใชในการประกอบรถยนตแบบครบวงจร (Car 
Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแมพมิพ (Stamping Die) และผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต (OEM Auto 
Parts) เพ่ือสงใหผูผลิตรถยนต  

  มีบริษัทยอย และบริษัทรวมดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกันจํานวน  30  บริษัท โดยมี 21 บริษัทต้ังอยูในประเทศ 
และบริษัท 9 แหงต้ังอยูในตางประเทศ โดยดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตโครงรถกระบะ (Chassis Frame) 
ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining)  ผลิตภัณฑ
พิมพลายไมและกํามะหยี่เทียม ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิตวิจัยและพัฒนาการวิศวกรรมยานยนต ผลิต
อุปกรณระบบนํารองการเดินทางโดยของรถยนต ธุรกจิดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบั
อุปกรณระบบนําทางรถยนตผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก และธุรกิจยานยนต  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179     
โทรศัพท : (66) 35 350880   โทรสาร : (66) 35 350881 
โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com   อีเมล : aapico@aapico.com 
ทุนจดทะเบียน :   271,697,900 บาท  ประกอบดวย      หุนสามัญ   229,337,900   หุน* 
                   หุนบุริมสิทธิ 42,360,000     หุน* 
ทุนชําระแลว :  268,874,300 บาท   ประกอบดวย     หุนสามัญ   226,514,300   หุน*  
                   หุนบุริมสิทธิ  42,360,000     หุน* 
*ราคาหุนละ 1 บาท 
**ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย และบริษัทรวม  

ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ     

ไทย บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด   99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

 (มหาชน)  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 www.aapico.com   

 [โรงงานที่ 2]  7/289 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี โทรศัพท (66) 38 650 888-90 

   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  โทรสาร (66) 38 650 804 

   จังหวัดระยอง 21140       

 [สํานักงาน]  หอง 606 ช้ัน 6 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลล โทรศัพท (66) 2 613 1504-6 

   999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน โทรสาร (66) 2 613 1508 

     เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330       

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 100% 700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่ 2 โทรศัพท (66) 38 717 200 

   ตําบลบานเกา อาํเภอพานทอง  โทรสาร (66) 38 717 187 

     จังหวัดชลบุรี 20160       

 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด  100% 700/20 หมูที่ 6  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  โทรศัพท (66) 38 213 355-9 

 (มหาชน)  ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี  โทรสาร (66) 38 213 360 

     จังหวัดชลบุรี 20000       

 บริษัท อาปโก ไฮเทค 
พารทส  

100% 99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

 จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ  51% 99 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  โทรศัพท (66) 35 350 880 

 (ประเทศไทย) จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 



 
 

สวนที่  2-1 ขอมูลทั่วไป   หนา 4 
  
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ     

ไทย บริษัท อาปโก พลาสติค 
จํากัด 

100% 358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โทรศัพท (66) 2 315 3456 

 (มหาชน)  หมูที่ 17 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง โทรสาร (66) 2 315 3334 

   อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540 

      

 [โรงงานที่ 2]  7/288 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี โทรศัพท (66) 38 650 888-90 

   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  โทรสาร (66) 38 650 804 

     จังหวัดระยอง 21140       

 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล  100% 700/16 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 

โทรศัพท (66) 38 717 200 

 โปรดักส จํากัด   ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี  โทรสาร (66) 38 717 187 

     จังหวัดชลบุรี 20000       

 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัส
ตรีส  

46% 98 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  โทรศัพท (66) 35 350 880 

 (1996) จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 บริษัท มิ้นท อาปโก 
(ประเทศไทย)  

40% 7/290 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  โทรศัพท (66) 38 650 865-7 

 จํากัด  ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 650 864 

     จังหวัดระยอง 21140       

 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส  20% 7/209 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  โทรศัพท (66) 38 956 250 

 (ประเทศไทย) จํากัด  ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 956 252 

     จังหวัดระยอง 21140       
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ประเทศ บริษัท หุน ที่อยู ที่ติดตอ     

ไทย บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 
จํากัด 

49% 358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบาง
พลี 

โทรศัพท (66) 2 705 8800 

    ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง  

โทรสาร (66) 2 705 8808 

     จังหวัดสมุทรปราการ 10540       

 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง  100% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

 จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160    

 บริษัท เอเบิล มอเตอรส 
จํากัด 

100% 14/9 หมูที่ 14 ถนนพหลโยธิน โทรศัพท (66) 2 908 6001-7 

   ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง โทรสาร (66) 2 908 6009 

     จังหวัดปทุมธานี 12120       

 บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 100% 66/24 หมู 14 ถนนรามอินทรา (กม. 7) โทรศัพท (66) 2 519 5800-4 

   แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทรสาร (66) 2 946 5107 

     กรุงเทพฯ 10230 www.newera-th.com 

 บริษัท ฮุนได มอเตอร  30% เลขท่ี 38 อาคารคิวเฮาส คอนแวนต โทรศัพท (66) 2 632 2777 

 (ไทยแลนด) จํากัด  ช้ัน 3 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม โทรสาร (66) 2 632 2647 8 

     เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.hyundai-motor.co.th 

 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 60% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 www.powermap.in.th 

 บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 51% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
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ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ     

ไทย บริษัท พาพาโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

12% 184/232 อาคารฟอรั่มทาวเวอร ช้ัน 33หวย
ขวาง  

โทรศัพท (66) 2 645 4117 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง  

   

     กรุงเทพมหานคร 10310       

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

100% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160    

 บริษัท อาปโก แจ็คสปด 
จํากัด 

60% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 บริษัท เอ อีอารพี จํากัด 88% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 

   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) 
จํากัด 

76% 229/104-105 หมูที่ 1 ถนนเทพารักษ โทรศัพท (66) 2 706 5915 9 

   ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  โทรสาร (66) 2 706 5910 

      จังหวัดสมุทรปราการ 10540       

ประเทศ
จีน 

บริษัท คุนซาน เจินไต -ซิ
นเชง  

100% พรีซีช่ัน แมทชีนเนอรี่ อินดัสตรีส พารค โทรศัพท (86) 512 5767 1757 

 พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด   ถนนไปหลิน คุนชาน 215331 โทรสาร (86) 512 5767 0964 

 บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 100% 3600 ถนนเวิงชิงสง ชิงพู เช่ียงไฮ โทรศัพท (86) 21 5974 4843 

      201709 โทรสาร (86) 21 5974 4704 
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ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ     

มาเลเซีย บริษัท นิว เอรา เซลส  49% เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนยี 43000 โทรศัพท (60) 3 8737 0403 

 (มาเลเซีย)  จํากัด   คาจาง เซลังงอ โทรสาร (60) 3 8737 7406 

 บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอส
เซส  

49% เลขท่ี 10 จาลาน 51/217 สวนที่ 51  โทรศัพท (60) 3 7784 8411 

 จํากัด  46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ  (60) 3 7784 7411 

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง  49% เลขท่ี 10 จาลาน 51/217 สวนที่ 51  โทรศัพท (60) 3 7784 8411 

 (มาเลเซีย) จํากัด   46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ โทรสาร (60) 3 7784 7411 

 บริษัท อาปโก ไอทีเอส 
(มาเลเซีย)  

29% เลขท่ี 17 จาลาน ชางไก 6/22, 46000 โทรศัพท (60) 3 7956 5158 

  จํากัด   เปตาลิง จายา เซลังงอ โทรสาร (60) 3 7956 6158 

สิงคโปร บริษัท อาปโก อินเวสเมนท  100% 745 ทีโอเอ พาโย โลรอน 65, ดิ แอคชัวรี 
03-01 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

 ไพรเวท จํากัด   ประเทศสิงคโปร 319455       

 บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพร
เวท  

60% 745 ทีโอเอ พาโย โลรอน 65, ดิ แอคชัวรี 
03-01 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

 จํากัด  ประเทศสิงคโปร 319455    

 บริษัท แจ็คสปด คอรปอร
เรช่ัน  

18% 47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร 508955 โทรศัพท (65) 6788 2088 

  จํากัด      โทรสาร (65) 6788 0020 
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1.2    บุคคลอางอิง 

(ก)    บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด : นายทะเบียนหลักทรัพย 

ท่ีอยู  :   62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท :  (66) 2 229 2800 
โทรสาร   :  (66) 2 359 1259   

(ข)     บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนท ยัง จํากัด : ผูสอบบัญชี 

ท่ีอยู :   ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท :   (66) 2 264 0777, (66) 2 661 9190 

โทรสาร :   (66) 2 2640 0789, (66) 2 661 9192   

(ค)      บริษัท รอยัล แอดโวเคทส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด : ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

ท่ีอยู :   2/4 ช้ัน 5  อาคารนายเลิศทาวเวอร  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท :   (66) 2 665 2112 

โทรสาร :   (66) 2 665 2118   
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2. ปจจัยเสี่ยง 
2.1 ความเสีย่งจากปจจัยภายนอก 

2.1.1.  ความเสี่ยงทางดานการเมือง 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง:  จากสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง รัฐบาลใหมโดยคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติแนวทางการคืนเงินภาษีใหกับผูซื้อรถยนตคันแรก ซึ่งจะเปนตัวกระตุนยอดขายรถยนต
ภายในประเทศ และอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ 

(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: นโยบายของรัฐบาลไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการขยายตัวและผล
กําไรของอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวม 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: คณะรัฐบาลใหมท่ีชนะการเลือกต้ังดวยเสียงขางมากเขามาในสภา ยังคงตอง
ทํางานภายใตแรงกดดัน ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน้ัน ความไมตอเนื่องของนโยบายของรัฐบาล
จะสงผลใหเกิดความไมแนนอนตอการดําเนินกิจการของบรษัิทฯ และอาจสงผลตอความเช่ือมั่นของ
ผูบริโภค  

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: จากสถานการณในปจจุบัน   เปนการยากท่ีจะคาดเดาผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจาก
ระดับความไมแนนอนยังคงมีอยูสูง 

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯมีการต่ืนตัวอยูตลอดเวลา ในการรับทราบและตอบสนองนโยบาย
ใหมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดเวลา เพื่อท่ีจะใหบริษัทไดรับผลประโยชนสูงสุด จากนโยบายของ
รัฐบาล ดังจะเห็นไดจาก การท่ีบริษัทฯ ไดรับคําส่ังซ้ือช้ินสวนของรถยนตขนาดเล็กจํานวนมากในป 
2552 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับผลประโยชน จากนโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนตขนาดเล็ก ประหยัด
พลังงาน 

2.1.2.  ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ  
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: มีความเปนไปไดท่ีอาจเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบในทางลบ

ตอการลงทุน 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: อุปสงค และอุปทานในตลาดโดยรวมมีผลกระทบอยางมากตอบริษัทฯ 
(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ สงผลทําใหการบริโภคสินคาลดลง ความตองการซ้ือ

รถยนตของผูบริโภคจะลดลงไปอยางมาก เนื่องจากผูบรโิภคน้ันจะเลื่อนการซื้อรถยนตคันใหมออกไป 
เพราะรายไดท่ีหดหายไป ดังน้ันผูผลิตรถยนตจะลดยอดการสั่งซ้ือช้ินสวน ทําใหบริษัทฯสูญเสียรายได 

(ง)  โอกาสที่เกดิขึน้จริง:  เมื่อตนป พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจท่ัวโลกไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิใน
ประเทศญ่ีปุน ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตอยางยิ่ง รวมถึงสภาวะท่ีไมแนนอนของ
เศรษฐกิจของทวีปยุโรปและเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีหยุดน่ิง ทําใหระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ  

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: ผูบริหารไดตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงไดกําหนดใหมี
มาตรการตรวจสอบอยางใกลชิด โดยมุงเนนในเรื่องการลดคาใชจาย และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน มาตรการเหลาน้ีจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
เชนเดียวกัน กลุมบริษัท อาปโก ไดกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังภายในธุรกิจการผลิตตางๆ
ของอุตสาหกรรมยานยนตของบริษัทฯเชน โรงงานผลติช้ินสวนยานยนต, ธุรกิจตัวแทนจําหนาย
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รถยนต, ระบบนําทางทางรถยนต และมีบริษัทฯในเครือท่ีอยูตางประเทศ อาทิ เชน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศมาเลเซีย 

2.1.3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาเหล็ก 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: เหล็กเปนวัตถุดิบหลักท่ีบริษัทฯใชในกระบวนการผลิต ราคาเหลก็มีความผัน

ผวนสูงกับอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก  
(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: กําไรของบริษัทฯจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน ซึ่งสงผล

กระทบโดยตรงตอมูลคาเพิ่มของบริษัทฯและทําใหกําไรลดลง 
(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: ราคาเหล็กในตลาดมีความผันผวนสูงและมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง:  บริษัทฯมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กอยางใกลชิด รวมท้ัง

ยังมีการเจรจากบัลูกคาอยางตอเนื่อง โดยกวารอยละ 80 ของสัญญาซ้ือขายระบุให บริษัทฯสามารถ
ปรับราคาของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตนทุนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบไดตามขอตกลงใน
สัญญาซ้ือขายช้ินสวนท่ีบริษัทฯทํากับลูกคาน้ันไดกําหนดใหบริษัทฯสามารถปรับราคาไดเปนครั้ง
คราว  ซึ่งขอตกลงในการปรับราคาดังกลาวจะชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

2.1.4.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง:  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะมีผลตอ

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: กลุมบริษัท อาปโก มีรายรับและรายจายในรูปของสกุลเงินตางประเทศ ดังน้ี  

สกุลเงิน รายรับ (พันบาท) รายจาย (พันบาท) ประเภทของธุรกรรม 
ดอลลารสหรัฐฯ 13,209.12 ดอลลาร

สหรัฐฯ 
2,757.64 ดอลลาร
สหรัฐฯ 

ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา
วัตถุดิบ เครื่องจักร และช้ินสวนอะไหล 

เยน ไมมี 188,085.84 เยน ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา 
เครื่องจักร และช้ินสวนอะไหล 

ยูโร ไมมี 4,159.92 ยูโร ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา
วัตถุดิบ และเคร่ืองจักร และช้ินสวนอะไหล 

สวิสฟรังก ไมมี 1,046.42 ฟรังก ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา
วัตถุดิบ  

ปอนด  ไมมี 40.52 ปอนด ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา
วัตถุดิบ 

โครนสวีเดน ไมมี 286.33 โครน ชําระเงินแกเจาหน้ีในตางประเทศสําหรับคา
วัตถุดิบ 
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(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: ความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อาจทําใหรายไดของ
บริษัทฯลดลงและรายจายเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ระดับการเกิดความเส่ียงดังกลาวของบริษัทฯนั้นอยูใน
ระดับตํ่า เนื่องจากรายไดและรายจายหลักของบริษัทฯ เปนสกุลเงินบาท 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: ในตลาดการคาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศก็จะมีการเคลื่อนไหวไปตามตลาดโลก จึงมีความเปนไปไดวา การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน อาจทําใหเกิดความเสียเปรียบไดสูง  

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: สําหรับบริษัทในกลุม อาปโก ซึ่งมีท้ังรายรับและรายจายในสกุลเงินตรา
ตางประเทศน้ัน มีนโยบายในการปองกันความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge Transaction) หรอื
ในอีกความหมายก็คือวา ใชเงินท่ีไดรับมา นําไปชําระหน้ีเจาหน้ีท่ีเรียกเก็บในสกุลเงินเดียวกัน 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารความเส่ียงหลายอยางกับทางธนาคาร เชนการทําสัญญาการ
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนตน 

2.1.5.  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเส่ียงทีเกิดจากความผันผวนของอตัราดอกเบ้ีย ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนทาง

การเงินของบรษัิทฯ 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: โดยปกติธุรกิจบริษัทฯตองการการลงทุนลวงหนาจาํนวนมาก อยางนอย 2-3 ป 

กอนทําการผลติจริง ดังน้ัน บริษัทฯจึงตองการเงินทุน ซึ่งก็คือเงินกูจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการ
ขยายตัว ปจจุบัน บริษัทฯมีสินเช่ือระยะยาวคงคางจํานวนมาก ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเงินกูเหลาน้ีเปนอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว เปนเหตุให บริษัทฯมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: จากการฟนตัวของตลาดโลกหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ลาสุด อัตรา
ดอกเบ้ียมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน ทําใหบริษัทฯ ประสบกับตนทุนของเงินทุนท่ีสูงข้ึนตามอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว อันสงผลกระทบโดยตรงตอผลกําไรของบรษัิทฯ 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: มีความเปนไปไดสูงเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน 
(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง:  เพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯไดทําขอตกลงสินเช่ือคางชําระ

บางสวนกับดวยสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบ้ีย เพื่อตรึงอตัราดอกเบ้ียใหอยูในระดับท่ีเหมาะดังตาราง
ดังตอไปนี้ 

เงินตน เงินตนคางชําระ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 

อัตราสวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย
แลกเปลีย่นแลว 

1,200 ลานบาท 225 ลานบาท 100% เงินบาท อัตราคงท่ี (1 เดือน)+0.65% 4.77% 
133% 4.77% อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา 

(6 เดือน)+3.19% 
400 ลานบาท 80 ลานบาท 50% เงินบาทอัตราคงท่ี + 3.5% 5.97% 
2,000 ลานบาท 1,880 ลานบาท 20% อัตราดอกเบ้ียฝากประจํา (6 เดือน) + 3.3% 5.65% 
1,200 ลานบาท 1,079ลานบาท 35% อัตราดอกเบ้ียเงนิกูยืมข้ันตํ่า – 1.75% 5.33% 

36% อัตราดอกเบ้ียเงนิกูยืมข้ันตํ่า – 1.75% 5.38% 
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ในป พ.ศ. 2554 ตามตารางขางตน บริษัทฯไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีไวสําหรับเงินกูประมาณรอยละ 46 ของเงินกู
ท้ังหมด  

2.1.6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ประเทศญ่ีปุนประสบกับสึนามิครั้งท่ีรายแรงท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยครั้งท่ีรายแรงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร เชนกัน 

(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: ภัยสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุนเมื่อตนปท่ีผานมา สงผลใหผูผลิตช้ินสวนรถยนต และ
ผูผลิตวตัถุดิบหลายรายไมสามารถจัดสงช้ินสวนและวัตถุดิบไดช้ินสวนและวัตถุดิบบางชนิดตองสงมา
จากโรงงานในประเทศญ่ีปุนและมีสวนประกอบบางช้ินสวนไมสามารถหาจากท่ีอื่นมาทดแทนจากแหลง
อื่นได ทําใหบริษัทผูสงออกหลายแหงไมสามารถสงช้ินงานบางอยางออกไปใหลูกคาได หรือตองเลือ่น
การผลิตช้ินสวนบางตัวออกไป อันสงผลกระทบตอการสงมอบของอุตสาหกรรมโดยรวม นอกจากน้ี 
มหาอุทกภัยครัง้ใหญท่ีเกิดข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โรงงานของบรษัิทฯจมอยูในน้ําสูง 2.2 เมตร 
และการดําเนินงานของสํานักงานใหญตองหยุดชะงัก และยายสายการผลิตไปยังโรงงานแหงอื่นท่ีไมได
อยูในพื้นท่ีประสบภัย  

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: เหตุการณท้ังสองครั้งสงผลกระทบโดยตรงตอการผลิตของบริษัทฯ   บริษัทฯไม
สามารถสรางรายไดและผลกําไรตามท่ีคาดการณ รวมถงึมาตรการบรรเทาและฟนฟูบริษัทฯ ทําใหเกิด
คาใชจายเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: ภัยธรรมชาติเปนสิ่งท่ีไมสามารถคาดการณได บริษัทเช่ือวามีโอกาสท่ีจะเกิดภัย
ธรรมชาติอีกในอนาคต  

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: ผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัทอาปโก ไดตระหนักถึงผลกระทบอัน
รายแรงของภัยธรรมชาติเปนอยางมาก จึงไดกําหนดนโยบายหลายอยางเพ่ือกระจายความเส่ียง บริษัทฯ
ไดต้ังโรงงานกระจายตัวกันในหลายๆพ้ืนท่ีในประเทศซึ่งสามารถยายสายการผลิตบางสวนไปยังโรงงาน
เหลาน้ันไดหากจําเปน นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดทําประกันภัยเพื่อไดรับเงนิชดเชยกรณีโรงงานถูกน้ําทวม
หรอืธรุกิจหยุดชะงักไวแลว 

2.2 ความเสีย่งจากปจจัยภายใน 

2.2.1. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูบริหารสูงสุดเพียงผูเดยีว  
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: การพ่ึงพาผูบริหารสูงสุดเพียงผูเดียว อาจเกิดผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ 

(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร มิเพียงแตเปนผูบริหาร
สูงสุดเพียงผูเดยีวของบริษัทฯเทาน้ัน แตยังตองรับผดิชอบฝายการตลาดและสัมพันธลูกคา                     
และมีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับลูกคาอีกดวย  

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: หากขาดนายเย็บ ซู ชวนแลว บริษัทฯอาจตกอยูในความเส่ียงตอการสูญเสียยอด
จําหนายใหแกคูแขงได ในขณะสภาวะการแขงขันสูงของอุตสาหกรรมยานยนต 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: ปจจุบัน นายเย็บ ซู ชวน ยังไมมีแผนการท่ีจะเกษียณตนเอง แตจะยังคงสนับสนุน
การทํางานและการพัฒนาของบริษัทฯตอไป 
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(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯไดทําการฝกอบรมและพัฒนาทีมผูบริหารใหมๆ ซึ่งเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายของบริษัทฯ 

2.2.2. ความเสี่ยงจากการควบคุมการจัดการกลุมผูถือหุนใหญ 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: การไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลอาํนาจของกลุมผูถือหุนใหญ 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: ปจจุบันบริษัทฯมีผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม คือกลุมของ นายเย็บ และ กลุมโซจิทสึ 

คอรปอเรช่ัน ซึ่งถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งมีอํานาจในการ
บริหารจัดการ 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: ผูถือหุนใหญอาจมีอํานาจในการกําหนดวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน 
ดังน้ัน ผูถือหุนรายยอย อาจไมมีคะแนนเสียงเพียงพอในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในวาระการ
ประชุมท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญเสนอ  

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: มีความเปนไปไดนอย ท่ีผูถือหุนรายใหญจะมีอํานาจจัดการเบ็ดเสร็จเกี่ยวกบั
ผลประโยชน ท่ีไมลงตัว เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวย กรรมการอิสระถึง 5 ทาน จาก
จํานวนกรรมการท้ังหมด 9 ทาน ในการทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร  

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: ปจจุบัน กรรมการอิสระ  ไดทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร 
เพ่ือใหมั่นใจไดวามีการปกปองผลประโยชนของผูถอืหุนรายยอย 

2.2.3. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต และการผลิตแมพิมพ 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเส่ียงจากความไมแนนอนของรายไดจากบริษัทฯหน่ึงในกลุมท่ีทําการผลิต

อุปกรณจับยึดประกอบรถยนต และการผลิตแมพิมพ 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง: ปริมาณความตองการซ้ืออุปกรณจับยึดน้ันเปนไปตามการผลิตของรุนรถยนต 

โดยปกติแลวจะมีการเปลี่ยนทุกๆ 3-5 ป ทําใหบริษัทฯมีความเส่ียงจากรายไดท่ีไมแนนอนจากการ
จําหนายอุปกรณจับยึด 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นของบรษัิทฯ รายไดจากการจําหนายอปุกรณจับยึดเพ่ือ
ประกอบรถยนต และผลิตแมพิมพ ของแตละปมีความผันผวนมากท่ีสุด  

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: จากลักษณะปกติของธุรกิจการผลิตอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต และการผลิต
แมพิมพนี้ ความไมแนนอนของรายไดจึงไมสามารถหลีกเลีย่งได 

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯมีความสัมพันธอันดีกบัลูกคา ประกอบกับผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง 
เปนสิ่งประกันวายอดการจําหนายอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต และแมพิมพนั้น ยังสามารถไปไดดี 
อีกท้ังบริษัทฯไดมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหกวารอยละ 50 อุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต และ
แมพิมพ เปนการผลิตเพ่ือใชสําหรับธุรกิจภายในบริษัทฯ 

2.2.4. ความเสี่ยงจากการแขงขันในอตุสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต  
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ตลาดยานยนตมีการแขงขันสูงมาก บริษัทตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันกันเอง

อยางสูงจากบรษัิทฯผูผลิตช้ินสวนยานยนตรายอื่น เมื่อการแขงขันเขมขนข้ึน ยอมมีโอกาสท่ีบริษัทฯอาจ
สูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับคูแขงได 

(ข) สาเหตุของความเสี่ยง:  ในการส่ังซ้ือช้ินสวนยานยนตแตละครั้ง บริษัทผูผลิตยานยนตจะคัดเลือกผูผลิต
ช้ินสวนยานยนตลวงหนากอนการผลิตจรงิ และจะมอบคําส่ังซ้ือใหแกผูผลติช้ินสวนท่ีไดรับการคัดเลือก 
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อยางตอเนือ่งตลอดอายุของยานยนตรุนนั้นๆ ดังน้ัน อุตสาหกรรมน้ีจงึมีการแขงขันสูง เพื่อใหไดรับคําส่ัง
ซื้อจากลูกคา ซึ่งหมายถึงการประกันรายไดท่ีแนนอนเปนระยะเวลายาวนาน 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: การไมไดรับคําส่ังซ้ือท่ีควรจะไดจากลูกคา เปนความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบอยาง
มากตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: เนื่องจากบริษัทฯมีช่ือเสียง ในการผลิตช้ินสวนยานยนตคุณภาพสูง ดวยราคาท่ี
สามารถแขงขันได นอกจากน้ีการใหบริการมีประสิทธิภาพ และการสงสินคาท่ีตรงตอเวลา ท้ังหมดน้ี ทํา
ใหบริษัทฯไดรับความเช่ือมั่น จากบริษัทผูผลิตยานยนตท่ัวโลก 

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: ดวยเทคโนโลยีทันสมัยผนวกกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพใน
ดานวิศวกรรม รวมถงึความสัมพันธอันดีกบัลูกคา บริษัทฯสามารถรักษาระดับความเปนผูผลิตช้ินสวน
ยานยนต ท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงท่ีสุดในตลาดแหงหน่ึง  

2.2.5. ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ  
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: คุณภาพของงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จสําหรับผูผลิตช้ินสวนยานยนต  
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง:  ในตลาดยานยนตท่ีมีการแขงขันสูงความบกพรองของผลิตภณัฑเปนสิ่งท่ีไม

สามารถยอมรบัได การผลิตช้ินงานท่ีมีตําหนิอาจสงผลในทางลบตอช่ือเสียงของบริษัทฯ การเรียกคืน
ช้ินสวนยานยนตและอุบัติเหตุรายแรง 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: บริษัทฯอาจประสบความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคา หากไมสามารถรักษา
มาตรฐานของผลิตภัณฑของลกูคาไวได 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ เพื่อความ
พึงพอใจของลกูคา จึงม่ันใจไดวา ความเส่ียงจากการควบคุมคุณภาพจะลดลงอยางตอเนือ่ง 

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯไดต้ังเปาหมายท่ีจะลดจํานวนของเสียผลิตภัณฑใหเหลือ 0% จึงได
ทําการลงทุนเพิ่มเก่ียวกับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 นอกจากน้ี บริษัทฯยังรับประกันลูกคาในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑซึ่งไดระบุอยูในสัญญาจัดซ้ือโดยยนิยอมใหลูกคาคืนผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของ
ลูกคา 

2.2.6. ความเสี่ยงดานปญหาแรงงาน  
(ก) ลักษณะความเสี่ยง:ความเส่ียงอันเนื่องจากปญหาแรงงานอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
(ข) สาเหตุของความเสี่ยง:กลุมสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตนับเปนกลุมท่ียังไมมีความม่ันคง 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: ความสัมพันธท่ีไมดีระหวางบริษัทฯและสหภาพแรงงาน อาจนําไปสูความขัดแยง
ระหวางบริษัทผูผลิตกับกลุมสหภาพแรงงาน  

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง:อาจเกิดการประทวงข้ึนไดหากความสัมพันธระหวางบริษัทฯและสหภาพแรงงาน
ออนแอ 
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(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง:บริษัทฯมุงเนนการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพและการใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยงขอพิพาทแรงงานและจะลดผลกระทบตอ
การผลิต 

2.2.7. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานโดยความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและชุมชน 
(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเส่ียงจากอันตรายและการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความปลอดภยั สิ่งแวดลอม

และชุมชน 

(ข) สาเหตุของความเสี่ยง:  ธรรมชาติของธุรกิจกลุมบริษัท อาปโก นั้นมีความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 
และ ความสูญเสีย หากปราศจากการจัดการดานความปลอดภัยท่ีดี พนักงานของบริษัทฯและผูเกี่ยวของ
อาจไดรับผลกระทบ 

(ค) ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น: ในดานความปลอดภัย การกระทําและสภาพแวดลอมหรือสภาพการณท่ีไม
ปลอดภัย อาจทําใหพนักงานประสบอุบัติเหตุ  ในดานสิ่งแวดลอมและชุมชน หากขาดการจัดการท่ีด ีซึ่ง
รวมถงึการควบคุมมลภาวะ และการบําบัดของเสีย อาจสงผลกระทบในดานลบตอ ประสิทธิภาพการผลิต
ของบริษัทฯ 

(ง) โอกาสทีเ่กิดขึ้นจริง: บริษัทฯไดกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอม 
ชุมชน และการจัดฝกอบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง โดยย้ําเตือนถึงความสําคัญการออกแบบ การผลิต
โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบการผลิต ทําใหบริษัทฯสามารถลดความสูญเสีย และอันตรายจากการ
ทํางานท่ีอาจเกิดข้ึนได  

(จ) ระบบการจัดการความเสี่ยง: นอกจากนีบ้ริษัทฯยังไดมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหมีความสะอาดและความปลอดภัย รวมท้ังกิจกรรม 5ส  โดยคํานึงถึงการสรางมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสรางสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัย 
สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ในดานส่ิงแวดลอม บริษัทฯยังไดรบั
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของบริษัทฯในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1  ความเปนมา 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) กอต้ังข้ึนเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 
75 ลานบาท เพื่อท่ีจะไดรับผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรับโอนกิจการจาก 
บริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินธุรกิจแลว บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  ได
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 242,823,600 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 242,823,600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ บริหารงานโดย นายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาว
มาเลเซียซึ่งมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และมาต้ังรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปแลว 
ปจจุบันนายเย็บ ซู ชวน ถือหุนประมาณรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย และบริษัทรวมในเครือจํานวน 30 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทในประเทศจํานวน 21 
แหงและบริษัทท่ีมีถิ่นฐานในตางประเทศอีก 9 แหง บริษัทยอย และบริษัทรวมเหลาน้ีลวนเปนบริษัทท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับ
กลุมธุรกิจ ผลติภัณฑ และบริการของบรษัิทฯ ไดแก เปนผูผลิตช้ินสวนยานยนต เปนผูแทนจําหนายรถยนต เปนผูผลิตและ
จัดจําหนายระบบนํารองการเดินทาง เปนตน 

3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ป 2552  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนขยายกําลังการผลิต เพื่อรองรับการผลิตช้ินสวนของรถยนตตางๆ 

โดย บมจ.อาปโก ฟอรจจิง้ ลงทุนเปนเงินจํานวน  22.30  ลานบาท เพ่ือขยายกําลังการผลิตช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging)  สง

มอบให บจ. ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย) ในสวนของรถยนตขนาดเล็ก (Subcompact) ซึ่งเริ่มทําการผลิตไปแลวเมือ่

ตนเดือนกันยายน 2552  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด เพื่อรองรับการขยายกําลัง

การผลิตของชุดโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Frame) และงานตีกลึงช้ินสวนอะไหลรถยนต (Machining) สําหรับ

ช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging)  บนพื้นท่ี 40 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯเปนผูถือหุนแต

เพียงผูเดียว ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ซึ่งมีการเพ่ิมทุนเปน 200 ลานบาทในป 2553 รวมถึงบริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อ

ขยายกําลังการผลิตในสวนของเครื่องจักรปมข้ึนรูป (Press Machine) ไดแกเครื่อง Komatsu 2,500 Ton Transfer Press ท่ี 

บจ. อาปโก อมตะ จังหวัดชลบุรี เครื่อง Komatsu 1,200 Ton Transfer Press ท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค จังหวัดอยุธยา และ

สายการผลิต Komatsu ความเร็วสูง เริ่มดวยเครื่อง 1, 200  Ton ตามดวย 800 Ton  1 เครื่อง และเครื่อง 600  Ton 2 เครื่อง 

ตามลําดับ ท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง รวมเปนเงนิลงทุนท้ังส้ิน  766.85 ลานบาท 

อีกท้ัง กลุมบรษัิทอาปโก ไดเขารวมดําเนินการเตรียมความพรอม และพัฒนาในโครงการ การผลิตช้ินสวนใหกับบริษัทนิส

สัน ประเทศไทย จํากัด ในสวนของรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco–Car) นอกจากน้ีทางกลุมบริษัทอาปโก ไดใชประโยชน

จากสนธิสัญญาการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย ในการสงออกช้ินสวน (HVAC) ระบบทําความรอน ,

ระบายอากาศ และปรับอากาศ ใหกับโฮลเดนและฟอรด ออสเตรเลีย  
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ป 2553 ถือเปนปท่ีสําคัญสําหรับกลุมบริษัทอาปโก เนื่องในโอกาสท่ีกลุมบริษัทอาปโก ไดดําเนินงานครบรอบ 25 

ป (ต้ังแตป 2528)  บริษัทฯเริ่มตนมาจากการเปนผูแทนจําหนายรถยนตฟอรดแตไมคอยประสบความสําเร็จ จึงหันมามุงเนน

ในการผลิตช้ินสวนยานยนต จนประสบความสําเร็จดั่งเชนทุกวันนี้ นอกจากน้ีบริษัทฯ รวมทุนกับบจ. ทาคากิ เซอิโกะ 

ประเทศญ่ีปุน และบริษัท โซจิทสึ ดวยทุนจดทะเบียน 27 ลานบาทในอัตราสวนรอยละ 49 49 และ 2 ตามลําดับ เพ่ือผลิต

ช้ินสวนพลาสติก สําหรับรถจักรยานยนตฮอนดา และรถยนตอีโคคารของซูซูกิ โดยกอต้ังบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด  

อีกท้ังบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัทยอย  เปดตัวระบบแผนท่ีนํารองการเดินทางโดยรถยนต “POWERMAP Z9” ซึ่ง

นับไดวาเปนระบบแผนท่ีนําทางท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทฯไดจัดประเภทรายการเงินใหกูยืมแก

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัทยอย จํานวน 120  ลานบาทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เนื่องจากบริษัทฯมีความต้ังใจลงทุนในบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมผานการใหกูยืมเงินแก

บริษัทยอย บริษัทฯไดแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมต้ังแตเกิดรายการ ซึ่งการทํา

รายการดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรสุทธิ หรือสวนของผูถือหุนซึ่งการทํารายการดังกลาวทําใหบริษัทฯ 

ถือหุนรอยละ 21.8 ของทุนจดทะเบียน 550 ลานบาท หรือรอยละ 27.4 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวในบริษัท ฮุนได 

มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแลว บริษัทฯไดขยายกิจการในตางประเทศดวยเชนเดียวกัน โดยบริษัท

ยอยในประเทศมาเลเชียไดลงทุนสรางโชวรูมฮอนดา 2 แหงใหมแทนโชวรูมในปจจุบัน ณ เมืองเปตาลิง จายา และเมืองคา

จัง ประเทศมาเลเซีย คาดวาจะแลวเสร็จในชวงกลางป 2554 และบริษัทฯมีการเพ่ิมทุนในบริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรี

ซีช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือนําไปซื้อท่ีดินใชสรางโรงงานใหม บนพื้นท่ีขนาด 54.57 มู หรอื 36,380 

ตารางเมตร  ซึ่งจะชวยเพิ่มกําลังการผลิตและสรางความม่ันใจใหกับลูกคา คาดวาโรงงานสามารถเริม่ดําเนินงานไดเต็ม

กําลังประมาณกลางป 2555 

ป 2554 เปนหนึ่งในปท่ีมีเหตุการณสําคัญๆเกิดข้ึนมากมายในกลุมบริษัทอาปโก หนึ่งในน้ันคือบริษัทฯไดเดินสาย 

การผลิตช้ินสวนท่ีสําคัญเปนจํานวนมากสําหรับรถยนตรุนใหม 6 รุน ของคายผูผลิตรถยนตยกัษใหญท่ีไดเปดตัวเปน ครั้ง

แรกในประเทศไทย และในปเดียวกันนี้ กลุมบริษัทอาปโกตองเผชิญกับเหตุการณอุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดใน ประวัติศาสตร

ของประเทศไทย สํานักงานใหญในจังหวัพระนครศรีอยุธยาถกูน้ําทวมขังเปนเวลานานถึง 40 วัน และภายในโรงงาน ระดับ

น้ําไดทวมสูงถึง 2.2 เมตร อยางไรก็ตามบริษัทฯสามารถกอบกูสถานการณและฟนฟูในสวนของโรงงาน และเครื่องจักร

โดยท่ีกลับมาเริ่มดําเนินการผลติอยางเต็มรปูแบบภายใน ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ตลอด 26 ป ของการเติบโต อยางตอเนือ่ง

และมั่นคง บริษัทฯไดเล็งเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีนาท่ึง รวมท้ังการพัฒนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต ใน

ประเทศไทย  

แมจะตองประสบกับมหาอุทกภัยในป 2554 ก็ตาม แต ทางภาคอุตสาหกรรมก็ไดสงสัญญาณตอบรับของการ

กลับมายิ่งใหญอีกครั้ง ในป 2555 ซึ่งรัฐบาลไทยยังคงใหการสนับสนุนและทํางานอยางจริงจัง เพือ่ท่ีจะผลักดันให ประเทศ
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ไทยเปนหนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมยานยนต ของทวีปเอเซีย และเพื่อสรางความม่ันใจแกกับผูผลิตยานยนตรายใหญใหยังคง

เดินหนาตอไปโดยใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกสูตลาดโลกดวยความเช่ือมั่นในมาตรฐานและ ทักษะ

ของแรงงานไทย กลุมบริษัทอาปโกไดเริ่มตนธุรกิจการออกแบบและการผลิตอุปกรณจบัยึดการประกอบรถยนต และได

พัฒนากาวหนามาสูการผลิตแมพิมพและชิ้นสวน OEM ปจจุบันบริษัทฯเปนท่ียอมรับในความเปนหนึ่งในฐานะ ผูสงมอบ

ระดับโลกของผลิตภัณฑดังกลาว และยังพัฒนาศักยภาพดวยเทคโนโลยจีากท่ัวโลกอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จะพยายามอยาง

เต็มท่ี ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ือตอยอดความสําเร็จและรวมท้ังหาโอกาสใหมๆ ท่ีมีปจจัยบวกท่ีจะ

ประสบความสําเร็จอยางตอยอด นําไปสูเปาหมายท่ีจะเปนผูนําแหงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย พรอมกับผลักดัน

ประเทศไทยใหไดรับผลประโยชนในเชิงบวกเชนกัน ซึ่งจากการท่ีไดกลาวมาขางตนก็เปนไปตาม วิสัยทัศนของบริษัทและ 

หลักปรัชญาท่ีเรียบงายของการเปนองคกรท่ีคลองตัวและมีความสุขดวยการบริหารท่ี โปรงใส หรือมีความเปนเลิศทางดาน

ธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทไดต้ังเปาหมายขององคกรตามหลักเกณฑ  SQCDEM: 

 Safety ความปลอดภยั:  
 ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 Quality คุณภาพ:  
 คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุงม่ันท่ีจะบรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 Cost ราคา: 
 ความสามารถในการแขงขันดานราคา ดวยตนทุนท่ีตํ่า 

 Delivery การสงมอบสินคา:  
 การจัดสงท่ีตรงเวลาทุกครั้ง 100% ดวยปรัชญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 

 Engineering วศิวกรรม:  
 ความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงอยางตอเน่ือง (KAIZEN)ในดานวิศวกรรม 

 Management การบริหารจัดการ:  
 อยางชาญฉลาด, โปรงใสและใสใจในรายละเอียด 

ลูกคาปจจุบันจากทุกมุมโลกไดใหการยอมรบับริษัทฯในฐานะ ในผูประกอบการท่ีมีความม่ันคงย่ังยนืในความ 

เปนเลิศทางดานการผลิต ดวยการรักษามาตราฐานทางดานความปลอดภัย คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา วิศวกรรม และ

การจัดการ นอกจากน้ีบริษัทฯไดต้ังเปาหมายท่ีจะยกระดับความสัมพันธ ทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนตคายตางๆใหเพิ่ม สูงข้ึน

ดวย 
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โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

         บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
(ประเทศไทย) 

          

            
                  
      บริษัทยอย       
            
      บริษัทรวม       
            
                  

  100% บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 
(ประเทศไทย) 

100% 

      
                   

  100% บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) 
(ประเทศไทย) 

100%   

       
                  

  100% บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซีชั่น ฟอรจจ้ิง จํากัด 
 (ประเทศจีน) 

100% 

      
                   

   60% บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 
(ประเทศจีน) 

100% 

       
                  

  100% บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 
(ประเทศไทย) 

100% 

      
                  

  100% บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 
(ประเทศไทย) 

100% 

      
                   

  88% บริษัท เออีอารพี จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท คัทซึย า (ประเทศไทย) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

76% 

      
                  

 60% บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท  เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส (มาเลเซีย) จํากัด 
(ประเทศมาเลเซีย) 

49% 

      
                   

   100% บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท จํากัด 
(ประเทศสิงคโปร) 

 บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 
(ประเทศมาเลเซีย) 

49% 

        
                    

   49% บริษัท อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) จํากัด 
(ประเทศมาเลเซีย) 

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง (มาเลเซีย) จํากัด 
(ประเทศมาเลเซีย) 

100%   

        
                  

 51% บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 
(ประเทศไทย) 

49% 

      
                  

 51% บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด 
(ประเทศสิงคโปร) 

100% 

      
                   

 46% บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(ประเทศสิงคโปร) 

18%   

       
                   

 30% บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

40% 

      
                  

 12% บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย)  จํากัด 
(ประเทศไทย) 

20% 
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กลุมธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ 

ดําเนิน

กิจการ

โดย 

รอยละ

ของการ

ถือหุน

ของ

บริษัท 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ลานบาท 

รอย

ละ ลานบาท 

รอย

ละ ลานบาท 

รอย

ละ ลานบาท 

รอย

ละ ลานบาท 

รอย

ละ ลานบาท 

รอย

ละ 

ผลิตชิ้นสวนรถยนต 

ผลิตชิ้นสวนโครงรถกระบะ 

AA 100 4,111.57 51.6 3,315.55 34.3 3,062.13 32.2 1,878.17 25.5 2,772.12 24.4 2,241.97 21.48 

ASP 100   0   0   0   0 73.2 0.6 210.98 2.02 

ผลิตชิ้นสวนรถยนต ปมขึ้นรูป 

AH 100 1,143.09 14.3 1,522.40 15.8 1,525.16 16 1,120.62 15.2 1,704.12 15 1,360.60 13.04 

AHP 100 0 0   0   0 367.3 5 403.06 3.6 357.11 3.42 

ผลิตชิ้นสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป 

AF 100 0 0 1,097.64 11.4 1,026.04 10.8 732.46 9.9 1,021.00 9 1,799.67 17.24 

KCX&AS 100 248.36 3.1 267.58 2.8 379.61 4 562.83 7.6 754.61 6.7 865.36 8.29 

ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ

รถยนต และถังน้ํามันพลาสติก AP 100 0 0 617.32 6.4 579.4 6.1 423.7 5.8 661 5.8 0.00 0.00 

ออกแบบ ผลิตและ

ติดตั้งอุปกรณจับยึด   

AH 100 18.04 0.2 169.75 1.8 151.05 1.6 0 0 0 0 253.08 2.43 

AHT   0 0 0 0 0 0 15.9 0.2 397.48 3.5 46.05 0.44 

อุปกรณแมพิมพ   AH 100 127.91 1.6 130.76 1.4 165.17 1.7 145.28 2 52.53 0.5 0.00 0.00 

จําหนายรถยนตและ

บริการหลังการขาย 

ประเทศไทย 

NESC 100 863.85 10.8 816.23 8.5 512.28 5.4 361.38 4.9 488.5 4.3 682.93 6.54 

AM 100 256.1 3.2 192.07 2 209.27 2.2 137.81 1.9 369.19 3.3 571.89 5.48 

ประเทศมาเลเชยี 

NESM 49 0 0 0 0 0 0 302.87 4.1 736.55 6.5 561.61 5.38 

TSR 49 865.4 10.9 997.61 10.3 1,210.96 12.7 1,281.70 17.4 1,493.56 13.2 1,051.39 10.07 

ระบบนํารองการ

เดินทาง   

AITS 60 0 0 15.36 0.2 22.24 0.2 30.64 0.4 36.18 0.3 33.52 0.32 

AMAC 51 21.16 0.3 0.03 0 5.35 0.1 2.91 0 0.36 0 0.00 0.00 

อื่นๆ       320.01 4 516.33 5.3 664.04 7 2.2 0 380.7 3.4 399.94 3.83 

รวม       7,975.49 100 9,658.63 100 9,512.70 100 7,365.77 100 11,344.14 100 10,436.09   
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 

    บมจ.อาปโก ไฮเทค มีบริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งกลับผลิตภัณฑและการบริการตางๆ ไดแก 
เปนผูผลิตช้ินสวนยานยนต เปนตัวแทนจําหนายรถยนต และเปนผูผลิตและจัดจําหนายระบบนํารองการเดินทาง 
เปนตน รวมท้ังส้ิน 30 บริษัท (ในประเทศไทย 21 บริษัท ในตางประเทศ 9 บริษัท) โดยสามารถจาํแนกตาม
ประเภทการประกอบธุรกิจไดดังตอไปนี้ 

 
(ก) บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) – (AH) 

บมจ.อาปโก ไฮเทค กอต้ังข้ึนในป พ.ศ.  2538  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ พ.ศ.2545 ดําเนิน
ธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิต
อุปกรณแมพิมพ (Stamping Die) และผลิตช้ินสวนยานยนต (OEM Auto Parts) บริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในกลุมธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเนือ่งกับผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ ไดแก เปนผูแทนจําหนาย
รถยนต เปนผูผลิตและจําหนายระบบนํารองการเดินทางทางรถยนต เปนตน  

บมจ.อาปโก ไฮเทค  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 268.87 ลานบาท ถือหุนใหญโดยกลุมนายเย็บ ซู ชวน 
ประมาณรอยละ 35.8 และกลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ถือหุนประมาณรอยละ 15.75 โดยมี
กลุมลูกคาหลักเปนผูผลิตยานยนตช้ันนําท้ังในและตางประเทศ  

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด – (AA) 

   บจ.อาปโก อมตะ ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Fame) ของรถกระบะรุน D-
MAX ของ บจ. อีซูซุมอเตอรส (ประเทศไทย) โดยมีบมจ.อาปโก ไฮเทค เปนผูถือหุนท้ังหมด  ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 800 ลานบาท  

 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) – (AF) 

  บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging) และตีกลึงช้ินสวนอะไหลรถยนต 
(Machining) ถือหุนท้ังหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาทโดยมีกลุม
ลูกคาหลักคือบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย), บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) บริษัท  จีเคเอ็น 
ไดรฟไลน (ประเทศไทย), บริษัท ทีอารดับเบิลยู (ประเทศไทย), บริษัท ยามาฮา มอเตอร (ประเทศไทย) และ 
บริษัท แมกนา ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด – (AHP) 

 บจ.อาปโก ไฮเทค พารทส ประกอบธุรกิจผลติช้ินสวนยานยนตปมข้ึนรูปและผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
ปมข้ึนรูป ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทคแตเพียงผูเดียว ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท โดยมีกลุม
ลูกคาหลัก คือ บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)  

 

 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั – (AMIT) 
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บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ ในเบ้ืองตนจัดต้ังข้ึนโดยเนนทางดานวิศวกรรม และการตลาดของช้ินสวนปมข้ึน
รูปสําหรับลูกคานิสสันในประเทศไทย และไดมีการวางแผนจะผลิตช้ินสวนอื่นเพิ่มเติม โดยเปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค และบจ.มิตซูอิเกะ คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 
49 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 33 ลานบาท 

 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) – (AP) 

   บมจ.อาปโก พลาสติค ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑและช้ินสวนประกอบพลาสติก และ
เปนบริษัทยอยของ บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนท้ังหมด ในนามของ บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง  ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท โดยมีกลุมลกูคาหลัก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย), บริษัท เจเนอรลั
มอเตอรส, บรษัิท เด็นโซ และ บริษัท ฮิโน บริษัทไทย ยามาฮา มอเตอร บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล เปนตน 

 บริษัท อาปโก สตัรคเจอรัล  โปรดักส จํากัด – (ASP) 

   บจ.อาปโก สตัรคเจอรลั  โปรดักส ดําเนินธุรกจิผลิตช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Fame) ของ
รถกระบะ D-MAX รุนใหมและเกา ของ บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) บมจ.อาปโก ไฮเทค เปนผูถือหุน 
บจ.อาปโก สตัรคเจอรลั โปรดักส ท้ังหมด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 200 ลานบาท 

 บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด – ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน – (AS) 

บจ.อาปโก เซ่ียงไฮ ดําเนินธุรกจิใหบริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining) รองรบัการผลิตจาก 
บจ.คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิง้ ถือหุนท้ังหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ดวยทุนจดทุนเบียนชําระ
แลว 2 ลานเหรยีญสหรัฐฯ 

 บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจ้ิง จํากัด –ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน – 
(KCX) 

บจ.คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิง้ ดําเนินการผลิตและจัดสงช้ินสวนยานยนตประเภทตีอัดข้ึน
รูป (Forging) และชิ้นสวนกัดผิวอื่นๆ ท่ีใชกับรถยนตและรถมอเตอรไซค ผลิตภัณฑหลักไดแก ช้ินงานตีอัดข้ึนรูป
ทองแดงและกานลูกสูบเครื่องยนต (Connecting Rod) โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 6.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ ผูผลิต และจัดจําหนายรถยนตรยี่หอตางๆ เชน เอส
จีเอ็มดับเบ้ิลยู ชไนเดอร เชอรี ่วูซิ มิงยู และซานตง เว ินหมิง เปนตน 

 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด – (ASICO) 

บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) เปนผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเช้ือเพลิง ทอน้ํามัน คลัช และ
ช้ินสวนเครื่องยนต โดยเปนการรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนรอยละ 46 และผูรวมทุนชาวญ่ีปุน
ไดแก บจ.ซันโอ อินดัสเตรียล ถือหุนรอยละ 51 และ บมจ.โซจิทส ึ คอรปอเรช่ัน ถือหุนรอยละ 3  ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 117.7 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด,   
บริษัท นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย  และบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล  

 

 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด – (MA) 
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   บจ.มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนประดับยานยนต และ
ช้ินสวนกรอบประตูรถยนต โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) และ บริษัท ฟอรด 
(อินเดีย)  

  บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค รวมทุนกับ บจ.ซิโนวัน โฮลดิ้ง 
ซึ่งกลุมบริษัทมิ้นท ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือหุนท้ังหมด โดยมีสัดสวนการถือหุนแบงเปนรอยละ  40 
และ 60 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 378.5 ลานบาท  

 บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด – (SI) 

บจ.ซันโอ อินดัสตรีส ดําเนินธุรกิจผลิตทอสาํหรับเครื่องยนตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุม
ประเทศอาเซียน เปนบริษัทรวมทุนซึ่ง บมจ. อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 20 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
146.25 ลานบาท โดยมีกลุมลกูคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 

 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด – (TTSC) 

   บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จัดต้ังข้ึนเพื่อผลิตช้ินสวนพลาสติก สําหรับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
เชน ไทยซูซุกิ คาวาซากิ และ เคฮิน บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ เปนการรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค และ
บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปเปอรเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน และบจ.โซจิทสึ แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) โดยถือหุน
รอยละตามลําดับรอยละ 49 รอยละ 49 และรอยละ 2 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 27 ลานบาท. 

(ข)        บริษัทออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณจับยึด 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด  – (AHT) 

   บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จัดต้ังข้ึนเพื่อออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนต 
โดยจะสงออกไปยังลูกคาตางประเทศและใชรองรับการผลิตช้ินสวนยานยนตภายในเครือกลุมบริษัท อาปโก ใน
สามปท่ีผานมาบริษัทไดจัดสงอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนตใหลูกคาไดแก เรโนลด, ฟอรด, บีเอ็มดับเบ้ิลยู, 
เมอรซิเดส เบ็นซ, มาสดา เปนตน  

  บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง ถือหุนท้ังหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 65 ลานบาท 

(ค)        บริษัทจําหนาย และบริการหลังการขายรถยนต 

 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด – (AM) 

บจ.เอเบิล มอเตอรส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมและ

ศูนยบริการหลงัการขายในเขต นวนคร และลาดพราว ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุน

ท้ังหมดโดย บมจ .อาปโก ไฮเทค  

 บริษัท นิว เอรา เซลส  จํากัด – (NESC) 

บจ.นิว เอรา เซลส  เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฟอรด  โดยมีโชวรูมพรอม
ศูนยบริการหลงัการขายท้ังส้ิน 2 แหง ต้ังอยูท่ี ถนนรามอินทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ถือหุนท้ังหมด โดย 
บมจ.อาปโก ไฮเทค มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) (จํากัด) – ประเทศมาเลเซีย – (NESM)  

บจ.นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฮอนดา โดยมีหอง
โชวรูมและศูนยบริการหลังการขายต้ังอยูในคาจัง เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีถือหุนรอยละ 
49 กับ บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส  ท่ีถือหุนรอยละ 51 มีทุนชําระแลว 1.5 ลานริงกิต หรือประมาณ 16.5 ลาน
บาท  

 บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด – ประเทศมาเลเซีย – (TSR) 

บจ.เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดา โดยมีโชว
รูมและศูนยบริการหลังการขายต้ังอยูในรัฐเปตาลิง จายา เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีถือหุน
รอยละ 49 กับนักธุรกิจชาวมาเลเซียท่ีถือหุนรอยละ 51 ปจจุบันมีทุนชําระแลว 6 ลานริงกิต หรือประมาณ 66 ลาน
บาท  

 บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  (จํากัด) – (HM) 

บจ.ฮุนได มอเตอร  (ไทยแลนด) เปนผูแทนจําหนายรถยนตยี่หอฮุนได แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
โดยมีความรับผิดชอบในดานการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ท้ังในสวนของช้ินสวน และ
รถยนตยี่หอฮุนได โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค รวมทุนกับ บมจ.โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน และบจ.โซจิทสึ เอเชีย ไพรเวท 
ถือหุนนับเปนรอยละ 30   รอยละ 55 และรอยละ  15 ตามลําดับ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว  550 ลานบาท 

(ง)       ระบบแผนท่ีนํารองการเดนิทาง 

 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั – (AITS) 

บจ.อาปโก ไอทีเอส ดําเนินธุรกิจทําการตลาด จัดจําหนายอปุกรณ และใหบริการระบบแผนท่ีนํารองการ
เดินทาง ซึ่งรวมถึง ซอฟตแวร และฮารดแวร ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค รอยละ 60 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
100 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทเจวีซี บรษัิทไพรออริต้ี และซูเล็กซ เปนตน 

 บริษัท อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) จํากัด [AITSM] 

บจ. อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) กอต้ังข้ึน เพื่อขยายธุรกิจซอฟตแวรแผนที่นํารองการเดินทาง พาวเวอร
แมพ สูตลาดมาเลเซีย ซึ่งซอฟตแวรแผนท่ีนํารองการเดินทาง พาวเวอรแมพไดรับความนิยมเปนอยางแมวาจะเพ่ิง
เปดตัวไปก็ตาม  

บริษัท อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) จํากัด ถือหุนโดยบจ.อาปโก ไอทีเอส  และนักลงทุนชาวมาเลเซีย รอย
ละ 49 และ 51 ตามลําดับ  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 5 แสนริงกิต 

 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด – (AMAC) 

บจ. เอ แม็คช่ัน ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรม และผลิตระบบนํารองการเดินทางดวยรถยนต 
รองรับยอดขายจาก บจ.อาปโก ไอทีเอส โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 51 รวมทุนกับ บจ.แมคช่ัน 
เทคโนโลยี ประเทศไตหวัน ซึ่งถือหุนรอยละ  49   มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1 0 ลานบาท 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด – (PPG) 

บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจทําการตลาด จัดจําหนายอุปกรณ และใหบริการระบบ
นํารองการเดินทาง ซึ่งรวมถึง ซอฟตแวร และฮารดแวร  บจ. พาพาโก (ประเทศไทย) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 
บมจ.อาปโก ไฮเทค และ แม็คช่ัน เทคโนโลย ีประเทศไตหวัน ถือหุนรอยละ30 และรอยละ 70 ตามลําดับ มีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท 

(จ)        อื่นๆ 

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด – (AE) 

บจ .อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง มีวตัถุประสงคเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาออกแบบ
วิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจัยพัฒนา
ดานวิศวกรรม โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ถอืหุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท 

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรร่ิง (มาเลเซีย) จํากัด – ประเทศมาเลเซีย – (AEM) 

บจ.อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง (มาเลเซีย) ถูกต้ังไวเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในขณะนี้ไดซื้อ
ท่ีดินไวสําหรับจัดต้ังหองโชวรมูของฮอนดา บจ.อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง (มาเลเซีย) ถือหุนโดยบจ . เทเนกา เซเทีย รี
ซอสเซส และบจ.นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย)รอยละ 49 และรอยละ 51 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 1 ลานริงกิต 

 บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด – (AJ) 

   บจ.อาปโก แจ็คสปด ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตช้ินสวนประดับยนตสําหรับรถกระบะ เปน
บริษัทรวมทุนระหวาง บจ.อาปโก ไฮเทค พารท กับ บจ .แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน ประเทศสิงคโปร ดวยสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ  60 และ  40 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว  20 ลานบาท 

 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด -  ประเทศสิงคโปร – (AIPL) 

บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท ดําเนินธุรกจิการลงทุน และการควบรวมกิจการในบริษัทอื่น โดย บมจ.
อาปโก ไฮเทค  ถือหุนท้ังหมด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว  6.97 ลานเหรียญสิงคโปร  

 บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท จํากัด – ประเทศสิงคโปร – (AITSPL) 

 บจ. เอบิล ไอทีเอส ไพรเวท ดําเนินธุรกิจลงทุน และควบรวมกิจการในบริษัทอื่น บจ.อาปโก ไอทีเอส ถือ
หุนท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 310,000 เหรียญสิงคโปร  

 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) – ประเทศสิงคโปร – (JCL) 

บมจ.แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตเบาะหนังและช้ินสวนประดับสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต โดย บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท ถือหุนรอยละ 18 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 21.8 
ลานเหรียญสิงคโปร  

 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกัด – (KT) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

   บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณตกแตงภายในรถยนตประเภทผลิตภัณฑพิมพ
ลายไม และกํามะหยี่เทียม เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค กับ นักลงทุนชาวสิงคโปร  ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 76 และ 24 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน ชําระแลว  28.5 ลานบาท 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 

4.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
4.1    ลักษณะผลิตภัณฑ   

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทอาปโก มีความเก่ียวพันกับธุรกิจการผลิตช้ินสวนยานยนตประกอบดวยการผลติโครงรถ

กระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining) ผลิต

และจําหนายช้ินสวนพลาสติก ผลิตช้ินสวนประดับยนต ผลิตอุปกรณระบบนํารองการเดินทาง ธุรกิจดานการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบัอุปกรณระบบนํารองการเดินทาง และเปนตัวแทนจําหนายรถยนต โดยมรีายละเอียด ของแต

ละกลุมผลิตภณัฑหลักๆ ดังน้ี 

4.1.1 ชิ้นสวนรถยนต (OEM Auto Parts) 

การผลิตช้ินสวนรถยนตนับเปนกิจกรรมสรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ ช้ินสวนรถยนตท่ีผลิตโดยบริษัทฯมี

คุณภาพสูง  ซึ่งช้ินสวนรถยนตสําคัญท่ีบริษัทฯผลิต ไดแก  

(ก)  ถังน้ํามันโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดับนํ้ามัน (Tank Sender) โดยสงมอบผลิตภัณฑ ป
ละประมาณ 100,000 ช้ินตอปใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย   )
จํากัดซ่ึงเปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา ซึ่งนับเปนรายไดท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯเปนผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีสามารถผลิตถังนํ้ามันไดทุกช้ินสวนเกือบ
รอยเปอรเซ็นต ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ คอรปอเรช่ัน 
(Keylex Corporation) ประเทศญ่ีปุนโดยการทําสัญญาความรวมมือทางเทคนิค ซึ่ง
คูสัญญาสามารถตออายุสัญญาได และบริษัทฯ ยังไดรับความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท คอนติเนนทอล ออโต
โมทีฟ  ประเทศเยอรมันอีกเชนกัน 

(ข) ถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) โดยสงมอบ
ผลิตภัณฑในสวนการผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็ก ปละประมาณ 98,000 ช้ินตอป
ใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ ประเทศไทย (จํากัด) ซึ่งเปนผูผลิตรถยนต
ฟอรดและมาสดา ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ เท็กซ
ทรอน (Kautex Textron) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา 

(ค)  ชิ้นสวนเช็คระยะเปด/ปด ประตู (Door Check Link) ผลติประมาณ 700,000 ช้ินตอปสงใหกับอีซูซุ, 
400,000 ช้ินตอปสงใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึงเปน
ผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา ในสวนนี้บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลอืทางดาน
เทคนิคจาก บริษัท EDSCHA NA ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญแลวบริษัทฯ จะ
ใชแมพิมพท่ีบริษัทฯผลิตทําการผลิตช้ินสวนรถยนตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 
เนื่องจากเครื่องปมข้ึนรูป (Press) ช้ินสวนมีหลายขนาดข้ึนอยูกับแรงท่ีใช ซึ่ง
สามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนช้ินสวนรถยนตท่ีมีขนาดรูปรางท่ีหลากหลาย 
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(ง) ผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) มีการผลิตท้ังใน
ประเทศไทย โดยบริษัท  อาปโก  ฟอรจจิ้ง จาํกัด (มหาชน) ลูกคาหลักไดแก บริษัท 
ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ที อาร ดับบลิว และบจ.ไทยยามาฮา เปน
ตน  และประเทศจีน โดยมีลูกคาหลักไดแก  ผูผลิตรถยนตตาง ๆ ในประเทศจีน 
ไดแก ชไนเดอร เชอรี่ วูซิ มินยู และ ซานตง เวินหมิง 

(จ) โครงรถกระบะ รุน ดี-แมกซ (Chassis Frame) แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการออกแบบแมพิมพ พัฒนา
รูปแบบ ทดสอบ และผลิต จนเปนโครงรถกระบะท่ีสมบูรณแบบ ใหกับ บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีกําลังการ
ผลิต 294,000 ช้ินตอป แบงการทํางานเปน 2  กะ )8 ช่ัวโมงตอกะ (ชุดโครงรถท่ีบริษัทฯ สงมอบใหกับอีซูซุเปนช้ินสวน
ประกอบยอย ซึ่งบริษัทอีซูซุจะนําไปเช่ือมตอกันเพื่อประกอบตอเปนโครงรถ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบดวยช้ินสวนตาง 
ๆ ประมาณ 50 – 60 ช้ิน ในปท่ีผานมาโรงงานไดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตแลว และบริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลติใน
สวนของการตัดและการปมข้ึนรูปในปท่ีผานมา นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจางบริษัทภายนอก เชน บรษัิท ไทยรุงยูเนียนคาร 
จํากัด (มหาชน) (TRU) และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา จํากัด (TSPKK) ผลิตบางช้ินสวนเพื่อประกอบกับช้ินสวนท่ี
บริษัทฯ ผลิตเพื่อจําหนายตอใหกับทางอีซูซุ 

การผลิตแบงออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ การตัด การปมข้ึนรูป และการประกอบ โดยเริ่มจากการนําเหล็กมวน
มาตัดเปนแผนและเรียงซอนกนั จากนั้นนําเหล็กแผนมาปมข้ึนรูปเปนช้ินสวน
ประกอบยอย (Components) และนําช้ินสวนยอยมาเช่ือมประกอบกับช้ินสวนอื่น ๆ 
เปนช้ินสวนกึ่งสําเร็จรูป (Subassembly) ตรวจคุณภาพ และบรรจุเปนชุด 
สวนประกอบโครงรถยนตครบชุด (Set of Frame Components) เพื่อนําไปสง
โรงงานของอีซซูุ เพ่ือประกอบเปนโครงรถยนต (Final Frame) ท่ีไดรับการเช่ือม
ประกอบเปนหนึ่งช้ิน และนําไปประกอบรถรุน ด-ีแมกซ ตอไป 

กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

สําหรับธุรกิจยานยนตแลว “คุณภาพ” เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทุกข้ันตอนในกระบวนการผลิตจะตอง

คํานึง และมุงม่ันใหการผลิตไดสินคาคุณภาพเสมอ บริษัทฯ จึงใชเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิตข้ันสูง เพื่อใหตรง

ตามความตองการของลูกคา การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรสามารถยืนยนัไดถึง

มาตรฐานท่ีดีเลิศของสินคาท่ีผลิตข้ึนมา นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจะเตรียมความพรอมตลอดเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงของ

รถยนตซึ่งจะเริม่ผลิตหรอืเปดตัวภายใน 1-2 ป ขางหนา โดยบริษัทฯ จะไดเขาไปเสนองานลวงหนากับบริษัทน้ัน ๆ และ

บริษัทฯ ยังมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคาโดยตลอดมาจึงไดรบังานอยางตอเนื่อง   อีกท้ังยังสรรหาบริษัท OEM Suppliers ราย

ใหญของโลกท่ีมีสัญญาการผลิตท่ัวโลก (Global Supply Contract) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการคาในประเทศนั้น ๆ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตช้ินสวนท่ีดีท่ีสุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยโดยมีคูแขงท่ีเปนบริษัทผลิตช้ินสวนรถยนตรายอื่น  

ไดแก กลุมบริษัท ไทยซัมมิท บริษัท ซีเอซ โอโตพารท จํากัด และ กลุมบริษัท ซัมมิท  เปนตน แตในสวนของโครงรถรุน 

ด-ีแมกซนั้น บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด เปนผูผลิตรายเดียวของ อีซูซุ และผูกขาดการเปนผูผลิตรายเดียวในช้ินสวนนี้ 
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กลุมลูกคาของชิ้นสวนรถยนต  

อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตแบงเปน 2 ประเภท คือ ช้ินสวนท่ีผลิตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) และ

ช้ินสวนท่ีเปนอะไหล (REM) โดยท่ีช้ินสวนท่ีสงโรงงานประกอบรถยนต (OEM) จะถูกสงไปใชในการประกอบรถยนต

โดยตรงและในสวนของ (REM) จะเปนช้ินสวนท่ีเปนอะไหลขายในทองตลาดเพื่อทดแทนช้ินสวนเดิม 

บริษัทฯเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตเพ่ือปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) โดยลูกคาเกือบท้ังหมดของบริษัทฯ 
เปนบริษัทประกอบรถยนตในประเทศเพ่ือสงออกและขายในประเทศ โดยลูกคาหลักในประเทศไดแก ผูผลิตรถยนตยีห่อ 
ฟอรด มาสดา นิสสันโตโยตา อีซูซุ ฮอนดา และ เจนเนอรัล มอเตอรส 

ในป 2554 บริษัทฯ มียอดจําหนายจากการผลิตช้ินสวนยานยนตท้ังหมดประมาณ 6,835.69 ลานบาทคิดเปนรอยละ 
66 ของรายไดรวม ซึ่งนับเปนรายไดหลักของบริษัทฯ 

 4.1.2  ออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึด (Jigs) 

 ในการประกอบรถยนต บริษัทผูประกอบรถยนตจะใชอุปกรณ

จับยึดในการจับยึดช้ินสวนรถยนต เชน ฝากระโปรงรถ สวนโครงใตรถ 

ประตู เพื่อเช่ือมช้ินสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ ในอดีตอุปกรณ

จับยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญ่ีปุน 

เนื่องจากเปนการออกแบบท่ีคอนขางยาก ผูออกแบบอุปกรณจับยึดตองมี

ความรูเกี่ยวกับตําแหนงในการเช่ือม วิธีการเช่ือม และรูปทรงของปนท่ีใช

ในการเชื่อมเปนอยางดี และเมื่อออกแบบเสร็จ แบบท่ีออกก็จะสงไปเพ่ือ

ทําการผลิต ในอดีตท่ีผานมาอุปกรณจับยึดท่ีผลิตในประเทศไทยน้ันเปนการออกแบบตามขอมูลท่ีไดรับจากตางประเทศ

ท้ังส้ิน บมจ .อาปโก ไฮเทคเปนบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีสามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดใหกับผู

ประกอบรถยนตรายใหญ ๆ ท่ัวโลก บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดช้ินสวนรถยนตประเภท 

Low Volume ท่ีประกอบรถยนตในจํานวนนอยกวา 20,000 คันตอป ดังน้ันลักษณะของ Low Volume Jig จึงเปนอุปกรณจับ

ยึดท่ีใชสําหรับประกอบรถยนตจํานวนนอยกวา 20,000 คันตอป  

ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตอุปกรณจับยึด คือ ข้ันตอนการออกแบบ   ในข้ันตอนน้ีวิศวกรผูออกแบบจะ
ทําการศึกษารายละเอียดของช้ินสวนรถยนตท่ีตองการจะประกอบอยางพิถีพิถัน นอกจากน้ันผูออกแบบจะตองพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณท่ีใชในการเช่ือม รวมถึงตําแหนงของการเช่ือมซ่ึงลูกคาเปนผูกําหนดรายละเอียดมาให   
บริษัทฯ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ท่ีทันสมัยในการออกแบบ และใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร CATIA V5 ในการเปดขอมูลท่ีรับมาจากลูกคา และเรายังใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ROBCAD Version 8 
(Simulation) ชวยในการตรวจสอบการออกแบบวาปน spot ติดหรือชน unit หรือไม และชวยในการคํานวน (Tack time) 
ระยะเวลาในการทํางานของ operator ดวย 

สวนการผลิตดวยเครื่องกัดเหล็กท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร CNC (Computer Numerical Control)    หลังจากผลิต
อุปกรณจับยึดเสร็จแลว วิศวกรจะทําการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถยนตตามขอกําหนดของลูกคา   นอกจากน้ี



 
 

สวนที่  2-4  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  หนา 30
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

บริษัทฯยังมีบริการการติดต้ังอุปกรณจับยึดท่ีผลิตเสร็จแลวท่ีโรงงานของลูกคาและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคการ
ประกอบรถดวย   การผลิตอุปกรณจับยึดน้ีเปนการผลิตตามคําส่ังของลูกคา (Made to Order) กลาวคือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม บริษัทฯ ก็จะตองทําการออกแบบอุปกรณจับยึดใหมเสมอ บริษัทฯจึงจําเปนตอง
มีผูออกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญซ่ึงทางบริษัทฯไดมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเพ่ือมาพัฒนาวิศวกรผูออกแบบของ
บริษัทฯอยางสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ   มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิตอุปกรณจับยึด ในขณะท่ีจะตองรักษาคุณภาพของอุปกรณจับ
ยึดใหไดมาตรฐานระดับโลกตามท่ีผูประกอบรถยนตท่ัวโลกตองการ บริษัทฯ จึงใหความสนใจในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการผลิตอุปกรณจับยึดท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบรถ 

แผนภาพขางลางน้ีแสดงถึงวิธกีารผลิตอุปกรณจับยึด       
                          

 

 

 

 

 

 

 กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต กลยุทธทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ใชนั้นประกอบดวย คุณภาพดี ราคายุติธรรม และสงมอบสินคาตรง
เวลา (QCD)    ในดานคุณภาพ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพท้ัง QS9000/ISO9002, ISO 14001 และ ISO/TS 16949 สวน
ในดานตนทุน (Cost) บริษัทฯ ไดพยายามลดตนทุนใหตํ่าลงโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  นอกจากน้ีในดานการสงมอบ 
(Delivery) บริษัทฯ จะเนนและใหความสนใจในเรื่องการสงมอบสินคาตรงเวลาซ่ึงทําใหลูกคาเช่ือถือ มั่นใจและไววางใจ
ในบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงพยายาม ศึกษาความตองการในการผลิตรถยนตรุนใหมของบริษัทผลิตรถยนตรายใหญท่ัวโลกอยู
เสมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนตแบบ Low Volume เนื่องจากตลาดอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทย
ยังมีนอยอยู ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมเนนการขายอุปกรณจับยึดภายในประเทศเพียงอยางเดียว เพื่อรักษาระดับปริมาณยอดขาย
ใหเปนไปอยางสมํ่าเสมอ  บริษัทฯ จึงตองมุงเนนการจําหนายอุปกรณจับยึดในตางประเทศเปนสวนใหญดวย เชน อเมริกา
ใต ยุโรป และประเทศในแถบอเมริกาเหนือเปนหลัก   

บริษัทฯ มีคูแขงทางดานอุปกรณจับยึดท่ีสําคัญคือ บจ. ออโต ซีเอส ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณจับยึดใหกับบจ. โตโยตา 
ประเทศไทย  นอกนั้นยังมี บมจ. ไทยรุง ยูเนียนคาร  บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจะเนียริ่ง และบจ. สามมิตร มอเตอรส  

 

 

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ        จัดเตรียมวัสดุ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง ทดลองประกอบชิ้นสวน 

บรรจุหีบหอ ขนสง        ติดต้ังและประกอบชิ้นสวนที่โรงงานลูกคา สงมอบสินคา 

ประกอบ ผลิต ทําการกัดข้ึนรูป 
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กลุมลูกคาอุปกรณจับยึด (Jigs) 

ลูกคาอุปกรณจับยึด   คือ  ผูประกอบรถยนตหรือบริษัทเจาของยี่หอรถยนตตาง ๆ   เชน ฟอรด    เดมเลอรไครส
เลอร   เรโนลด   และ วอลโว   ซึ่งบริษัทผูผลิตรถยนตเหลาน้ีสวนใหญจะส่ังซ้ืออุปกรณจับยึดในระยะแรกของการ
ออกแบบรถยนต  

  ในป 2554 บริษัทฯ มียอดขายอุปกรณจับยึดคิดเปนมูลคารวม 46 ลานบาท หรือรอยละ 0.44 ของรายไดรวม  
  

4.1.3 การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ธุรกิจการออกแบบและผลิตแมพิมพของบริษัทฯ  ในข้ันตอนแรกของการผลิต
เริ่มจากวิศวกรผูออกแบบทําการออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) ซึ่งไดรับ
ขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑจากลูกคา จากน้ันจะทําแบบหลอดวยโฟมเพ่ือทําการ
หลอข้ึนรูป (Casting) ตัวแมพิมพ จากนั้นจึงสงตรงไปยังเครื่อง CNC Machining Center 
เพื่อทําการกัดเหล็กแมพิมพและดําเนินการผลิตตามข้ันตอน    บริษัทฯมีการตรวจสอบ
คุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกครั้งกอนท่ีจะนําไปผลิตช้ินสวนหรือสงมอบ
ใหกับลูกคา      บริษัทฯ  ยังมีบริการติดต้ังแมพิมพ ท่ีโรงงานของลูกคาท้ังในและ
ตางประเทศอีกดวย        

 แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 

 

 

 

 กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดของการผลิตแมพิมพเพื่อจําหนายแกลูกคาภายนอก เนื่องจากสวนมากแมพิมพท่ี
บริษัทฯ ผลิตถูกนํามาใชในการผลิตช้ินสวนรถยนตเพื่อสงมอบใหลูกคาของบริษัทฯเอง อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตก็สามารถผลิตแมพิมพใหกับลูกคาภายนอกไดเชนกัน บริษัทฯ สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 
1,122 ตัน 

 ธุรกิจการผลิตแมพิมพนั้นมีการแขงขันคอนขางสูง โดยบริษัทท่ีผลิตแมพิมพในประเทศไทย อาทิเชน บมจ. ไทย
รุงยูเนี่ยนคาร บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง บจ.สามมิตร มอเตอร  บจ. โอกิฮารา  และ บจ. ไทย อินเตอรเนช่ันแนล ดาย เม
กก้ิง (TID) นับเปนคูแขงทางการคา ในขณะเดียวกัน บริษัทเหลาน้ีก็นับเปนบริษัทคูคาดวยเชนเดียวกัน  

 

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ       ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา ทดลองปมชิ้นงานท่ีโรงงาน / โรงงานลูกคา 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขั้นตน 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกัดขึ้นรูปโดยใชเครื่องจักร CNC ปรับแตงผิวสําเร็จ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพ 
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กลุมลูกคาดานแมพิมพ (Stamping Die) 

กลุมลูกคาดานแมพิมพสวนใหญจะเปนกลุมเดียวกันกับกลุมลูกคาผูผลิตช้ินสวนรถยนต เนื่องจากแมพิมพท่ี
บริษัทฯผลิตสวนใหญใชสําหรับผลิตช้ินสวนรถยนตใหกับลูกคาน้ัน ๆ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตแมพิมพเพื่อใชในการผลิตช้ินสวน
รถยนตเองในอัตราประมาณรอยละ 90 และสวนท่ีเหลือเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับลูกคาท่ัวไป  

ในป 2554 บริษัทฯ มียอดขายจากการออกแบบและผลิตแมพิมพคิดเปนมูลคารวม 253 ลานบาท หรือรอยละ 2.43 
ของรายไดรวม 

4.1.4 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealer) 

(ก) ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดในประเทศ

ไทย NESC มีโชวรูม 2 แหงในประเทศไทยต้ังอยูท่ีถนนรามอินทรา และสมุทรปราการ  เปนโชวรูมพรอมศูนยบริการท่ีมี

เครื่องมืออุปกรณอันทันสมัย โดยทันทีท่ีลูกคานํารถเขารับบริการ ผูเช่ียวชาญของศูนยฯ จะทําการตรวจสภาพเบ้ืองตน 

ประเมินงานซอม ประเมินราคา และระยะเวลาการซอม จากนั้นก็จะทําการนัดหมายกําหนดการแลวเสร็จเพื่อใหลูกคามารับ

รถ ศูนยบริการของ NESC สามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมีคลังอะไหลสํารองท่ีสามารถเช่ือมโยงโดยตรงกับ

คลังอะไหลสวนกลางของฟอรดเซลส จึงสามารถส่ังซ้ือ และจัดหาช้ินสวนอะไหลไดอยางรวดเร็วในการซอม  

 ตลอดการดําเนินงานท่ีผานมา  NESC ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย อาทิเชน “President Circle” เปนรางวัลท่ีมอบ

ใหกับตัวแทนจําหนายท่ีมียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ  รางวัล “ความพึงพอใจของลูกคา (C.S.I)” จากสถาบัน J. D. 

Power  และรางวัล “Quality Care” ท่ีแสดงถึงความมุงม่ันในการใหบริการท่ีดีกับลูกคา อีกท้ังเปนตัวแทนจําหนายแหงแรก

ท่ีไดรับใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซึ่งเปนมาตรฐานการขายและการบริการท่ีกําหนดโดยบริษัท ฟอรด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา การไดใบรับรองน้ีจะทําใหสถานะของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดของ NESC สูงข้ึน โชวรูมท้ัง 3 

แหงของ NESC เปดทําการทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00น.- 19.00 น. 

(ข) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา 

 บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส (TSR) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินกิจการดานตัวแทนจําหนายรถยนต

ฮอนดาในประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมพรอมศูนยบริการ ต้ังอยูท่ีเมือง เปตาลิง จายา   

บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุนในประเทศมาเลเซียอีกแหงคือ บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) NESM ซึ่งดําเนินกิจการ

เปนตัวแทนจําหนายรถยนต ฮอนดา ในประเทศมาเลเซีย ต้ังอยูท่ีเมืองคาจัง ท่ีมีโชวรูมและศูนยบริการท่ีพรอมจะใหบริการ

แกลูกคาไดตลอดเวลา 

(ค) ตัวแทนจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
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ระบบแสดงผลทางตางระดับ _Z-Level และ Junction View 

 บจ. เอเบิล มอเตอร (AM) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดต้ังข้ึนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ดําเนิน

กิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ2 แหง บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 

และบนถนนลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(ง) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได 

 บจ. ฮุนได มอเตอร (ประเทศไทย)  เปนบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดต้ังข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 

2549 ดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนผูแทนจําหนายรถยนตอันดับหนึ่งของฟอรดในประเทศไทย ดวยการขายและการ

ใหบริการท่ีดีท่ีสุดกับลูกคา ดังน้ัน บริษัท ฯ จึงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยมีการทําวิจัยการตลาดดวยการใช

แบบสอบถามสงใหลูกคาพรอมท้ังเก็บขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของลูกคาเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  บริษัทฯ ยังจัดให

มีการอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการบริการท่ีดีแกลูกคา คูแขงของ

บริษัทฯ สวนใหญเปนรถยนต จากคายอื่น เชน อีซูซุ โตโยตา และนิสสัน  

กลุมลูกคาตัวแทนจําหนายรถยนต 

 กลุมลูกคาเปาหมายท่ีซื้อรถยนต คือ ลูกคาท่ัวไปท่ีติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง และผานพนักงานขายของบริษัทฯ 

และกลุมลูกคาเปาหมายของศูนยบริการ คือ ลูกคาท่ัวไปท่ีซื้อรถยนตจากบริษัท ฯ และลูกคาท่ัวไปท่ีซื้อจากตัวแทนอื่น 

ในป 2554 บริษัทฯ มียอดจําหนายจากธุรกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตท้ังหมดประมาณ 2,867.82 
ลานบาทคิดเปนรอยละ 27.47 ของรายไดรวม 

4.1.5 ระบบนํารองการเดินทาง 

บจ.อาปโก ไอทีเอส เปนผูผลิตซอฟตแวรระบบแผนท่ีนํารองการ
เดินทางภายใตช่ือ POWERMAP ซึ่งเปนโปรแกรมเพื่อใชในการ
แนะนําเสนทาง และนําทางใหลูกคาถึงจุดหมายปลายทางดวยเสียง
นําทาง และแสดงแผนท่ีนําทาง   ซึ่งซอฟตแวรจะนําไปใชกับ
สินคาประเภทเครื่องเสียงติดรถยนตท่ีมีระบบนําทางประกอบ
ภายในตัวเครื่อง หรือแบบแยกเปนกลองภายนอก และแบบเครื่อง
นําทางแบบพกพา 

กลุมลูกคาของระบบนํารองการเดินทาง 

กลุมลูกคาของ POWERMAP จะแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญคือ ลูกคา OEM เปนกลุมผูผลิตรถยนตยี่หอตางๆ ท้ัง
ในและตางประเทศ ลูกคาตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค โดยสวนมากปนลูกคากลุมบริษัทซึ่งเปนผูจําหนายอุปกรณนํารอง
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การเดินทาง (GPS) ท่ีมีช่ือเสียง โดยสามารถแยกไดเปนสองกลุมหลักๆ ไดแก กลุมเครื่องเสียงติดรถยนตพรอม GPS มีกวา 
16 ยี่หอ เชน JVC, Priority เปนตน และกลุมเครื่องนําทางแบบพกพา มีกวา 10 ยี่หอ เชน Pierre Cardin เปนตน  

ปจจุบัน POWERMAP มีลูกคาลงทะเบียนแลวมากกวา 100,000 เลขหมาย ในปพ.ศ. 2554 บริษัทฯไดขยายตลาด
การแขงขันไปสูประเทศมาเลเซียซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

ในป 2554 บริษัทฯ มียอดขายระบบนํารองการเดินทางท้ังหมดประมาณ 32.53 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.3 ของ
รายไดรวม 

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน  

 หวงโซอุปทานหยุดชะงักลงเนือ่งจากเหตุการณอุทกภัยซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหบริษัทผูผลิตรถยนตตองหยุด
สายการผลิตรถยนต ท้ังน้ี สําหรับในอนาคต คายรถยนตตางๆอาจจะตองนําปจจัยบางประการตามดานลางน้ีนํามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจดวยเชนกัน คือ 

 เพิ่มปริมาณสินคาคงคลังของช้ินสวนรถยนตและการทบทวนในสวนของระบบ JIT (Just In Time) วาสินคามี
เพียงพอสําหรบัเลี้ยงสายพานการผลิตเปนเวลาอยางนอย1เดือน หากเกิดเหตุการณหยุดชะงักท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดสงช้ินสวน 

 กลยุทธในการจัดหาช้ินสวนจากหลากหลายแหลง ซึ่งไมเพยีงแตจะรับช้ินสวนจากหลายผูสงมอบเทาน้ัน แตตอง
พิจารณาหาบริษัทผูผลิตช้ินสวนจากภูมภิาค-ทวีปอื่นดวย ท้ังน้ีเพื่อเปนการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
สถานการณเชนนี้อีกครั้ง 

  กําจัดความเส่ียงทางดานสภาพภูมิอากาศและท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของหวงโซอุปทานท่ีมีความสัมพันธกับการ
ลงทุนของบริษัทผูผลิตรถยนตนั้นต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีภาวะเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติใหนอยท่ีสุด บริษัทผูผลิต
รถยนตญ่ีปุนในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะบริษัท Honda ไดเริ่มดําเนินการเพิ่มแหลงผลิตช้ินสวนจาก
ภายในประเทศ (รอยละ 80-90) และสัดสวนท่ีเหลือนั้น ยงัคงนําเขามาจากประเทศญ่ีปุนและประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียน 

ยอดการผลิตยานยนตของไทยในป 2554 ลดลงรอยละ 11.40 เมื่อเทียบกับป 2553 เนื่องมาจากผลกระทบของเหตุการณ

คลื่นสึนามิและมหาอุทกภัยท่ีสงผลใหโรงงานประกอบรถยนตหลายแหงตองหยุดสายการผลิตลงและหวงโซอุปทาน

ไดรับผลกระทบ ยอดการผลิตรวมในป 2554 อยูท่ี 1,458,000 คัน จากยอดรวมการผลิตรถยนตท้ังหมด ยอดการผลิตเพ่ือการ

สงออกอยูท่ี 733,950 คัน คิดเปนรอยละ 50.35 ซึ่งลดลงรอยละ 17.97 จากปกอน (ป2553) สวนยอดจําหนายภายในประเทศ

ลดลงเล็กนอยอยูท่ีรอยละ 0.80 หรือจํานวน 794,081 คันในป2554 สําหรับในสวนของยอดการสงออกเครือ่งยนตมีมูลคาสูง

ถึง 26,700 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนคิดเปนรอยละ 23.41 และยอดสงออกช้ินสวนยานยนตลดลงรอยละ 1.90 อยูท่ี 

140,570 ลานบาท 
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ภาคอุตสาหกรรมยานยนตในป 2555 มีแนวโนมท่ีดีข้ึนหลังจากท่ีสถานการณตางๆไดคลี่คลายลง และสะทอนให

เห็นไดในยอดการผลิตรถยนตในเดือนมกราคม2555 ซึ่งอยูในระดับสูงสุดในรอบ4เดือนนับต้ังแตเกิดวิกฤตการณอุทกภัย

ในเดือนตุลาคม แสดงใหเห็นวาผูผลิตรถยนตสวนใหญกลับมาเดินสายการผลิตไดอีกครัง้(ยกเวนฮอนดา), เพื่อรับมือกับ

ยอดการส่ังซ้ือรถยนตภายในประเทศและการสงออกรถยนตในภูมิภาคอื่นๆเปนจํานวนมาก แนวโนมการผลิตรถยนตใน

เดือนกุมภาพันธ 2555 เปนท่ีคาดการณวา จะสามารถผลิตสูตลาดไดไมตํ่ากวา 140,000 คัน และมีโอกาสท่ีเพิ่มข้ึนในไตร

มาสท่ี2 เนื่องจากโรงงานฮอนดา ซึ่งมีกําลังการผลิตอยูท่ี 240,000 คันตอปจะสามารถกลับมาเดินสายการผลิตในปลายเดือน

มีนาคม ยอดการผลิตในไตรมาสท่ี2 ไดถูกคาดการณวาจะสูงกวา 150,000 คันตอเดือน และจะเพิ่มข้ึนมากกวา 200,000 คัน
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ตอเดือนในครึ่งปหลังเปนตนไปหลังจากท่ีกลับมาดําเนินการผลิตอยางเต็มท่ี สวนหนึง่เพ่ือท่ีจะเตรียมรับกับยอดความ

ตองการมากมายจากภายในประเทศ ท่ีมีการกระตุนการซ้ือรถยนตโดยนโยบายจากทางรัฐบาล(นโยบายการลดหยอนภาษี

สําหรับผูท่ีซื้อรถยนตคันแรก ซึ่งเริ่มมีผลบังคับต้ังแตกลางเดือนกันยายน2554ถึงธันวาคม2555) นอกจากน้ี สวนหน่ึงเปน

การเปดตัวของรถยนตรุนใหม เชนรถกระบะและรถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงาน  

สําหรับป 2555 กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยจะสูงข้ึนเปนประวัติการณ (ประมาณ 300,000 คัน) 

จากโรงงานใหมของซูซูกิ ฟอรดและมิตซูบิชิ ยอดประมาณการณผลิตรถยนตในป 2555 อยูท่ีประมาณ 2.0 ลานคันเปนอยาง

ตํ่า คิดเปนยอดการเติบโตรอยละ 37 จากป 2554 อุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายการผลิตตอป

ท่ีต้ังไวอยูท่ี 3 ลานคันในป 2558 หากไมมีการหยุดชะงักเพิ่มเติมจากภัยพบัิติทางธรรมชาติ ขณะท่ีภาคเอกชนกําลังเตรียมท่ี

จะลงทุนเพิ่มมากกวา 1 แสนลานบาทในการผลิตช้ินสวนยานยนต เพื่อเปนการตอบสนองยอดประมาณการณนี้ท่ีจะมีสูง

กวา 3ลานคันในป2563 จากยอดรวมท้ังหมด ประมาณ 1ลานคันจะถูกผลิตเพื่อสงใหกบัตลาดภายในประเทศและสวนท่ี

เหลือสําหรับตลาดสงออก อยางเชน ประเทศญ่ีปุน อเมริกาเหนือและยุโรป หลายคายรถยนตช้ันนําในประเทศไทยไดกลับสู

การผลิตอยางเต็มท่ีแลว หลงัจากเหตุการณอุทกภัยในป 2554 สําหรับกําลังการผลิตรถของโตโยตาในป2555 จะอยูท่ี 

700,000 คัน  ตามดวยมิตซูบิชิท่ี 400,000 คัน  มิตซูบิชิจะเปดตัวอีโคคารภายใตช่ือรุน “ มิราจ” ในป 2555 นี้ดวย สวนกําลงั

การผลิตของ ออโตอลัลายแอนซ  (ผูผลิตฟอรดและมาสดา) จะอยูท่ี 300,000 คัน ในขณะท่ีนิสสันและฮอนดามีกําลังการ

ผลิตท่ีใกลเคียงกันอยูท่ี 240,000 ตอป 

กําลังการผลิตรถยนตตอปในประเทศไทย 

ตลาดอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยไดถูกขับเคลื่อนดวยความตองการท่ีเพิ่มข้ึนในสวนของรถยนตนั่งสวนบุคคล 

รวมถงึ รถยนตขนาดเล็กประหยดัพลังงาน ( Eco-car) ซึ่งท้ังนิสสันและฮอนดาไดเปดตัวไปแลวในป 2554 ตอเนื่องดวยมิต

ซูบิชิและซูซูกิท่ีคาดวาจะเปดตัว Eco-car ของคายในป 2555 ในสวนของการผลิตรถกระบะหดตัวลงเมื่อเทียบสัดสวนกับป 

2554 คิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 62 ตามลําดับ ซึ่งถูกแทนท่ีดวยรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนต Eco-car ปจจัยอีก

ประการหน่ึงคือ ความตองการของผูบริโภคในแถบอาเซียนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรถึง 

200 ลานคน ขอตกลงความรวมมือเขตการคาเสรีอาเซียนและแผนการกอต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยเชนกัน 

ภาคอุตสาหกรรมรถยนตไทยมีการจางงานมากกวา 520,000 คน โดยแบงเปนผูผลิตช้ินสวนลําดับแรก(1st Tier)จํานวน 635 

แหง ในขณะท่ีประมาณ 1,700 แหงเปนผูผลิตช้ินสวนลําดับท่ีสองและสาม (2nd & 3rd Tier) และผูผลิตรถยนต10 อันดับแรก

ของโลกน้ันมีโรงงานผลิตอยูในประเทศไทย 
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4.3 สิทธิประโยชนและเง่ือนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะข้ึนรูป ตาม

บัตรสงเสริมเลขท่ี 1470(2)/2546 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2546 และ บัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2175(2)/2551 ลงวันท่ี 15 

ธันวาคม 2551 สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด “AA” ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต (Frame 

Set) ประเภทการผลิตช้ินสวนอื่น ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1075(2)/2553 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2553 สําหรับ

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด “AHT” ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ ช้ินสวนแมพิมพ 

อุปกรณจับยึด ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1840(2)/2548 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด

“AHP”  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนปมข้ึนรูปสําหรับยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 

1777(2)/2548 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด“AITS” ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ

ซอฟตแวร ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1386(7)/2552ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 สําหรับบริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด “AMAC” 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software, Digital Content and Embedded ตามบัตร

สงเสริมเลขท่ี 1657(7)/2550 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2550 สําหรับบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จาํกัด (มหาชน) “AF” ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1927)2/(2550 ลงวันท่ี 24 

กันยายน 2550 และสําหรับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด )มหาชน) (“AP”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถัง

น้ํามันพลาสติก ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 2162(2)/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนตประเภทการผลิตช้ินสวนอื่น ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตร

สงเสริมเลขท่ี 1467(2)/2554 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรรัล โปรดักส จํากัด “ASP” โดยมี

รายละเอียดของสิทธิประโยชนดังน้ี 
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลาง
รถ

กระบะ 
โครงลาง
รถกระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงั
น้ํามัน
พลาสตกิ 

ขาย
ระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา 
และ 
ผลิต

ระบบนํา
รอง

เดินทาง 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ออกแบบ
และผลิต
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  
(มาตรา 31) 

7 ป 
(สิ้นสุด
มกราคม 

2560) 
8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป ( 
มีนาคม 
2560) 

8 ป (พศ
จิกายน 
2557) 

7 ป 
(สิ้นสุด
สิงหาคม 

2554) 
8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

7 ป (สิ้นสุด
พฤศจิกายน 

2556) 

ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือ่เสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  (มาตรา 34) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใช
ในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก   
(มาตรา 36 (1)) 1 ป 1 ป 5 ป 5 ป  1 ป 1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปน
ระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก  (มาตรา 36 (2)) 1 ป 1 ป 5 ป 5 ป  1 ป 1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 
ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตาม (มาตรา 31 (1))   √ √    √  

ลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการปรับลดอากรขาเขาตาม
ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํา
กวารอยละสิบจะไมไดรับการลดหยอน  (มาตรา 29)       √   

อนุญาติใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาปะปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปน
ระยะเวลา 10 ป (มาตรา 35 (2))   √       

 



 
 

สวนที่  2-4 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ                 หนา 39 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลาง
รถกระบะ 

โครงลาง
รถกระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงั
น้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบ
นํารองการ
เดินทาง 

พัฒนา 
และ ผลิต
ระบบนํา
รอง

เดินทาง 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ออกแบบ
และผลิต
อุปกรณ
จับยึด 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคณุภาพสิ่งแวดลอม  (ขอ 7 
เงื่อนไขทั่วไป) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
หยุดการดําเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
สํานักงาน  (ขอ 9 เงื่อนไขทั่วไป) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขาภายในวันที่ดังนี้  (ขอ 1.1 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 25/7/2555 25/7/2556 24/3/2553 15/6/2554 26/11/2554 9/1/2553 4/3/2549 15/5/2554 20/3/2554 2/3/2554 

ตองมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมนอยกวา (ขอ 3 เงื่อนไขเฉพาะ) 
800 ลาน
บาท 

800 ลาน
บาท 

500 ลาน
บาท 

150 ลาน
บาท 

100 ลาน
บาท 

10 ลาน
บาท 

215 ลาน
บาท 

218.236 65 ลาน
บาท 

120 ลาน
บาท  ลานบาท 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลคาไม
เกิน ... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่
แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม (งื่อนไขเฉพาะโครงการ)  

220 ลาน
บาท 

221 ลาน
บาท 

109.534 
210 ลาน
บาท  

23.5 
ลานบาท 

380 ลาน
บาท 

240  ลาน
บาท 

380 ลาน
บาท ลานบาท 

ยื่นแบบขอใชสิทธแิละประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหสํานักงานเห็นชอบเพื่อ
ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 120 
วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 120 
วัน 

ขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ํา  ไมนอยกวา  (เงือ่นไขเฉพาะ
โครงการ) 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 

1 ลาน
บาท 

1 ลาน
บาท 

1 ลาน
บาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา นับแตวนัที่เปดดําเนินการภายใน  ( เงื่อนไขเฉพาะ
โครงการ) 2 ป 1 ป 2 ป 2 ป   2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลาง
รถกระบะ 

โครงลาง
รถกระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงั
น้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบ
นํารอง
การ

เดินทาง 

พัฒนา 
และ ผลิต
ระบบนํา
รอง

เดินทาง 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ออกแบบ
และผลิต
อุปกรณ
จับยึด 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม
ขึ้นรูป 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรองมาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติหรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  Capability Maturity Model (CMM) หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา     √     

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปมีกําลังการผลิต  10  ลานชิ้น  ( 5,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 
ชั่วโมง / วัน :  300 วัน/ป) (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)       √   

ผลิตแมพิมพปมโลหะมีกําลังการผลิต 400 ชุด  ผลิตชิ้นสวนแมพิมพมีกําลังการผลิต 200 
ชุด    ผลิตอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 22 ชุด  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 
300 ชุด  (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ป)   (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)           √ 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะมีกําลังการผลิต 32 ลานชิ้น  (หรือ 32,000 
ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)  (ขอ 5 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ)        √  √ 

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะนคร จังหวัดชลบุรีเปนเวลาอยางนอย  15 ป  
(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) √ √  √      

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน
เวลาอยางนอย  15 ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)     √  √  √ √ 
สถานที่ตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเวลาอยางนอย  15  ป (เงื่อนไขเฉพาะ
โครงการ)      √    

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดพระระยองเปนเวลาอยางนอย 15 
ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)    √    √  

 



 
 

สวนที่  2-4 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ                 หนา 41 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

 

สิทธิ์ประใยชนที่ไดรับเพิ่มเติมหลังจากประสบอุทกภัย     

 AH   บัตรเลขที่ 1470(2)/2546 ลว. 4 ก.ย. 2546 :  

 สิทธิที่ไดรับเพิ่มเติม ตามหนังสือ อก 0906/010627 ลว. 20 ธ.ค. 2554 จะตองนําเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยไดรับยกเวนอากรขา เขาตั้งแตวันที่ 

15 ธันวาคม  2554 จนถึง 18 ธันวาคม 2556        

AHP บัตรเลขที่ 1777(2)/2548  

 สิทธิที่ไดรับเพิ่มเติม ตามหนังสือ อก 0906/010628ลว. 20 ธ.ค. 2554 จะตองนําเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภยั โดยไดรับยกเวนอากรขาเขาตั้งแตวันที่ 

15 ธันวาคม  2554 จนถึง 18 ธันวาคม 2556   

AHT บัตรเลขที่ 1840(2)/2548  

 ยื่นคําขอใชสิทธินําเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภยั ( ยื่นไปเมื่อวนัที่ 21/03/2555)  เนื่องจาก AHT ยังไมเคยใชสิทธิเดิมเพราะเดิมไมมีการลงทุนตาม

เงื่อนไขของบัตรสงเสริม  
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

4.4    การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ 

  ธุรกิจอุปกรณจบัยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต  

 วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และช้ินสวนรถยนต ไดแก เหล็ก เหล็กหลอ และแผนเหล็ก โดย
ลูกคา (บริษัทประกอบรถยนต (OEM)) จะเปนผูกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กท่ีตองการ ซึ่งบริษัทฯ จะตอง
สั่งซ้ือเหล็กตามลักษณะท่ีลูกคากําหนด และจากผูจําหนายท่ีลูกคากําหนดเชนกัน บริษัทฯ สั่งซ้ือเหล็กจากตัวแทนจําหนาย
ในประเทศไทย ไดแก บจ. เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. สยามสตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  บจ. ไทย สตีล 
เซอรวิส เซ็นเตอร  บจ. โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) และบจ. เพิ่ม สหาย สตีล ดังน้ัน การกําหนดราคาสินคาจึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามราคาเหล็กในปจจุบัน 

 นอกจากเหล็กท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากใน
ข้ันตอนแรกของการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ ตองอาศัยการออกแบบจากวิศวกร ฉะน้ัน วิศวกรผูออกแบบตองมี
ความเขาใจในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพท้ังหมด อีกท้ังยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 
และตองมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) บริษัทฯ มีชาวญ่ีปุน ออสเตรเลีย และเยอรมัน เปนท่ีปรึกษา และแนะนํา
วิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ใชคอมพิวเตอร CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบ

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ โดยมีวิศวกรผูออกแบบจํานวนมากท้ังอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีเครื่องกัดเหล็ก (CNC 

Machining Center) 5 เครื่อง เพ่ือผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตอุปกรณจับยึดจํานวน 63 คน 

และวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตแมพิมพจํานวน 67 คน  

ในสวนของ บจ. อาปโก อมตะ วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตโครงรถยนต ไดแก แผนเหล็กมวน โดยลูกคา คือ อีซูซุ 

จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กท่ีตองการรวมถึงผูจัดจําหนายดวยเชนกัน บริษัทฯ สั่งซ้ือเหล็กมวน

ท้ังหมดจาก บจ. เอ็ม ซี เมททอล เอเซีย 

นอกจากเหล็กท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการผลิตก็มีสวนสําคัญ

เชนเดียวกัน เนื่องจากข้ันตอนของการออกแบบและผลิตในโครงรถตองอาศัยความเช่ียวชาญของวิศวกร โดยวิศวกร

ผูออกแบบตองมีความเขาใจในกระบวนการผลิตท้ังหมด อีกท้ังยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องกล และตองมี

ความรูในโปรแกรมออกแบบ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถผลิตอุปกรณจับยึดไดปละประมาณ 22 ชุด โดยอุปกรณจับยึดแตละชุด 

ประกอบดวยอปุกรณจับยึดช้ินใหญและชิ้นเล็กหลายช้ินรวมกันต้ังแต 10 ช้ินจนถึง 100 ช้ิน ตัวอยางเชน การผลิตอุปกรณ

จับยึดสําหรับประกอบรถยนต เมอซีเดส เบนซ อีคลาส 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญประมาณ 11 ช้ิน 

และอุปกรณจับยึดช้ินเล็กประมาณ 50 ช้ิน  

 ในสวนของแมพิมพซึ่งเปนการยากท่ีจะวัดปริมาณการผลิตเนื่องจากแมพิมพมีหลายขนาดอยางไรก็ดีบริษัทฯ 

สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 1,122 ตัน  
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บริษัทฯ มีกําลังการผลิตช้ินสวนโลหะสําหรบัยานยนต ปละประมาณ 20,000,000 ช้ิน ช้ินสวนเช่ือมยึดรั้งประตู ปละ

ประมาณ 1,100,000 ช้ิน ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต ปละประมาณ 200,000 ใบ และลูกลอยวัดระดับน้ํามัน ปละประมาณ 

89,600 ชุด 

 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

บริษัทยอยจําหนายรถยนตยี่หอฟอรด ฮอนดา และมิตซูบิชิ บริษัทรวมทุนจําหนายรถยนตฮุนได ซึ่งบริษัทฯมี

นโยบายรักษาระดับสินคาคงคลังประมาณ 100 คัน เพื่อใหเพียงพอ และพรอมท่ีสงมอบใหแกลูกคาไดทันที       

4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 ในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึด  แมพิมพ  และช้ินสวนรถยนต  อาจทําใหสงผลกระทบในเรื่องอากาศเสีย  น้ําเสีย

และกากของเสียจากการผลิต  ซึ่งบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  โดย 

ควบคุมใหทุกกิจกรรมของบริษัทฯสอดคลองกับขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตลอดจนขอกําหนดทางดานการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) พรอมท้ังสรางระบบเพ่ือปองกันมลพิษท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  โดยใชหลักการปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตการทํางานรวมกันเปนทีม  เพื่อวัตถุประสงคและเปาหมาย

ตอไปนี้ 

1. สรางระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อยึดถือปฏิบัติ 
2. ปองกันมลพิษทางนํ้า, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จัดใหมีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. มีการส่ือสารใหสาธารณะรับทราบ 
6. มีการฝกอบรมใหพนักงานมีความตระหนักในส่ิงแวดลอม 

         ท้ังน้ี  บริษัทฯ  ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม  ISO 14001  จาก  TUV Rheinland ประเทศเยอรมนี 

ในป  2545  เปนตนมา ซึ่งเปนสิ่งท่ียืนยันได ถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงม่ันของบริษัทฯท่ีจะบริหาร

องคกรใหเปนสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดมลภาวะ

ตอสิ่งแวดลอมตอชุมชน 

4.6   งานที่ยังไมไดสงมอบ 

          เปนงานท่ีอยูระหวางการผลิตปกติไมมีงานท่ีผิดสัญญาคางสง 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1.  ทรัพยสินถาวรท่ีบริษัทใชในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปนท่ีดิน และอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรท่ีใชใน
การดําเนินการ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังน้ี 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

                                                                                       (หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดิน เจาของ 700.308 จํานวน  494  ลานบาท  
จํานองเปนหลักประกันเงิน
กูยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน 

อาคารโรงงานและอาคาร เจาของ 1,325.24 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต เจาของ 2,550.92 ไมมี 

ยานพาหนะ เจาของ 74.296 ไมมี 

งานระหวางกอสราง เจาของ 927.69 ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขารามอินทรา เชาระยะเวลา  3  ป ไมมี ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขาลาดพราว เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

อาคารโชวรูม  เอเบิล  มอเตอรส เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขา
สมุทรปราการ 

เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

 

 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพัน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 49.05 ไมมี 

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 38.06 ไมมี 
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5.2.  สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

5.2.1    สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิตลูกลอยวัดระดบัน้ํามัน (Tank Sender) 

คูสัญญา Siemens  VDO  และ  บริษัท  อาปโก  ไฮเทค (มหาชน)  จํากัด 

วันท่ีทําสัญญา 6  มกราคม  2542 

คาธรรมเนียม อัตราตอหนวยของยอดขายลูกลอยวดัระดับน้ํามัน  )ซึ่งเปนสวนหนึ่งของถังนํ้ามัน( 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 1  ป  แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากส้ินสุดสัญญา 

5.2.2   สัญญาเชาท่ีดินเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายลีนวัตร  พวงสาลี  และบริษัท  นิว เอรา เซลส  จํากัด 

สถานท่ีต้ัง โฉนดเลขท่ี  102276  ถ.รามอนิทรา  กม .7  เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร  2  งาน  21  ตารางวา 

วันท่ีทําสัญญา 1  พฤศจิกายน  2554 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 3 ป ( 31 ตุลาคม 2557) 

5.2.3   สัญญาเชาท่ีดินเพ่ือทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิชิ สาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ  ชยาภิรัตและนางพันทิพา  ชยาภิรัต และบริษัท  เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

สถานท่ีต้ัง โฉนดเลขท่ี  29296 -7  ,29305-6  เลขท่ี  2418-2420  ถ.ลาดพราว  คลองจั่น  บางกะป  
กรุงเทพฯ  10110 

วันท่ีทําสัญญา 21  เมษายน  2554 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 10  ป  (20 เมษายน  2564) 

5.2.4  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ 

คูสัญญา นายสมบูรณ  ชัยสมบูรณสุข  บริษัท  สมุทรปราการ  มอเตอร  เซลส  จํากัด  และบริษัท  
นิวเอรา  เซลส  จํากัด 

สถานท่ีต้ัง โฉนดเลขท่ี  86435  เลขท่ี  5823  ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 

วันท่ีทําสัญญา 20  กุมภาพันธ  2549 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 10  ป  ( 6 สิงหาคม 2559) 

5.2.5  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา สาขากัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา บริษัท เวอรเนอร บราเธอรส พรอพเพอรต้ี จาํกัด และบริษัท  นิว เอรา  เซลส (มาเลเซีย)  
จํากัด 

สถานท่ีต้ัง โฉนดเลขท่ี  GRN27328  เลขท่ี  109  จาลันปาดู กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

วันท่ีทําสัญญา 7  ธันวาคม 2552 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 6  ป  (31สิงหาคม 2559) 
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5.2.6  สัญญาเชาท่ีดินสํานักงานอาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลเวิรด จํากัด และบริษัท  อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

สถานท่ีต้ัง เลขท่ี  999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

วันท่ีทําสัญญา 24  พฤศจิกายน 2552 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 3  ป  (30 กันยายน   2555) 

5.2.7   สัญญาเชาอาคารโรงงานและสํานักงาน บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

คูสัญญา บริษัท จงศิริ โกดัง จํากัด และบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 229/104-105  หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปาการ 

วันท่ีทําสัญญา 21  ธันวาคม 2552 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 9  ป  (31  ธันวาคม  2561) 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม มีขอพิพาททางกฎหมายเปนจํานวน 1 คดี บริษัท อาป
โก ไอทีเอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ไดถูกฟองรอง โดย บริษัท โกลบเทค จํากัด 
ณ ศาลทรัพยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง โดยโจทยไดฟองในฐานความผิด ละเมิดลิขสิทธิ์เรียกคาเสียหาย 
เปนจํานวนทุนทรัพย 450 ลานบาท ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 ในเบ้ืองตน ศาลไดมีการนัดวัน กําหนดประเด็นขอพิพาท ใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 แตไดมีการเปลี่ยนแปลงวันนัดเปนวันท่ี 30 เมษายน 2555 เนื่องจากศาลมีคําส่ังใหโจทก
เปลี่ยนแปลงคําฟอง ซึ่งในวันกาํหนดประเด็นขอพิพาท ในวันท่ี 30 เมษายน 2555 ศาลจะกําหนดวันใหท้ังสองฝายมาแสดง
หลักฐาน อันเปนพยานบุคคล ซึ่งคาดวาจะเปนชวงปลายป 2555 กรรมการ ของบริษัท โกลบเทค จํากัด ไดแก นางมนนิกา 
วงศสงวน นางสาวปรมา ซันซื่อ นางสาวแพร พันธุมวนิช นางสาวอโนชา เอื้อวัฒนสกุล และ นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา  
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7. โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2545  โดยใชช่ือยอวา “AH”  

 ทุนจดทะเบียน   271,697,900   บาท   หุนสามัญ  229,337,900  หุน* 

         หุนบุริมสิทธิ  42,360,000   หุน* 

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว  268,874,300  บาท   หุนสามัญ  226,514,300  หุน* 

         หุนบุริมสิทธิ  42,360,000   หุน * 

 *มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 หุนบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิท่ีตางจากหุนสามัญ ดังตอไปนี้: 

 1. มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดในอัตราสวนเทากับหนึ่งหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งหุนสามัญ เมื่อพนกําหนดสามป
นับแตวันออกหุนบุริมสิทธิ 

2. ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีไดมีการชําระหน้ีหรือกันเงินเพื่อชําระหน้ีท้ังหมดใหแกเจาหน้ีของ
บริษัทฯแลว การแบงทรัพยสินคงเหลือระหวางผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับดังน้ี 

ก) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญในอัตรารอยละ 75 ของราคาเสนอขายหุน
บุริมสิทธิ ในกรณีท่ีทรัพยสินคงเหลือหลังการจายชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีของ
บริษัทฯไมเพียงพอสําหรับการจัดสรรดังกลาว ใหจัดสรรทรัพยสินคงเหลือท้ังหมดแกผูถือหุน
บุริมสิทธิในจํานวนเทา ๆ กันตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิแตละรายถืออยู 

ข) ในกรณีท่ีมีทรัพยสินคงเหลือภายหลังการจัดสรรตาม ก) ใหจัดสรรสวนท่ีเหลือแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
และผูถือหุนสามัญในจํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิและ    ผูถือหุน
สามัญถืออยู 

7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 19 มีนาคม 2555  มีดังน้ี 

 ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมของนายเยบ็  ซู ชวน 96,271,955 35.80 

2 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน 42,360,000 15.75 
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 ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

3 กลุมจุฬางกูล 18,900,000 7.02 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 7,608,601 2.82 

5 นายปรีชา ลีละศิธร  6,100,000 2.26 

6 นายสุรินทร นภาพฤกษชาติ 5,132,800 1.90 

7 น.ส.สุณี เสรีภาณุ 5,100,000 1.89 

8 นายสมพงษ เผอิญโชค 4,889,700 1.81 

9 นาย อําพล วิโรจนเวชภัณฑ 2,110,000 0.78 

10 นาย บรรยง อนรรฆธรรม 1,800,000 0.66 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธพิลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ 

 กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ

อยางมีนัยสําคัญ ไดแก นาย เย็บ ซู ชวน นาง เตียว ลี งอ และ นาย ชิเกยูกิ อิโตะ จาก โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน 

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯและบริษัทในเครือมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา10% ของกําไรสุทธิหลังชําระภาษี โดยมี

เงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย โดยตองไมขัด

กับกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการจายเงินปนผล 
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8.  การจัดการ  

8.1 โครงสรางการจัดการ 

 บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังน้ี 

ก) คณะกรรมการบริษัท 

ข) คณะกรรมการตรวจสอบและการกํากับดูแลกิจการ 

ค) คณะกรรมการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน 

8.1.1 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีเห็นชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนซึ่งตองกระทําภายใต 

กรอบของคุณธรรมและจิตสํานึกท่ีดี 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหน่ึงปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได เวนแต

อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน 

1. เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

2. การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี กําหนดใหการทํารายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียใน
เรื่องน้ัน ไมมีสทิธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

 และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

1. การซ้ือขายหรอืโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ 

3. การทํา แกไข หรือยกเลกิสัญญาท่ีเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบรษัิทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเพื่อแบง
กําไรขาดทุนกัน 

4. การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

5. การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบกิจการ หรือการปดกิจการของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลธุรกิจท้ังหมดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการอนุมัติ

เรื่องดังตอไปนี้ 
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1. ผลประกอบการของบริษัทฯรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 

2. การดําเนินธุรกรรมระหวางบรษัิทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมและผูท่ีเกี่ยวของซ่ึงไมขัดกับขอบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. การทําธุรกรรมใดๆท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทุนของบริษัท ฯ สถานะทางการเงิน กล
ยุทธการดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

4. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5. การจางงานของประธานบริษัทและผูบริหาระดับสูง  

6. การกําหนด และ เปลี่ยนแปลง อํานาจของ กรรมการท่ีมีอํานาจจัดการ 

7. การซ้ือกิจการ และการเขารวมในโครงการรวมทุนตางๆ 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ การบัญชี การบริหารความเส่ียง 
และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

9. การแตงต้ัง และการกําหนด อํานาจของคณะกรรมการยอย 

10. การแตงต้ัง การเสนอ และ การยกเลิก กรรมการบริษัทฯและเลขานกุาร 

11. การกระทําใดๆ ท่ีสอลดคลองกับกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 

8.1.2 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1.สอบทานงบการเงินของบรษัิทฯเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯมีงบการเงินท่ีถูกตอง เพียงพอ และเชื่อถือไดตามมาตราฐาน

การบัญชี 

2. สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเด็นดังน้ี 

 ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานครวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและการ
รายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี ้

3.พิจารณา คัดเลือก และแตงต้ังผูตรวจบัญชี โดยรวมถึงประเด็นดังน้ี 

 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน พิจารณาจากการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non – audit services) ท่ีอาจทําใหขาดความเปนอิสระ เชน การวางระบบ
บัญชี เปนตน 
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 ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวย อยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอ
ความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ 

4.สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5.สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการท่ีเกี่ยวของกัน หรือรายการท่ีอาจมีการขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหโปรงใส ถูกตอง และครบถวน รวมถึงการพิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับกรณีท่ีเกิด

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของการบริหารความเส่ียงของบรษัิทฯ 
7. จัดเตรียมรายงานการปฏิบัติงานรวมท้ังขอเสนอแนะประกอบการจัดทํารายงานประจําป พรอมท้ังลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
ก. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังน้ี 

๑. ความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
๒. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
๔. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
๕. รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
๖. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ

บัตร 
ค. รายการอื่นท่ีเหน็วาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานรวมท้ังขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัท ทราบในทุกไตรมาส 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

8.1.3 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการ
ฝายข้ึนไป ท้ังน้ี เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท 

ก. กรรมการบริษัท 



 
 

สวนที่  2-9  การจัดการ  หนา  53
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

ข. ผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในดานตางๆ 

4. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นท่ีใหแก
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป โดยตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและโปรงใส 
ท้ังน้ี เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปโดยพิจารณาถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ รวมถึงให
ความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถอืหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

6. เรียกเอกสารจากผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาใชประกอบการพิจารณาใหความเห็น 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาเรื่องอืน่ๆท่ีเกี่ยวของ 

8.2 รายช่ือกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ 

 ตารางท่ีนําเสนอตอไปนี้เปนรายช่ือของกรรมการและผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

  

นางเตียว ลี งอ กรรมการบรหิาร   

นายชิเกยูกิ อิโต กรรมการบรหิาร   

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ กรรมการ   

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ   

นาย จอหน พารคเกอร กรรมการอิสระ   

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการอิสระ สมาชิก* สมาชิก 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการอิสระ สมาชิก สมาชิก 

* นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร ซึ่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรูดานการบัญชีและการเงิน 
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8.2.1 คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ 

 วัตถุประสงคของคณะกรรมการอิสระนั้นเพือ่ปกปองผลประโยชนของผูถอืหุนอยางยุติธรรม เพื่อใหบรรลุ

ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึง่การปฏิบัตินั้นจะกระทําโดยการตัดสินใจอยางมีอิสระ และไมมีการขัดแยงทางผลประโยชน

ใดๆ  

ซึ่งคณะกรรมการอิสระแตละบุคคลน้ันจะตองมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบรษัิทและบริษัทในเครือ ท้ังน้ีใหนับรวม
หุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของกันของคณะกรรมการอิสระดังกลาวดวย 

2. เปนกรรมการท่ีมิไดเปนกรรมการบริหาร พนกังาน พนักงานท่ีรับเงินเดือนจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

3. เปนกรรมการท่ีไมเปนผูท่ีเกี่ยวของหรอืญาติสนิทของผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูถือหุนใหญ 

4. เปนกรรมการท่ีไมใชผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

5. เปนกรรมการท่ีมิไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใดๆทางดานการเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีไดรับคาบริการเกินสองลานบาทตอปจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

6. เปนกรรมการท่ีมิไดเปนผูมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกับบริษัทฯ ท่ีมีมูลคาทางธุรกิจเกินกวา ยีส่ิบลานบาท หรือ รอย
ละ 30 ของ NTA (สินทรัพยท่ีมีตัวตน – หนี้สิน- สวนของผูถอืหุนรายยอย )(มูลคาท่ีตํ่ากวา) ภายใน 2 ปกอนไดรับ
การแตงต้ัง 

7. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท หรือผูถือหุนรายใหญ 

8. เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหความเห็น หรอืรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 

 เพื่อใหเปนไปตามหลักกํากับดูแกกิจการท่ีดี คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะไดรับการคัดเลือกโดย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน ผูกําหนดนโยบาย 

และ หลักเกณฑ ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

8.3 การประชุมคณะกรรมการ 

ในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังหมด 4 ครั้ง 

และ คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาคาตอบแทน ท้ังหมด 2 ครั้ง 
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รายช่ือ จํานวนครั้งการเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท

 

   คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและและ

พิจารณาคาตอบแทน  

นาย เย็บ ซู ชวน  3/4 ‐ ‐ 

นางเตียว ลี งอ  4/4 ‐ ‐ 

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ 0/4 ‐ ‐ 

นายชิเกยูกิ อีโต  4/4 ‐ ‐ 

นายเคนเนต อึ้ง  3/4 ‐ ‐ 

นาย จอหน พารคเกอร 2/4 (เริ่มปฏิบัติหนาท่ี 

ต้ังแตวันท่ี 26 เมษายน 

2554) 

‐ ‐ 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา              4/4             3/4          2/2 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 4/4 4/4 2/2 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 4/4 4/4 2/2 

ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดย นาย โยชิอากิ อิชิมรูะ เขารับตําแหนง กรรมการ แทน นาย ชิเกยูกิ อิ

โตะ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

 นายเย็บ ซู ชวน นางเตียว ลี งอ หรือนายชิเกยูก ิอิโต กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

เลขานุการของบริษัท 

 นาย วรส กมลโชติรส เปนเลขานุการของบริษัทฯ 

 ในป 2554 คณะกรรมการอิสระทุกทาน มิไดเปนผูมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกบับริษัทฯ ท่ีมีมูลคาทางธุรกิจเกินกวา

ท่ีประกาศใน พระราชบัญญัติกํากับและดูแลกิจการ ทจ 28/2551 
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8.4 การแตงต้ังและการออกจากดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 1. การแตงต้ังกรรมการจะตองไดรับการอนุมติัโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ จะกระทํา

โดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 ก.  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 ข. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 ค. ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันใหผูท่ีทําหนาท่ีเปนประธาน

เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน หนี่งในสามของคณะกรรมการจะตองออกจากการดํารงตําแหนง ซึ่งหาก

จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ท้ังน้ี กรรมการท่ี ออก

ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

 3.นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

 ก.  ตาย 

 ข. ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

 ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  
ง. ท่ีประชุมผูถอืหุนลงมติใหออกตามมาตรา 76 แหงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

 จ. ศาลมีคําส่ังใหออก 

โครงสรางองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
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8.5 ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ผลตอบแทนกรรมการ ป 2554 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

และพิจารณา

คาตอบแทน 

โบนัส รวม 

คาตอบแทน

กรรมการ 

เบ้ียประชุม เบ้ียประชุม เบ้ียประชุม 

นาย เย็บ ซู ชวน  ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

นางเตียว ลี งอ  ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

นายชิเกยูกิ อีโต  ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

นายเคนเนต อึ้ง  250,000  30,000 ‐ ‐  ‐  280,000 

นาย จอหน พารคเกอร 250,000  20,000 ‐ ‐  ‐  270,000
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นายพิพัฒน เรืองรองปญญา

   

275,000  30,000 ‐ 10,000  ‐  315,000 

นางพรทิพา ประดิษฐสุข

ถาวร 

250,000  40,000 ‐ 10,000  ‐  300,000 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุ

ประพันธ 

250,000  40,000 ‐ 10,000  ‐  300,000 

 

 ผลตอบแทนผูบริหาร  

 

  2554  2553

  จํานวน (ทาน)  จํานวนเงิน จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 

เงินเดือน 21.37 ลานบาท 14.00 ลานบาท 

โบนัส 3.75  ลานบาท 2.89  ลานบาท 

กองทุนสํารอง 0.97 ลานบาท 0.41 ลานบาท 

รวม 19  26.09ลานบาท 19 17.30 ลานบาท 

 

8.6 การกํากับดูแลกจิการ 

 บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี ระหวางป 2554 บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอพึง

ปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดื โดยแบงออกเปน 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญในป 2554 สามารถสรุปไดดังน้ี 

 8.6.1 สิทธขิองผูถือหุน 

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนใชสิทธิในฐานะเจาของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยรวมถึงสิทธิในการเขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อใชออกเสียงและรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆของบริษัท
ฯ 

1. ในป 2554 บริษัทฯมีการจัดประชุมผูถือหุนจาํนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันท่ี 26 
เมษายน 2554 บริษัทฯคํานึงถึงความสะดวกของผูถือของผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุม โดยจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
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ในวันและเวลาทําการ อีกท้ังทางบริษัทฯไดเลือกสถานท่ีการจัดต้ังประชุมในบริเวณกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวก
ตอการเดินทาง  

2. บริษัทฯไดมีการทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดย ไดแจงในเอกสารเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบถึงรายละเอียด และข้ันตอนการออกเสียงลงมติของ
การประชุมอยางครบถวน นอกจากน้ีบริษัทฯไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมท้ังเอกสารประกอบการ
ประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใน เว็บไซต ของบริษัทฯ และผานทางส่ือทางส่ืออิเลคทรอนิกสของตลาด
หลักทรัพย เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนนั้นไดมีเวลาศึกษาขอมูลบริษัทกอนมาประชุม  

3. บริษัทฯสนับสนุนใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมสามัญประจําป 2554 โดยทางบริษัทฯ เปดโอากศใหผูถือหุนให
ผูถือหุนไดออกเสียง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติและขอสงสัยในระหวางการประชุม การกระทําใดๆก็ตามท่ีขัด
ตอสิทธิของผูถอืหุน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการใหเขารวมประชุมตอของผูถอืหุนซึ่งเขารวมประชุม ท่ีไดกระทํา
การใดๆท่ีขัดตอสิทธิของผูถือหุน 

 8.6.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ 

ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ 

1. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิรับทราบขอมูลหรอืเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

2. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและลงมติเชนเดียวกับผูถือหุนทุกประการ 
ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงมาประชุม และลงมติแทนได 

3. บริษัทฯไดมีการทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดย ไดแจงในเอกสาร
เชิญประชุมใหผูถือหุนทราบถงึรายละเอียด และข้ันตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอยางชัดเจน 

4. บริษัทฯไมมีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนรับทราบลวงหนา 

5. คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงใหผูถือหุน
รับทราบผานเว็บไซตของบริษัทฯภายใน 14 วนันับจากวันประชุม 

 8.6.3 บทบาทของผูมสีวนไดเสยี 

กลุมบริษัทอาปโกตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย แตละฝายยอมมีความตองการและผลประโยชนท่ีแตกตาง

กัน  ดังน้ันกลุมบริษัทอาปโกจึงกําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกับความตองการผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

    กลุมบริษัทอาปโกจําแนกผูมีสวนไดเสียออกเปนกลุมไดแก ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นักลงทุน สถาบัน 

เจาหน้ี ลูกคา คูคาและบริษัทท่ีถือหุนรวมกับกลุมบริษัทอาปโกบุคลากร ชุมชนและสังคมโดยภาพรวม 

 ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญและนักลงทนุสถาบัน 

กลุมบริษัทอาปโกจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส  มีระบบบัญชีท่ีเปนมาตรฐานและเช่ือถือไดและให

ความสําคัญกับความเจริญเติบโตระยะยาวและคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  
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 เจาหน้ี 

กลุมบริษัทอาปโกจะปฏิบัติตามขอบังคับท่ีใหไวกับเจาหน้ีและรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทอยางตอเนื่อง  

กลุมบริษัทอาปโกจะรายงานเจาหน้ีรับทราบลวงหนา  หากไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับท่ีตกลงกันไวได เพื่อใหท้ังสอง

ฝายเจรจาหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน   

ลูกคา 

กลุมบริษัทอาปโกมีพันธะสัญญาตอผูบริโภคในการพัฒนาสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง และปฏิบัติ

ตามขอกําหนดท่ีไดตกลงระหวางบริษัทฯและกลุมลูกคาอยางเครงครัด 

คูคาและบริษัทที่ถือหุนรวมกับกลุมบริษัทอาปโก 

กลุมบริษัทอาปโกจะปฏิบัติตอคูคาและบริษัทท่ีถือหุนรวมกับกลุมบริษัทอาปโกดวยความเทาเทียมกัน ซื่อตรง 

และปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีไดตกลงระหวางบริษัทตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

 บุคลากร 

กลุมบริษัทอาปโกคํานึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโก โดยไมเอาเปรียบในการทําสัญญาจาง  มี

การกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุนใหบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโกมีแรงจงูใจในการทํางาน มี

การฝกอบรมและใหการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโก มีสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี  

มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัและสรางวินัยในการทํางาน  

 ชุมชนและสังคมในภาพรวม 

แตละหนวยในการผลิตมีแผนการรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและสนับสนุนใหพนักงานกลุมบริษัทอาป

โกมีสวนรวมโดยการเปนสมาชิกชมรมกิจกรรมเพ่ือสังคมของกลุมบริษัทอาปโกเพื่อใหพนักงานในกลุมบริษัทอาปโก 

ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน 

คณะกรรมการกลุมบริษัทอาปโกจะประชาสัมพันธสื่อความถึงความตระหนักและความเอาใจใสท่ีมีตอผูมีสวนได

เสียอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 8.6.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  เปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังในดาน การเงิน  ผล

ประกอบการ และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันตอเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสยี

ใชประกอบการตัดสินใจ และแสดงใหเห็นถึงสถานะท่ีแทจริงของบริษัทฯ  บริษัทฯมุงม่ันท่ีจะดูแลใหมีการปฎิบัติตาม

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครดัดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. บริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานทางชองทางตางๆตามกฎเกณฑท่ีกําหนด ไดแกตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป และรายงานประจําปรวมท้ังเผยแพรทาง เว็บไซต ของบริษัทฯ 

2. ขอมูลท่ีจัดทําข้ึนจะตองจัดทําดวยความรอบคอบ ชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส ใชภาษาท่ีเขาใจงาย โดยมีการเปดเผย

อยางเปนประจําและ สมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

3. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี พรอมท้ัง

เปดเผยขอมูลรายละเอียดคาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี  เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

4. คณะกรรมการและผูบริหาร ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามหลักเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 8.6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถ

เฉพาะตัวท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ  คณะกรรมการไดรับการแตงต้ังโดยผูถือหุน และคณะกรรมการจะเปนผูแตงต้ัง

ผูบริหารเพื่อบริหารงานบริษัทฯ 

คณะกรรมการตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการดวยความโปรงใสและคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ ในการปฏิบัติหนาท่ีมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน และกํากับดูแลใหบริษัทฯมีระบบงานท่ีสรางความเช่ือมั่นวากิจกรรมตางๆ

ของบริษัทฯไดดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเสริมสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความ

เขมแข็ง 

1. โครงสราง คุณสมบัติ และ การแตงต้ังคณะกรรมการ 

 โครงสรางคณะกรรมการปจจุบันมีจํานวนและสัดสวนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยกรรมการอิสระมี

จํานวนอยางนอยหนึ่งในสามของคณะกรรมการ และไมนอยกวาสามคน 

 บริษัทฯเปดเผยรายช่ือกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุน จํานวนครั้งของการ

ประชุมท้ังหมด จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน คาตอบแทนกรรมการ และ

นโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 บริษัทฯ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัทฯ ผานรายงานประจําป (แบบฟอรม 56-2) และ แบบฟอรม 56-1 
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 กรรมการแตละทานตองมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และไมมีลักษณะท่ีแสดง

ถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน ตาม

กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

  คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอยางชัดเจน 

  คณะกรรมการแตละทานไมสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม

นับรวมบริษัทรวมและบริษัทยอย) ไดมากกวา 5 บริษัท การดํารงตําแหนงในบริษัทมหาชนในประเทศ

ไทยเกินกวา หา บริษัท กรรมการทานนั้นๆ จะตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการทุกทานจะตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตองทําหนาท่ีอยางเปนมืออาชีพในการกําหนดทิศทางของบริษัทฯ เพื่อปกปองผลประโยชน

ใหแกผูถือหุน หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกอบไปดวยรายการดังน้ี 

 คณะกรรมการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน 

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เปนตน 

 คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนด 

 คณะกรรมการกําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เชน ผูมีสวนไดเสียในรายการน้ันจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน 

ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และนโยบาย โดยมีผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไวเพื่อรายงานคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร และมีผูรับผิดชอบงาน

การบริหารความเส่ียงตามนโยบาย รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจพบจากความเส่ียงน้ันๆ 

 คณะกรรมการกําหนดการประชุมลวงหนา และกรรมการแตละคนรับทราบกําหนดการดังกลาวลวงหนา 

เพ่ือจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมประชุม นอกจากนี้เอกสารการประชุมจะจัดสงใหกับกรรมการ 7 วันกอนการ

ประชุม 
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  คณะกรรมการมีนโยบาย และวิธีการใหความรูแกกรรมการใหมเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูบริหารทุกทานในเรื่อง บรรษัทภิบาล  

 คณะกรรมการจัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประเมินผล

ในดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือ และมีมาตรฐาน 

3. ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

เพื่อความเปนอิสระของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวนไมตํ่ากวา หน่ึง

ในสามของกรรมการและไมนอยกวา สาม คน 

 กรรมการอิสระจะตองไดรับขอมูลขาวสารทางการเงินและขอมูลดานการดําเนินงานอยางละเอียด 

เพ่ือท่ีจะสามารถใชขอมูลนั้นๆ ในการแสดงความเห็นเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุน 

 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 กรรมการอิสระจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหผูถือหุนอยางเทาเทียมเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ี

อาจเกิดข้ึน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย สาม ทาน และมีอยางนอย หนึ่ง ทานเปนผูมีความรู

ความสามารถดานการเงินและการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติและ ความเปนอิสระตามขอกําหนดของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการตรวจสอบและ

ควบคุมการดําเนินงาน รายงานทางการเงิน และ การควบคุมภายใน ของบริษัทฯ ซึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมถึง

การแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและอนุมัติรายท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อันรวมถึง

รายการระหวางกันและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการดูแลระบบการบริหารความเส่ียง 

5.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย สาม ทาน หนาท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบไปดวย 

 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ โดยใชวิธีการท่ีโปรงใส เพื่อใหมั่นใจ

วาผูบริหารหรือกรรมการเหลาน้ันมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
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 พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนและเงินโบนัสสําหรับพนักงาาน 

 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการและคาตอบแทนของกรรมการ 

 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

6.การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธานฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการและท่ี

ประชุมผูถือหุน เพ่ือขออนุมัติ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีใหคําแนะนํากรรมการเก่ียวกับคาตอบแทนของ

กรรมการและประธานฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจาก

คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทฯอื่นในอุตสาหกรรม โครงสรางของการกําหนดคาตอบแทนจะตองมีความ

ชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได 

 การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธานฯจะตองไดรับการอนุมั ติโดยผูถือหุนซึ่ง 

คณะกรรมการจะตองเสนอคาตอบแทนกรรมการเปนหนึ่งในวาระของการประชุมผูถือหุน 

8.7 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯกําหนดนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรักษาขอมูล ซึ่งเปนความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ขอมูลท่ียังไมไดถูกเปดเผยตอสาธารณชน หรือ ขอมูลท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลง ของราคาซื้อขายหลักทรัพย มาตรการการควบคุมดูแลการใชขอมูลภายในมีดังน้ี 

1. บริษัทไดแจงใหผูบริหารของบริษัท และผูบริหารของบริษัทยอย รับทราบวาหามมิใหมีการใชขอมูลภายใน
เพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอืน่โดยเด็ดขาด 

2. กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารมีหนาท่ีจัดเตรยีมและจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 
59-2) ซึ่งรวมถงึการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยนั้นใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. มีการประกาศใหทราบโดยท่ัวกันวา กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ท่ีรับทราบขอมูลภายในท่ีอาจจะมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาการซ้ือขายของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยนั้นจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง  1 เดือน กอนท่ีบริษัทฯจะมีการ
ประกาศผลการดําเนินงาน หรือกอนท่ีขอมูลภายในนั้นจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน 

 

หากบริษัทฯพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฟนนโยบายบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บรษัิท

ฯจะประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
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8.9 บุคลากร 

กลุมบริษัทอาปโก มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 2,642 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

โดยพนักงานมีรายละเอียดของพนักงานจากตางประเทศ ดังน้ี 

 ชาวกัมพูชา    109 คน 

 ชาวพมา     16 คน 

 ชาวญ่ีปุน    16 คน 

 ชาวมาเลเซีย    4 คน 

 ชาวเยอรมัน    2 คน 

 ชาวจีน     2 คน 

 ชาวอินเดีย    2 คน 

 ชาวออสเตรเลีย    1 คน 

ชาวฟลิปปนส    1 คน 

 ชาวอังกฤษ    1 คน 

จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ โดยแบงแยกตามสายผลิตภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สายผลิตภัณฑ 
จํานวนพนักงาน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

อุปกรณจับยึด 53 

แมพิมพ 63 

ช้ินสวนรถยนต 993 

ชุดโครงชวงลางรถกระบะ 414 

ช้ินสวนรถยนตแบบตีอัดข้ึนรูป 485 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 138 
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ผลิตภัณฑช้ินสวนพลาสติก 387 

อุปกรณนําทางรถยนต 26 

อื่น ๆ 83 

                                    รวม 2,642 

 

8.10  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุมบริษัทอาปโก  มุงม่ันพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงาน
แสดงศักยภาพอยางเต็มท่ี  เพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดบั
มาตรฐานการทํางานรองรับธุรกิจท่ีจะขยายตัวของบริษัทฯ ใหบริษัทระดับโลก รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน
กระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําบริษัทฯไปส ูระดับ บุคลากรขององคกรเปนตัวแปรสําเร็จท่ี
สําคัญ ท่ีองคกรตองใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อใหเกิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดในการทํางาน  

 บริษัทฯจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังตอไปนี้           

1. การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม   

   ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน ระเบียบขอบังคับใน
การทํางานระบบมาตรฐาน สวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานจะไดรับ เพื่อใหพนักงานเขาใหมไดทราบ และสามารถปรับตัวให
สอดคลองกับนโยบายตางๆ ของบริษัทฯ             

2. การฝกอบรมดานเทคนิควิชาชีพ 

   เปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของแตละสายวิชาชีพ บริษัทฯจัดใหมีการอบรมดานเทคนิควิชาชีพ 
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผูมีความเช่ียวชาญในดานตางๆ มาอบรมพนักงาน 

3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา 

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของหัวหนางานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาและการบริหารงาน 

4. การบริหารระบบคุณภาพ 

เปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย และการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร รวมท้ังการสราง
จิตสํานึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน 

5. การฝกอบรมดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 



 
 

สวนที่  2-9  การจัดการ  หนา  67
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดมีความรู ความเขาใจในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดี ปลอดภัย สราง
จิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดานความปลอดภยัเปนการปองกันท่ี
สาเหตุกอนเกิดอุบัติเหตุ 

6. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหพนักงานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเรว็ และสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน และรวมท้ังเพ่ือรองรับระบบ ORACLE ท่ีบริษัทฯไดนํามาใชในระบบจัดการ
ภายใน 

7. การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตพนักงาน ท่ีจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน บริษัทฯ
จึงไดจัดสัมนาคุณภาพชีวิต โดยเนนกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เชน การเลิกอบายมุขตางๆ การแกไขปญหา
ท่ีตนเหตุ และการใชชีวิตท่ีถูกตอง บริษัทฯเช่ือวาบุคลากรท่ีผานการฝกอบรมคุณภาพชีวิตจะเปนแรงผลักดันในองคกรท่ี 
กระตุนบุคคลรอบขางใหปฏิบัติตัวในทางท่ีถูกตอง   
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยวามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สรุปไดดังน้ี 

9.1 สภาพแวดลอม 

บริษัทไดกําหนดนโยบายและเปาหมายในการทําธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของฝาย
บริหารและพนักงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไวโดยบริษัทฯจดัใหมีการทบทวนการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอทุกเดือน อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเสมอภาคและรักษา ผลประโยชนของบริษัทฯในระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยมีจุดประสงคให 
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกํากับดูแลกจิการ และการจัดการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทฯ 
มุงเนนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยึดนโยบายและจรรยาบรรณดงักลาวในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาผลประโยชน 
ของผูถือหุน และความโปรงใส 

 บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯไดรับการ 
รับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO/TS16949และ ISO 14001) 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติท่ีจะตองสอดคลองกับ 
ขอกําหนด 

9.2 การบริหารความเสี่ยง  

 ผูบริหารของบริษัทฯไดตรวจสอบและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูเปนประจํา และไดใชเครื่องมือบริหาร 
ความเส่ียงตางๆท่ีกลาวไวในสวนการบริหารความเส่ียงในหัวขอปจจัยความเส่ียง เพื่อลดอัตราความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

9.3  กิจกรรมควบคุม 

บริษัทฯไดมุงเนนการดําเนินกิจกรรมการควบคุมอยางเขมงวด ดังน้ี 

 บริษัทมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชสินทรัพยของบรษัิทฯในทางท่ีไมเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูบริหาร
และกรรมการบริหารของบรษัิทฯ 

 บริษัทฯมีการแบงแยกหนาท่ีการบริหารงานหลักอยางชัดเจนเพื่อปองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการแบงแยก
หนาท่ีเหลาน้ีรวมถึงการแบงแยกหนาท่ีระหวางการอนุมัติ การบันทึกและการดูแลสินทรัพย 

9.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 พนักงานของบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฏระเบียบ และคําส่ังของบริษัทฯผานระบบ 
intranet และการประชุมภายในองคกรในระดับตางๆ นอกจากน้ี บริษัทฯไดนําโปรแกรม Oracle Enterprise Resource 
Planning (ERP) มาใชท่ัวท้ังองคกรเพื่อปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารขอมูลของบริษัทฯ 
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 สําหรับการส่ือสารขอมูลกับบุคคลภายนอก บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ และ
เว็บไซต www.aapico.com  นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกไดสอบถาม และรับขอมูลเพ่ิมเติม 
ผานงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” ซึ่งจัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยฯ เปนประจําทุกไตรมาส  

 คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผูสอบบัญชีและกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการพิจารณางบการเงินของ
บริษัทฯทุกไตรมาสเพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  นอกจากน้ีเอกสารสนับสนุนการ
บันทึกบัญชีจะถูกจัดเก็บไวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบและใชในการดําเนินงานตางๆ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดรับจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนา และ
จะมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา และสรุปความเห็นของท่ี
ประชุมไวในรายงานการประชุมเพ่ือเปนขอมูลอางองิหรอืเพือ่การตรวจสอบดวย 

9.5 การติดตามและการประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทฯวาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ในการ 
ประชุมคณะกรรมการตลอดป 2554  อีกท้ังผูบริหารของบริษัทฯมีการติดตาม และประเมินผลวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
แผนกลยุทธและการประมาณการ ท่ีกําหนดไวในแผนธุรกิจประจําป 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและการปฏิบัติตามนโยบาย เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเส่ียง โดยสามารถ 
อางอิงกับรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2554 ในหัวขอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10.    รายการระหวางกัน 

10.1   การเปดเผยรายการระหวางกันในปที่ผานมา 

  ระหวางป กลุมบริษัทอาปโกมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอย  บริษัทรวมทุนและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและหลักเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและ

บริษัทเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 8 ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 แลว 

10.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

  ระหวางป 2554 บริษัทฯไดเพ่ิมทุนในบริษัทยอยหลายแหง และไดมีการโยกยายการลงทุนจากบริษัทยอยแหงหน่ึง

ไปลงทุนในกิจการอื่น  

 การซ้ือขายสินคาระหวางกันท่ีเกิดข้ึนระหวางปในปจจุบันสวนใหญเปนการซ้ือขายสินคา ช้ินสวนรถยนต และ

แมพิมพใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของซ่ึงดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาซื้อ

ขายกันในราคาตามปกติธุรกิจ เชนเดียวกับท่ีขายใหกับบุคคลภายนอก หรือกําหนดราคาซ้ือขายตามราคาตลาด กรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางกันแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการตามปกติธุรกิจบริษัท 

และเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดท่ี

บริษัทฯพึงไดรับเปนสําคัญ 

 บริษัทฯมีนโยบายการคํานวณดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางกัน โดยอิงอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยเปนหลัก และจะ

เปนการใหกูยืมเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงินเรงดวนและชั่วคราวเทาน้ัน 

10.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

  บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยใหดําเนินการ

ไปตามปกติธุรกิจในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาท่ีกําหนดใหกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชนแกท้ัง

กลุมบริษัทฯ 

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง

การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ท้ังน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน
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การพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะมอบหมายใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปน

ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี ท้ังน้ีบริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ 
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11.  ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

11.1 งบการเงิน  

รอบปบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท 

2552 คุณวิสสุตา จริยธนากร 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 2553 คุณ ชยพล  ศุภเศรษฐนนท 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972) 

2554 คุณวิสสุตา จริยธนากร 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853) 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผดิชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงิน

เหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดงักลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา

มิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 14            งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไดรวมอยูในงบการเงินรวมนีโ้ดยรวมสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 จํานวน 1,874 ลานบาท และรายไดรวมสําหรบัปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 3,001 ลานบาท งบการเงินของ

บริษัทยอยดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยขาพเจาไดรับรายงานการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีเหลาน้ัน และความเห็นของขาพเจาในสวนท่ีเกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆของบริษัท

ยอยดังกลาว ซึง่รวมอยูในงบการเงินรวมไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นเหลาน้ัน งบการเงินรวมของบริษัท อาปโก 

ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอีกทานหน่ึงในสํานักงาน

เดียวกันกับขาพเจา จากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีดังกลาวและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่นของบริษัทยอยบาง

แหง ผูสอบบัญชีดังกลาวไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงือ่นไขตามรายงานลงวันท่ี 1 มีนาคม 2554 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่ง

ผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นท่ีกลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑ

อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงือ่นไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน

การบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี ้
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งบการเงิน 

(ก) งบดุล 

รายการ 

งบการเงินรวม (พันบาท) 

2550 2551 2552 2553 2554 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 276,792  199,587  219,753  281,597  238,957 

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากประจําธนาคาร 123,171  162,025  85,240  303,112  64,810 

ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 1,473,546  1,124,027  1,114,672  1,555,360  1,202,832 
เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของ
กัน 70,975  54,407  25,993  116,472  25,000  

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 731,483  756,418  643,785  911,743  892,036  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 365,109  535,578  378,216  523,676  728,544  
คาความนิยม - สุทธิ   1,393,862  1,286,862  1,286,862  1,286,862  1,086,862 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3,880,566  4,506,429  4,975,309  5,546,732 6,578,408  

สินทรัพยอื่น   662,638  636,956  815,635  948,628 703,757 

รวมสินทรัพย 8,978,143  9,262,289  9,545,463  11,474,182 11,521,206 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,598,509  1,080,341  661,997  677,345  938,281 

เจาหน้ีการคา   1,289,126  1,083,753  1,428,303  1,934,306  1,896,988 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 86,866  559,213  1,408,090  729,333  840,888 

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 102,659  40,633  10,422  7,381  17,940 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 12,284  17,323  0  0  0 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หน่ึงป 1,130,933  1,342,795  886,802  2,890,851  3,172,027 

หน้ีสินอื่น   365,099  622,223  848,285  628,389  550,098 

รวมหน้ีสิน   4,585,475  4,746,281  5,243,898  6,867,605  7,416,222 

ทุนจดทะเบียน 285,184  285,184  285,184  271,698  271,698 

ทุนชําระแลว   282,360  282,360  282,360  268,874  268,874 

สวนเกินมูลคาหุน 2,166,504  2,164,354  2,164,354  2,164,354  2,164,354 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (23,012) 13,689  (7,782) (30,203)  

กําไรสะสม  - จดัสรรแลวสํารองตามกฎหมาย 139,541  139,904  144,642  175,712  178,911 

                  -   ยังไมไดจัดสรร 1,746,001  1,844,500  1,731,193  2,000,275  1,438,511 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 81,273  72,951  75,857  113,834  115,487 

รวมสวนของผูถือหุน 4,392,668  4,516,008  4,301,565  4,606,577  4,104,984 
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(ข) งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (พันบาท) 

2550 2551 2552 2553 2554 

งบกําไรขาดทุน          

รายไดจากการขายและบริการ   9,658,627  9,076,825  7,114,458  11,344,221  10,355,659 

ตนทุนขายและบริการ 8,608,363  8,412,211  6,756,414  10,514,671  9,591,193 

คาใชจายในการขายและบริหาร 552,494  591,227  522,079  648,905  1,079,111 

คาใชจายทางการเงิน (170,549) (121,035) (128,493) (176,337) (238,528) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (17,842) (20,293) (30,051) (134,211) (94,303) 

กําไรสุทธิกอนหัก(กําไร)ของผูถือหุนสวนนอย 347,465  241,351  (108,569) 356,573  (389,745) 

กําไร(ขาดทุน)ของผูถือหุนสวนนอย (2,606) (11,599) (7,759) 37,613  (2,225) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 38,087  12,131  (12,963) 136,265  154,243 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 1,279  (14,977) (8,201) 5,653  0 

กําไรสุทธิ   350,070  229,752  (116,328) 394,186  (391,970) 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน) 1.55  1.07  (0.48) 1.57  (1.72) 

งบกระแสเงินสด          

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 500,044  1,105,662  697,376  593,696  636,671  

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (772,848) (1,052,466) (470,351) (1,594,703) (1,063,175) 

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 166,622  (155,086) (193,144) 1,085,272  334,401 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (108,963) (77,206) 20,166  61,845  (42,640) 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

2550 2551 2552 2553 2554 

อัตราสวนสภาพคลอง          

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.85 0.73    0.54      0.88  0.67 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.64 0.51 0.39  0.65  0.45 

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.15 0.29  0.18      0.14  0.16 

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 6.39 6.99   6.25         8.41  7.34 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 57.09 52.23  57.57       42.79  49.02 

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.97 11.31    9.65    13.52  10.63 

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 33.28 32.28  37.30    26.63  33.85 

  อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 6.6 7.12      5.40          6.25  4.69 

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 55.3 51.25    66.65     57.56  76.75 

  วงจรเงินสด (วัน) 35.08 33.25    28.23    11.85  6.13 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร          

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 7.38% 7.32% 5.03% 7.31% 7.38% 

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.48% 3.77% 0.75% 4.83% -1.98% 

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 94.00% 274.14% 1263.86% 104.44% -0.30% 

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.61% 2.41% -1.58% 3.35% -3.63% 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 7.97% 5.16% -2.64% 8.85% -9% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน          

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.93% 2.52% -1.24% 3.75% -3.41% 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 8.49% 5.46% 5.31% 15.45% 0.82% 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.04 1 0.78      1.12  0.94 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน          

  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.63 0.66    0.67      0.93  1.21 

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.2 3.01   0.33  4.00  (0.25) 

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 30% 32% N/A 35% N/A 

 

 

 



 
 

สวนที่  2-11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  หนา 77
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานป 2554 

บริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีการดําเนินงานอยูใน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมุงเนนในดานการดําเนินการผลิตช้ินสวนยานยนตเปนสําคัญ 

สามารถจําแนกสายการดําเนินงานออกเปน 5 สายหลักดังน้ี 

1. การผลิตช้ินสวนยานยนต (OEM) 

2. ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต 

3. การออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึด 

4. การออกแบบ และผลิตแมพิมพ 

5. การออกแบบ และผลิตระบบแผนท่ีนํารองการเดินทางโดยรถยนต (เพาเวอรแม็พ) 

สําหรับยอดขาย รายไดหลักท่ีเปนสัดสวนสูงสุดน้ันมาจากการผลิตช้ินสวนยานยนตซึ่งมีอตัราสวนรอยละ 66 ของ

รายไดรวมของบริษัทฯ โดยรายไดหลักมาจากการจําหนายโครงชวงลางรถกะบะ (Chassis Frame) สวนรายไดหลักลําดับท่ี

สองน้ัน เปนรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต คิดเปนรอยละ  27 ของรายไดรวม 

สืบเนื่องมาจากเหตุการณสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุน และเหตุการณอุทกภัยในประเทศไทย สงผลให

รายไดของบริษัทฯลดลงในป 2554 เปนไปตามยอดการผลิตยานยนตภายในประเทศซึ่งลดลงรอยละ 11.4 จากป 2553 โดย

ในป 2554 มียอดการผลิตรวม 1.46 ลานคัน ลดลงจาก 1.65 ลานคันในป 2553 อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตยังคงมี

ทิศทางความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปขางหนา โดยคาดการณวา การผลิตรถยนตภายในประเทศจะเพ่ิมสูงถึง 

2 ลานคันในป 2555 ซ่ึงถือวาเปนยอดการผลติท่ีสูงท่ีสุดในประวัติศาสตรอุตสาหกรรมยานยนตไทย  

แมตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 จะไมเปนท่ีนาพอใจ  อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯมีผลการดําเนินงานท่ีดีในชวงเกาเดือนแรกของป ซึ่งบริษัทฯมีผลกําไรสุทธิถึง 274 

ลานบาทแมวาจะเกิดเหตุการณสึนามิในเดือนมีนาคม 2554 สวนในไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 บริษัทฯมีผลขาดทุนถึง 664 

ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากมหาอุทกภัย สงผลใหบริษัทฯสูญเสียยอดขาย  อกีท้ังสินคาคงเหลือ 

และสินทรัพยถาวรไดรับความเสียหาย ซึ่งหมายความวา หากไมเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติตางๆ ป 2554 จะเปนปท่ีดีของ

บริษัทฯ อีกปหนึ่ง 

11.2.2 การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

การวิเคราะหรายได 
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รายไดรวมของบริษัทในเครืออาปโกลดลงจาก 11,758.1 ลานบาท ในป 2553 อยูท่ี 10,786 ลานบาทในป 2554 ซึ่ง

ปรับตัวลดลงเปนจํานวน 972.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.3 รายไดรวมประกอบดวย รายไดจากการจําหนายและ

บริการและรายไดอื่นๆ รายไดอื่นๆท่ีแสดงในงบการเงินรวม สวนใหญมาจากการขายเศษเหล็ก ซึ่งเปนเศษของช้ินสวนท่ี

เกิดจากธุรกิจผลิตปมช้ินสวน 

สืบเนื่องจากเหตุการณสึนามิซึ่งเกิดข้ึนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญ่ีปุนในเดือนมีนาคม 

และมหาอุทกภัยในประเทศไทยเม่ือเดอืนตุลาคม สงผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนตอยางใหญหลวง โดยยอดการ

ผลิตรถยนตผลติไดเพียงแค1.46ลานคัน จากเปาหมายเดิมซ่ึงต้ังไวท่ี1.9ลานคันในป2554 และเปนสาเหตุท่ีทําใหรายไดของ

บริษัทฯลดลงในป 2554 

กลุมบริษัทอาปโก มีการดําเนินงานธุรกิจท่ีหลากหลาย ดังตอไปนี้ 

การผลิตชิ้นสวนยานยนต  

ยอดการจําหนายช้ินสวนยานยนตลดลงรอยละ 7 คิดเปนจํานวน 553.31 ลานบาท จาก 7,389 ลานบาทในป 2553 

เปน 6,836 ลานบาทในป 2554 สอดคลองกับการชะลอตัวลงของอุตสาหกรรมยานยนตหลังจากเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ

ตามท่ีไดอธิบายเบ้ืองตนแลว  

ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต 

ยอดจําหนายของธุรกจิการเปนตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตปรบัตัวลดลง 219.18 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 7 เชนเดียวกัน โดยสาเหตุหลักของยอดจําหนายท่ีลดลงคือการขาดแคลนช้ินสวนท่ีจัดสงใหกับโรงงานผลิตรถยนต 

ซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบรถยนตไดนอยลง  

การออกแบบ  ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึด  

รายไดของธุรกจิอุปกรณจับยึดปรับตัวลดลง 351 ลานบาท หรือรอยละ 88 จาก 397 ลานบาทในป 2553 เปน 46 

ลานบาทในป 2554 ดวยลักษณะของธุรกิจผลิตอุปกรณจับยึดน้ันแตกตางจากการผลติ                     

ช้ินสวนยานยนต การผลิตอุปกรณจบัยึดน้ันไดเลื่อนการสงมอบสินคาออกไปเนื่องจากไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

เปนเหตุใหรายไดสวนนั้นถูกเลื่อนออกไปในป 2555 โดยสวนใหญยอดจําหนายของอุปกรณจับยึดจะเปนการซ้ือขายใหกับ

ลูกคาภายในกลุมบริษัทอาปโก ซึ่งยอดขายระหวางกันในสวนนี้จะถูกตัดออกจากยอดจําหนายรวมท้ังหมดในงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ 

การออกแบบและผลิตแมพิมพ 

ในสวนธุรกิจแมพิมพ บริษัทฯมีรายไดเพิ่มข้ึน 201 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 382 โดยปรับตัวจาก 52 ลานบาท

ในป 2553 เปน 253 ลานบาทในป 2554 โดยรายไดจากธุรกิจแมพิมพสามารถแบงการรับรูรายไดเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทการรับรูแบบเหมาจายภายหลังจากการเปดตัวของรถยนตรุนใหม และประเภทท่ีทําการตัดคาใชจายระหวางชวงอายุ

ของการผลิตรถยนตรุนนั้นๆ ซึ่งในป 2554ท่ีผานมา บริษัทฯผูผลิตรถยนตไดมีการเปดตัวรถยนตรุนใหมหลายรุน  
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การออกแบบ และผลิตระบบแผนที่นํารองการเดินทางโดยรถยนต 

รายไดจากระบบแผนท่ีนํารองการเดินทางโดยรถยนตนับเปนรายไดสวนนอยของกลุมบรษัิทอาปโก โดยลดลงคิด

เปนรอยละ 8 จากรายได 36.5 ลานบาทในป 2553 เปน 33.5 ลานบาทในป 2554 ถึงแมรายไดสวนน้ีจะนับเปนรายไดสวน

นอยของกลุมบริษัท อาปโก แตก็สงผลกระทบตอผลกําไรอยางเห็นไดชัด 

การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย 

 ตนทุนขายและบริการ 

บริษัทฯมีตนทุนการจําหนายและบริการรวมลดลงคิดเปนมูลคา 923 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8.8 ซึ่งสูงกวาการ

ลดลงรอยละ 8.3 ของยอดจําหนายเล็กนอย  ตนทุนการจําหนายและบริการนับเปนรอยละ 88.9 ของยอดรายไดรวม  

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการจําหนายและบริการเพ่ิมมากข้ึนคิดเปนรอยละ 66.3 หรือ 430.21 ลานบาท รายจายท่ีสูงข้ึน

สวนใหญมาจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการบริหารประมาณ 418 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการตัดจําหนาย

ของสินคาคงเหลือท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยในไตรมาสท่ี 4 

คาใชจายทางการเงิน 

คาใชจายทางการเงินของป 2554 เทากับ 238.53 ลานบาท สูงข้ึนจากป 2553 ประมาณรอยละ 35 หรือคิดเปน

จํานวน 62.2 ลานบาท คาใชจายท่ีสูงข้ึนนี้เปนผลมาจากเงินกูเพิ่มเพ่ือการลงทุน ซึ่งเปนเงินกูยืมแบบระยะยาว ท่ีเพ่ิมข้ึน 

248.7 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน 213.3 ลานบาทเพื่อจายคาใชจายท่ีจําเปนระหวางประสบอุทกภัยในชวง

ไตรมาสท่ี 4 อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนนับเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหคาใชจายทางการเงินสูงข้ึนเชนเดียวกัน 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 39.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.7 เมื่อเปรยีบเทียบกับป 2553 รายจายท่ีลดลงน้ีสืบเนื่อง

จากรายไดซึ่งลดลง โดยรอยละ 53.8 ของภาษีเงินไดนิติบุคคลมาจาก บริษัทอาปโก อมตะ จาํกัด ซึ่งรายไดจากบริษัทยอยนี้

คิดเปนรอยละ 21.7 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 

การวิเคราะหกําไรจากการดําเนนิงาน 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคาและภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ปรับตัวลดลงจากมูลคา 1,123.5 ลานบาทใน

ป 2553 เปรียบเทียบกับ 382.4 ลานบาทในป 2554 คิดเปนการลดลง 741.1 ลานบาทหรือรอยละ 66 ยอดผลกําไรท่ีลดลงน้ี

มีสาเหตุสวนใหญมาจากการขาดทุนท่ีเปนผลมาจากเหตุการณอุทกภัยในชวงไตรมาสท่ี4 ซึ่งไดกลาวในขางตน รอยละ 78 

ของกําไรท้ังหมดเปนกาํไรจากการดําเนินงานการผลิตช้ินสวนยานยนต มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกับสวนของยอดรายไดและ

การบริการซ่ึงอยูท่ีรอยละ 66 ของรายไดท้ังหมดในกลุม ในทางตรงขาม ธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต

คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 ของกําไรท้ังหมด ท้ังท่ีมียอดขายจํานวนมาก นี่ถือเปนลักษณะโดยท่ัวไปของธุรกิจตัวแทนจําหนาย

และศูนยบริการรถยนต 
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กําไรสุทธ ิ

ผลกําไรสุทธิโดยรวมลดลงจากผลกําไรสุทธิ 357 ลานบาทในป 2553 เปนขาดทุนสุทธิ -390 ลานบาทในป 2554 

คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ -3.6 

11.2.3 การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯในป 2553 และป 2554 มีมูลคาเทากับ 11,474.2 ลานบาท และ 11,521.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ปรับตัวสูงข้ึน 47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.4 ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม และ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหนี้การคาถือเปนสวนประกอบหลักของสินทรัพยหมุนเวยีน คิดเปนรอยละ 8.4 ของสินทรัพยรวม ลูกหน้ี

การคาสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 เทากับ 1,555.4 ลานบาท และ 969.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการปรับตัว

ลดลงรอยละ 38 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยในป 2553 และ 2554 เทากับ 43 วัน และ 49 วันตามลําดับ 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือของบริษัทฯมีมูลคาเทากับ 911.7 ลานบาทในป 2553 และ 892 ลานบาทในป 2554 ลดลงรอยละ 2.2 

แมวาสินคาคงเหลือท่ีถูกน้ําทวมจะถูกตัดจําหนายออกไป แตทางบริษัทไดทําการสรางสินคาคงคลังข้ึนมาใหมไดตาม

ยอดขายท่ีคาดไวเมื่อชวงไตรมาสแรกของป2555 จํานวนวนัอัตราการหมุนของสินคาในป2554นั้นอยูท่ี 34วัน ซึ่งเปน

ระยะเวลาท่ียาวนานกวา27วันในป2553 ถึงแมอัตราสวนจะเพิม่สูงข้ึน แตยังคงแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการ

จัดการสินคาคงคลัง  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

กลุมบริษัทอาปโกมุงเนนในเรือ่งการลงทุนของเครื่องจักรและสถานท่ี ซึ่งทําการขยายกําลังการผลิตและปรับปรุง

อยางตอเน่ือง จะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯลงทุนเปนจํานวนมากในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 

2554 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมีมูลคา 5,546.7 ลานบาท และ 6,578.4 ลานบาท ตามลําดับ การปรับตัวเพิ่มข้ึนคิดเปนรอย

ละ 18.6 เปนผลมาจากเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานท่ีเพิ่มข้ึนสาํหรับโรงงานใหม ซึ่งสวนน้ีคิดเปนรอยละ 54 ของยอด

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท้ังหมด 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของกลุมบริษัทอาปโกมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางเหน็ไดชัด โดยเพ่ิมข้ึนจากยอดรวม 6,867.6 ลานบาทใน

ป 2553 เปน 7,416.2 ลานบาทในป 2554 การปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 8 นี้เปนผลมาจากท้ังการเพิ่มข้ึนของเงินกูยืมระยะยาว

และระยะสั้นจากธนาคาร  

อัตราสวนหนี้สนิตอผูถือหุนของป 2554 เทากับ 1.21 เทา ซึ่งมากกวา 0.93 เทาในป 2553 

การปรับตัวสูงข้ึนของหน้ีสินสงผลใหอัตราสวนท่ีแสดงความสามารถในการชําระคืนของบริษัทฯถดถอยลง ซึ่งสามารถ
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ประเมินจากการปรับตัวลดลงของอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราสวนความสามารถในการชําระ

ดอกเบ้ีย(Time Interest Earned) ดังตอไปนี้ 

 2554 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) 0.67 0.88 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (Time Interest Earned) (0.25) 4 
 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีการคาของบริษัทฯมีการปรับตัวสูงข้ึนเชนเดียวกัน ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 เจาหน้ี

การคามีมูลคา 1,934.3 ลานบาทและ 1,370.3 ลานบาท ตามลําดับ  ลดลง 564 ลานบาทคิดเปนรอยละ -29 และระยะเวลา

ชําระหน้ีเพิ่มข้ึนจาก 58 วันในป 2553เปน 77 วันในป 2554 

การกูยืมจากธนาคาร 

เงินกูยืมจากธนาคารโดยรวมปรับตัวสูงข้ึนจาก 4,297.5 ลานบาท ในป 2553 เปน 4,951.2 ลานบาท ในป 2554 โดย

เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 392.7 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 11 เพื่อรองรับการลงทุนในเครื่องจักร 

และอุปกรณโรงงานของบริษัทฯ และเงินกูยืมระยะสั้นปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดจาก 677.3 ลานบาท ในป 2553 เปน 

938.3 ลานบาท ในป 2554 เนื่องจากความตองการดานเงินทุนหมุนเวียนในชวงท่ีประสบปญหาอุทกภัย 

บริษัทฯมีคาใชจายท่ีจําเปนจากการฟนฟูโรงงาน และเตรียมการกลับมาผลิตอีกครั้งในชวงปลายป 

สวนของผูถือหุน 

ณ  ธันวาคม 2554 รวมสวนของผูถือหุนมีมลูคา 4,105 ลานบาท ปรับตัวลดลง 501.6 ลานบาทหรือรอยละ 11 

เปรียบเทียบกับปกอนหนาซ่ึงเปนผลมาจากผลขาดทุนสุทธิ มูลคา 392 ลานบาทในป 2554 จากผลการดําเนินงานของบริษัท

ฯในป 2553 บริษัทฯจายเงินปนผลครั้งสุดทายในเดือนพฤษภาคม ป 2554 ในอัตรา 0.21 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 56.5 

ลานบาท  นอกจากน้ี บริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลกําไรสุทธิในครึ่งปแรกของป 2554 ในเดือนกันยายน 2554 

ในอัตรา 0.16 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 43 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของป 2554 เทากับรอยละ -9 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิในป 2554 

11.2.4 การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

 งบรวม ณ ธันวาคม 2554 กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีมูลคา 239 ลานบาท ลดลง 42.6 ลานบาท

หรือรอยละ -15 จากปกอนหนา  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานของป 2554 อยูท่ี 637 ลานบาท การปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปกอนหนา

แสดงใหเห็นวาบริษัทฯมีความสามารถในการสรางรายไดเปนตัวเงินจากการดําเนินธุรกิจ หากปราศจากคาใชจาย 

และความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กลุมบริษัทอาปโกมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเทากับ -1,063 ลานบาทในป 2554 โดยเพ่ิมข้ึน 534 

ลานบาทจากป 2553 ซึ่งสวนมากจะเปนการลงทุนในการซ้ือและสรางอาคาร อุปกรณ สิทธิการเชา และโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินลงทุนสวนใหญของบริษัทฯมาจากการกูยืมเงินจากธนาคาร ทําใหเงินสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 334 

ลานบาท  

11.2.5  ปจจัยหลัก และอิทธิพที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจในอนาคต หรือ สถานภาพทางการเงิน 

 การดําเนินธุรกจิของบริษัทฯนั้นข้ึนอยูกับภาพรวมของภาคอตุสาหกรรม ยังไมมีปจจัยหลักใดๆท่ีเปนอิทธิพลท่ี

สําคัญตอการดําเนินธุรกิจในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม แมวาในชวงปท่ีผานมาจะมี

เหตุการณภัยพบัิติเกิดข้ึน แตภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโนมเติบโตในชวง2-3ปขางหนา ท้ังน้ีเนื่องจากปริมาณความตองการ

ของตลาดโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนและการเปดตัวของรถยนตรุนใหมในป2555 ทางอาปโกไดรับคําส่ังซ้ือมาท้ังหมด6รุนท่ีไดมีการ

เปดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ และอีกหลายรุนท่ีจะทําการเปดตัวในปถัดไป จากการเปดตัวรถรุนใหมหลายรุนนี้ ทางบริษัทฯสามารถ

คํานวณผลกําไรซ่ึงอยูในอัตราที่สูงในชวงปแรกของการผลิตกอนท่ีทางบริษัทฯจะถูกขอใหมีการลดราคาจําหนายใหกับ

ลูกคาในปถัดไป ปจจุบัน กลุมบริษัทอาปโกมีความพรอมท้ังทางดานโรงงานและเครื่องจักรจะสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี นอกจากน้ี บริษัทฯไดมีการจัดทําโครงการลดตนทุนการผลิตเพื่อปรับปรุงแกไข

ประสิทธิภาพทางการผลิต ปจจัยความพรอมเหลาน้ี บริษัทฯเช่ือมั่นวาจะสามารถดําเนินการผลิตในยอดการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

ไดอยางเปนผลสําเร็จและจะเติบโตไปพรอมกันกับลูกคาและวงการอุตสาหกรรมยานยนตตอไป  

11.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 ใน พ.ศ. 2554 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (audit fee) เทากับ 1.54 ลานบาท ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณ 

วิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และคาบริการ

อื่นๆ (non-audit fee) เทากับ 90,000 บาท เพ่ือใชตรวจสอบบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ 

  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไมมีความสัมพันธและสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

ผูถือหุนถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวกับบุคคลดังกลาว  
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12. ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ 

 เกียรติประวัติ 

จากความมุงม่ันและพัฒนาอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทอาปโก เพื่อมุงสูความเปนเลิศในดานการผลิตและเปน

องคกรการผลิตระดับโลก บมจ. อาปโก ไฮเทค และบริษัทยอย ตางมุงม่ันพยายามจนไดรบัความไววางใจและเกียรติบัตร

ตางๆ จากลูกคาอันทรงเกียรติในหลายๆ ดาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค ไดรับ “รางวัลผูนําในดานการผลิตแบบโตโยตา” อยางตอเนื่องต้ังแตป 2550 จนถึงป 2552 เปน

เวลา 3 ปติดตอกัน สืบเนื่องจากท่ีบริษัทฯ เคยไดรับ “รางวัลชนะเลิศการแขงขันการปรับปรุงระบบการผลิตแบบโตโยตา” นี้

ถึง 3 ปติดตอกัน (ป 2547, ป 2548 และป 2549) บริษัทจึงไดรับมอบหมายจากบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) ในการ

ฝกอบรมผูสงมอบรายอื่น ๆ ของบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) อีกท้ังยังไดรับมอบหมายใหเปนหนึ่งในบริษัทช้ันนํา

ของประเทศไทยภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) โดยความรวมมือระหวางประเทศไทย

และญ่ีปุน เพื่อพัฒนาวิทยากรท่ีปรึกษาในดานระบบการผลิตแบบโตโยตา หรือ Toyota Production System (TPS) ซึ่ง

วิทยากรท่ีปรึกษาของบมจ.อาปโก ไฮเทค จะไดรับมอบหมายใหเปนผูเผยแพรความรูท่ีไดรับจากการอบรมในโครงการฯท้ัง

ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม TPS เพื่อนําไปถายทอดบริษัทผูสงมอบขนาดกลางและขนาดยอมอีก 12 

บริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับมอบหมายจากทางบจ. ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย)ใหเปนผูฝกอบรมผูสงมอบราย

อื่น ๆ อีก 3 บริษัท ในโครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมผลผลิต หรอื All AAT group Best Corporate (A-ABC) 

บจ. อาปโก อมตะ บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก พัฒนาและปรับปรุงดานคุณภาพ ตนทุน และการสงมอบอยาง

ตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯไดรับรางวัล “ผูผลิตช้ินสวนดีเดน ดานคุณภาพและการสงมอบ” จาก บจ. อีซูซุ มอเตอร 

(ประเทศไทย) เปนเวลาถึง 4 ปตอเนื่องกันนับต้ังแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา และในป 2552 นั้น บจ. อาปโก อมตะ ยังไดรบั

รางวัลในสาขาผูประกอบการอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตดีเดนแหงป (ประเทศไทย) จากสถาบัน Frost & Sullivan ซึ่ง

เปนผูจัดงาน Frost & Sullivan Asia Pacific Automotive เปนประจําทุกป โดยมีการมอบรางวัลใหกับสถานประกอบการ

ดีเดนในประเภทอุตสาหกรรมยานยนตประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และมีบริษัทเพียงไมกี่บริษัทเทาน้ันท่ีไดรับการคัดเลือก 

โดยการประเมินจากตัวช้ีวัดความสามารถดานการตลาดในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทนั้นเกี่ยวของซ่ึงแสดงใหเห็นความเปนเลิศ

ในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟก อีกท้ังในป 2553 บจ. อาปโก อมตะ ยังไดรับรางวลัสถานประกอบการตัวอยางการพัฒนาดานวิศว

การประจําปโดยกรมสงเสริมอตุสาหกรรม จากการผานเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการท่ีมีการประยุกตและ

พัฒนาองคกรดีเดนในดานวิศวการ  

บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง และ บมจ. อาปโก พลาสติค ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก ไดมีความมุงม่ันและ

ปรับปรุงงานในสายการผลิตดานตางๆ จนทําใหบริษัทฯไดรับรางวัลผูสงมอบดีเดนในดานคุณภาพและการสงมอบไดตาม

เปาหมายจาก บจ. ไทย ยามาฮา มอเตอร ในป 2553 ท่ีผานมา นอกเหนือจากนั้นกลุมบริษัทอาปโกไดใหความสําคัญกับ

ความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการท่ีบมจ. อาปโก พลาสติค ไดรับโลรางวัลสถานประกอบการปลอดอุบัติเหตุ 

ระดับทองแดง  โดยสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมท้ัง
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ไดรับใบประกาศนียบัตรดานการบริหารและคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับจังหวัด 

โดยกระทรวงแรงงาน 

กลุมบริษัทอาปโก มีความมุงม่ันท่ีจะแสดงศักยภาพอยางสูงสุด เพื่อใหผลงานมีความโดดเดน รวมไปถึงการให

คําม่ันสัญญาท่ีจะอนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังในสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมโดยรอบ และยังเปนการยืนยันถงึระบบ

ควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานในระดับสูงสุด บริษัทฯจึงรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 

16949, ระบบจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001 และไดรับโล Q1 จากบจ.ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) เพื่อรับรองการเปน

ผูสงมอบผูมีมาตรฐานระดับโลก 

เพื่อท่ีจะบรรลุสูมาตรฐานสูงสุด อาปโก ไดนําระบบ Oracle ERP มาใชเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2549 ซึ่งใชเวลา

ประมาณ 2 ปในการพัฒนาระบบ กอนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง ระบบน้ีจะชวยในการบริหารการสงมอบผลิตภัณฑ ยิง่

ไปกวาน้ัน บมจ.อาปโก ไฮเทค คือบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีใชระบบ Oracle ERP ประยุกตใชกับระบบการผลิตแบบ 

Lean ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสีย และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการสงมอบ เพื่อใหการ

ผลิตมีประสิทธิภาพ และเพ่ือผลประโยชนสงูสุดของลูกคา ซึ่งระบบไดถูกพัฒนาและขยายผลตอเนื่องไปยังบริษัทในเครือ

เพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 

หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทอาปโก 

กลุมบริษัท อาปโก ไดเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ป ของการกอต้ังบริษัทฯ ในป 2553 จากจุดเริ่มตนของการเดินทางท่ี

ลําบากเม่ือ 25 ปท่ีแลว มาสูความสําเร็จซึ่งนับวา บริษัทฯเปนองคประกอบท่ีสําคัญและม่ันคงถาวรโครงสรางของ

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย จากความเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ง 

 ดวยความเช่ือมัน่ในมาตรฐานและทักษะของแรงงานไทย อาปโก ไดเริ่มตนธุรกิจการออกแบบและการผลิต

อุปกรณจับยึดการประกอบรถยนตเมื่อ 25 ปท่ีผานมาและไดพัฒนากาวหนามาสูการผลิตแมพิมพและช้ินสวน OEM 

ปจจุบันบริษัทฯเปนท่ียอมรับในความเปนหนึ่งในฐานะผูสงมอบระดับโลกผลิตภัณฑดังกลาว และยังพัฒนาศักยภาพดวย

เทคโนโลยีจากทั่วโลกอยางตอเนื่อง 

 ภายใตการดําเนินงานตามหลักปรัชญาท่ีเรียบงายของการเปนองคกรท่ีคลองตัวและมีความสุขดวยการบรหิารท่ี

โปรงใสตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทไดต้ังเปาหมายขององคกรตามหลกัเกณฑ SQCDEM: 

 ความปลอดภัย: ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 คุณภาพ: คุณภาพท่ีในกระบวนการผลิตและความมุงม่ันท่ีจะบรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 ราคา: ความสามารถในการแขงขันดานราคา ดวยตนทุนท่ีตํ่า 

 การสงมอบสินคา: การจัดสงท่ีตรงเวลาทุกครัง้ 100% ดวยปรชัญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 

 วิศวกรรม: ความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงอยางตอเนื่อง (KAIZEN)ในดานวิศวกรรม 
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จากการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวไดรับผลตอบรับท่ีดีเยี่ยม ดังน้ันบริษัทฯ จะยังคงยึดม่ันในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ SQCDEM ซึ่งเปนเปาหมายหลักขององคกรและจะเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสูการ

เปนผูผลิตระดับโลก 

ทรัพยากรบุคคล การฝกอบรม และการพัฒนา  

ปจจุบันการฝกอบรมเรามุงเนนใหบุคลากรไดรับการอบรมตามส่ิงท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน และไมมุงเนนท่ี

ช่ัวโมงการอบรมตอคนตอป โดยบริษัทตางๆ ในกลุมบริษัท อาปโก จะกําหนดแผนฝกอบรมลวงหนาท้ังปจากการสํารวจ

ความตองการอบรมท่ีกําหนดข้ึนเบ้ืองตนจากความเหมาะสมของตําแหนงงานน้ันๆ และกําหนดเปาหมายเปนการอบรม

ตามแผนงานท่ีวางไว 90% การอบรมท่ีไมตรงตามแผนงาน 10% และการอบรมไมครบตามแผนงานเพียง 10% ซึ่งระบบ

การฝกอบรมดงักลาวจะชวยลดการฝกอบรมที่ไมจําเปนหรือนอกเหนอืจากหนาท่ีงานออกไป และทําใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการอบรมมากข้ึน   
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัด ระวัง ในฐานะ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล

ดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี 

ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมี

การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุม ดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตอ

ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ บกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผล กระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย 

 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายใหนางกรรณิการ คติวิชชา เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของนางกรรณิการ คติวิชชา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล

ดังกลาวขางตน 
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ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร 

 

..................................................... 

นางเตียว ลี งอ กรรมการบรหิาร 
 

..................................................... 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางกรรณิการ  คติวิชชา                  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน        .................................................... 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจ 
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1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
บริษัทและบริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร

บริษัท
AH AA AF AHP AMIT AP ASP KCX AS AHT NESC AM NESM TSR AITS AMAC AITSPL AE KT AJ AI AEM

นายเย็บ ซู ชวน X, /, // X, /, // X, /, // X,/,// X, /, // X, /, // X,/,// X, / X, / X, /, // X, /, // X, /, // X, / X, / X, /, // X, /  / X, / - X, / / X, /

นางเตียว ลี  งอ /, // /, // /, // /, // - /, // /, // / / /, // /, // /, // / /  /, // /   / /   - / / /

นายฮิโรโตะ มูราอิ /   - -  - - - - -  - -  -  -  -  - -  - -  -  - - - -

นายชิเกยูกิ อีโต /, //  - / - / / -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -   - -  - -

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารีย กุล // - / / - -  -  -  - /  -  -  - - - - - - - / - -

นางสาวเย็บ ซิน หรู //  - /, // - - / / / / - / / - - -  - /  - - -  / -

นางกรรณิการ คติวิชชา // - / /, // - - -  - - /, //  -  - -  -   /, // - - / / -  - -

บริษัทยอย
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บริษัทและบริษัทรวม 

รายชื่อ 

บริษัทรวมทุน 

AH ASICO MA SI TTSC HM PPG JCL 

นายเย็บ ซู ชวน X, /, // X, / X, / / / - / / 

นางเตียว ลี งอ /, // / / - - - / / 

นายฮิโรโตะ มูราอิ / - - - - - - - 

นายชิเกยูกิ อีโต /, // - - - - - - - 

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - 

นายกวี เวสารัชอารียกุล // - - - - - - - 

นางสาวเย็บ ซิน หรู // - - - - / - - 

นางกรรณิการ คติวิชชา // - - - - - - - 
 

 หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 



 
 

    สวนที่ 3 : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจ         หนา 93
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

บริษัทและบริษัทที่เกีย่วของกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 

บริษัท

AH JLMT JVSPL JVT MK MT YDMR SJC MOT TMK SAIT PLTI CST AAI  AITSM AT DF

นายเย็บ ซู ชวน X, / , // - - - - - - - - - - - - X, / X, / / /

นางเตียว ลี  งอ /, // - - - - - - - - - - - - / / / /

นายฮิโรโตะ มูราอิ / - - - - - / - - - / - - - - - -

นายชิเกยูกิ อีโต /, // - - - - - - - - - - - - - - - -

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - - - - - - - - - -

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - - - - - - - - - -

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารีย กุล // - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวเย็บ ซิน หรู // - - - - - - - - - - - - - - - -

นางกรรณิการ คติวิชชา // - - - - - - - - - - - - - - / /

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน



 
 

    สวนที่ 3 : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจ         หนา 94
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2554 

บริษัท 

AH = บมจ. อาปโก ไฮเทค 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

AA=บจ. อาปโก อมตะ 
AF=บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 
AHP=บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส 
AMIT=บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศ
ไทย) 
AP=บมจ.อาปโก พลาสติค 
ASP=บจ.อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส 
KCX=บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรี
ซิชั่น ฟอรจจิ้ง 
AS=บจ. อาปโก เซี่ยงไฮ  
AHT=บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 
NESC=บจ. นิว เอรา เซลส 
AM=บจ. เอเบิล มอรเตอรส 

NESM=บจ. นิว เอรา เซลส 
(มาเลเซีย) 
TSR=บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส 
AITS=บจ.อาปโก ไอทีเอส 
AMAC=บจ. เอ แม็คชั่น 
AITSPL=บจ.เอเบิล ไอทีเอส 
AE=บจ.อาปโก เอ็นจิเนียริง่ 
KT=บจ.คาซึยา (ประเทศไทย) 
AJ=บจ. อาปโก แจ็คสปด 
AI=บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท 
AEM=บจ.อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
(มาเลเซีย) 
 

ASICO=บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 1996 ( ) 
MA= บจ.มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย)จาํกัด 
SI=บจ. ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย)  
TTSC=บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ  
HM=บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  
PPG= บจ. พาพาโก (ประเทศไทย) 
JCL=บจ.แจ็คสปด คอรปอเรชั่น 
 

AA=บจ. อาปโก อมตะ 
AF=บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 
AHP=บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส 
AMIT=บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 
AP=บมจ.อาปโก พลาสติค 
ASP=บจ.อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส 
KCX=บจ. คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิง้ 
AS=บจ. อาปโก เซี่ยงไฮ  
AHT=บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 
NESC=บจ. นิว เอรา เซลส 
AM=บจ. เอเบิล มอรเตอรส 
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                                    เอกสารแนบ 2 
 

               รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย 
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AA AF AHP AMIT AP ASP KCX AS AHT NESC AM NESM TSRS AITS AMAC AITSPL AE KT AJ AI AEM AITSM

นาย เย็บ ซู ชวน X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I X, I X, I, II X, I, II X, I, II X, I X, I X, I, II X, I I X, I X, I I X, I X, I
นาง เตียว ลี งอ I, II I, II I, II I, II I, II I I I, II I, II I, II I I I, II I I I I I I I
นาย ชิเกยูกิ อโิต I I I
นาย กว ีเวสารัชอารียกุล I I I I
นาง กรรณิการ คติวชิชา I I, II I, II I, II I I
นาย ยงค ประเทืองสุข II I, II
นางสาว เย็บ ซิน หรู I, II I I I I I I I I
นาย หลิว แฮม เชา I
นาย เอง็ เคียน ลี I
นาย ฮาชิโมโตะ ทาเกชิ I
นาย ฮิเดยูกิ ซูซูกิ I
นาย โก ฮิม เพยีว I I I
นางสาว พมิลา สมุทรกลิน I
นาย ราเมศร ศรีสาระเพชร I
นาย กง ซิว ไฝ I
นางสาว เย็บ ซิน หยี I, II I, II
นาย ลีออน เจียน I
นาย ออ็กซฮอร เชน I
นาย เลียนคิง โกะ I I
นาย ทากอร ยูกิโย เฟยรมัน เดาด II I, II
Mr. Teo Yiam Beng I I
นาย เรียวสุเกะ มิซุโทมิ I
นางสาว วนัทนีย ทิพยถาวรนุกูล I
นาย โยชิยูกิ โกฮารา II I
นางสาว ตังกิม โกะ II II I, II
Mr. Yeap Chye Seng I
Mr. Lua Ah Seng I

รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทานดังตอไปนี้ 

 1. นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพนัธ  กรรมการตรวจสอบ 

ระหวางปทางการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง ซึ่ง

รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานมีรายละเอียดดังน้ี 

               รายช่ือ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จัดประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 3 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร  4 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 4 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นในประเด็นตางๆดังน้ี 

รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตองและครบถวนเชื่อถือได 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปของบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบรวมกับผูบริหารเพื่อใหความเห็นวา

งบการเงินมีการจัดทําอยางถูกตอง ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา

ขอมูลท่ีสําคัญ รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและขอมูลท่ีอาจกอใหเกดิความขัดแยงในดานผลประโยชนไดรับการเปดเผยอยาง

ถูกตองและครบถวน เม่ือพิจารณาแลวกรรมการตรวจสอบไดสรุปวา งบการเงินของบรษัิทฯถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในเกณฑดี มีการ

บริหารงานโปรงใส และไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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 ภายหลังจากการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นวา บรษัิทฯ และ

บริษัทสาขามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และ

เปนไปตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพย หรือกฎหมายที่เกีย่วของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานและการรายงานของบริษัทฯ และใหความเห็นวา การดํา

เนิงาน และการรายงานของบรษัิทฯ เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

ภายหลังจากการตรวจสอบและพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอเนื่อง

จากปท่ีผานมา เนื่องจากบริษัทฯ ดังกลาวมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งการแตงต้ังผูสอบบัญชี

นี้ จะไดนําสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนเพื่อขอความเห็นชอบตอไป 

รายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นวารายการท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงในดานผลประโยชนไดรับการเปดเผยอยางถูกตองและครบถวน 

 

 

  (นายพิพัฒน  เรืองรองปญญา) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คํานยิามของอตัราสวนทางการเงิน 
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คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  

 อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สนิหมุนเวียน (เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ = ( เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความ

ตองการของตลาด + ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ ) / หนึ้สิน

หมุนเวียน 

(เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  / หนี้สินหมุนเวียนเฉลีย่ (เทา) 

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา = ขายสุทธิ / ( ลูกหน้ีการคากอนหนี้สงสัยจะสูญ + ต๋ัวเงินรับ

การคา ) ( เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) (เทา) 

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนสนิคาคงเหลือ (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี = ซื้อหรือตนทุนขาย / ( เจาหน้ีการคา + ต๋ัวเงินจายการคา) 

(เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาชําระหน้ี = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหน้ี (วัน) 

 วงจรเงินสด  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – 

ระยะเวลาชําระหน้ี 

(วัน) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อัตรากําไรข้ันตน = กําไรข้ันตน / ขายสุทธิ (รอยละ) 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / รวมรายได (รอยละ) 

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 

 อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายไดรวม (รอยละ) 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ / สวนของผูถอืหุน (เฉลี่ย) (รอยละ) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (รอยละ) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) (รอยละ) 
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 อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (เทา) 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน = ( เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงิน

กูยืมจากธนาคาร ) / สวนของผูถือหุน 

(เทา) 

 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย  

(Time Interest Earned) 

= กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล /

คาใชจายทางการเงิน 

(เทา) 

 อัตราการจายเงนิปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (รอยละ) 

คําอธิบาย 

 กําไรข้ันตน = (ขายสุทธิ - ตนทุนขาย)/ ขายสุทธิ (บาท) 

 กําไรจากการดําเนินงาน = รายไดรวม - รวมคาใชจาย (บาท) 
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