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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยมีธุรกิจ

หลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์อาทิ เช่น การผลิตโครงรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินส่วนรถยนตตี์อดัข้ึนรูป (Forging) 

บริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต ์(Machining) ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และผลิตช้ินส่วนประดบัยนต ์รวมถึง

การเป็นผูอ้อกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จบัยดึ เพื่อใชใ้นการประกอบรถยนต ์(Car Assembly Jigs) แบบครบวงจร และการ

ออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์(Stamping Die) เพื่อส่งให้ผูผ้ลิตรถยนต ์ อีกทั้งบริษทัฯยงัไดมี้การลงทุนในธุรกิจการผลิตและ

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอุปกรณ์ระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ และเป็นตวัแทนจาํหน่ายและ

ศูนยบ์ริการรถยนตท์ั้งในและนอกประเทศ  นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การร่วมลงทุนหรือมีขอ้ตกลงทางเทคนิคกบับริษทัผูผ้ลิต

และจดัจาํหน่ายชั้นนาํทัว่โลก เพื่อขยายการผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ไดแ้ก่ อุปกรณ์จบัยึดประตูรถ 

ชุดบานพบัฝากระโปรงและชุดเบรคมือ  เห็นไดว้่าบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตในอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต ์และมีการ

ลงทุนท่ีหลากหลายเพื่อกระจายความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจน้ีอีกดว้ย   ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย และ

บริษทัร่วม รวมทั้งส้ิน 30 บริษทั โดยเป็นการลงทุนภายในประเทศ 21 บริษทั และเป็นบริษทัในต่างประเทศ 9 แห่ง 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปีท่ีผา่นมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายไดร้วมจาํนวน 16,811 

ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิสาํหรับผูถื้อหุน้จาํนวน 917 ลา้นบาท มีสินทรัพยร์วม 13,783 ลา้นบาท เป็นส่วนหน้ีสินรวม 8,853 ลา้น

บาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,930 ลา้นบาท  รายไดข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนกว่า

ร้อยละ 83 ของรายไดร้วม ตามมาดว้ยรายไดจ้ากการดาํเนินการของบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชน

จีน คิดเป็นสดัส่วนท่ีร้อยละ 11 และร้อยละ 6 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในปี 2554 บริษทัฯ

มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนกว่า 6 พนัลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 56 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ สืบเน่ืองจากนโยบายคืนภาษีรถยนตค์นัแรกของรัฐบาล  ดว้ยรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ประกอบกบั

รายจ่ายท่ีลดลง (ปี 2554 มีการบนัทึกรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม) ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนอยา่งมาก

ในปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ีบนัทึกผลขาดทุนสุทธิ 390 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 271,697,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 268,874,300 บาท คิดเป็น 

268,874,300 หุน้ท่ีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 226,514,300 หุน้ และหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 42,360,000 หุ้น 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มของนาย เยบ็ ซู ชวน และกลุ่มบริษทั โซจิทสึ ซ่ึงถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 39.65 และ 15.75 

ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ตามลาํดบั  

กลุ่มบริษทั อาปิโก ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ โดยมีการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอทั้งในดา้นความรู้ดา้นการผลิต การซ้ือ

เคร่ืองจกัรอนัทนัสมยัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการจดัอบรมและพฒันาบุคลากรเป็น

ประจาํทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์มีประสิทธิภาพ และคล่องตวั มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ

ความสุขท่ีย ัง่ยืนในทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถื้อหุ้น และความสุขของ

สงัคมและสาธารณชน 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดของข้อมลูในส่วนท่ี 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์) 
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ส่วนที ่2 

บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1.  ข้อมูลทัว่ไป** 

ช่ือบริษัท : บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบ้านเลน อาํเภอบางปะอิน       

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกจิ         :   ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จบัยดึเพื่อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบ

ครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์(Stamping Die) และผลิตช้ินส่วน

ประกอบรถยนต ์(OEM Auto Parts) เพื่อส่งใหผู้ผ้ลิตรถยนต ์ 

  มีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน  30  บริษทั โดยมี 21 บริษทั

ตั้งอยูใ่นประเทศ และบริษทั 9 บริษทัตั้งอยูใ่นต่างประเทศ โดยดาํเนินธุรกิจทางดา้นการผลิต

อุปกรณ์จบัยดึประตูรถ ชุดบานพบัฝา กระโปรง ชุดเบรคมือ โครงช่วงล่างรถกระบะ 

(Chassis Frame) ผลิตช้ินส่วนรถยนตตี์อดัข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วน

รถยนต ์ (Machining)  ผลิตภณัฑพ์ิมพล์ายไมแ้ละกาํมะหยีเ่ทียม ผลิตช้ินส่วนประดบัยนต ์ 

ผลิตวิจยัและพฒันาการวิศวกรรมยานยนต ์ ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางของรถยนต ์

ธุรกิจดา้นการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับอุปกรณ์ระบบนาํทางรถยนต ์ ผลิตและ

จาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก และธุรกิจยานยนต ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179     

โทรศัพท์ : (66) 35 350880   โทรสาร : (66) 35 350881 

โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com   อเีมล์ : aapico@aapico.com 

ทุนจดทะเบียน :   271,697,900 บาท  ประกอบดว้ย    หุน้สามญั   229,337,900  หุน้* 

   หุน้บุริมสิทธิ 42,360,000 หุน้* 

ทุนชําระแล้ว :  268,874,300 บาท   ประกอบดว้ย    หุน้สามญั  226,514,300  หุน้*  

   หุน้บุริมสิทธิ  42,360,000 หุน้* 

*ราคาหุน้ละ 1 บาท 

**ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

http://www.aapico.com/
mailto:aapico@aapico.com
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1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

ประเทศ บริษัท ทีอ่ยู่ ทีต่ิดต่อ 

ไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

จาํกดั (มหาชน) 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

www.aapico.com  

 [โรงงานท่ี 2] 7/289 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888-90 

โทรสาร (66)  38 650 804 

 [สาํนกังาน] หอ้ง 2812 ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิสเซส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ์999/9 ถนนพระราม 1  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

โทรศพัท ์ (66)  2 613 1504-6 

โทรสาร (66)  2 613 1508 

 บริษทั อาปิโก อมตะ 

จาํกดั 

700/483 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  

จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 

โทรสาร (66) 38 717 187 

 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง 

จาํกดั (มหาชน) 

700/20 หมู่ท่ี 6  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 213 355 

โทรสาร (66) 38 213 360

  

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

พาร์ทส์ จาํกดั 

99/2 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

99/2 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก สตรัค

เจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 

700/16 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 

โทรสาร (66) 38 717 187 
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ประเทศ บริษัท ทีอ่ยู่ ทีต่ิดต่อ 

ไทย บริษทั อาปิโก พลาสติค 

จาํกดั (มหาชน) 

358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  

หมู่ท่ี 17 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง 

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 315 3456 

โทรสาร (66)  2 315 3334 

 

 [โรงงานท่ี 2] 7/288 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888-90 

โทรสาร (66)  38 650 804 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่ 

อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั 

98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั ม้ินท ์อาปิโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/290 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 865-7 

โทรสาร (66)  38 650 864 

 บริษทั ซนัโอ อินดสัตรีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/209 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 956 250

โทรสาร (66)  38 956 252 

 บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิ

โกะ จาํกดั 

358-358/1 หมู่ท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง  

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 705 8800

โทรสาร (66)  2 705 8808 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

ทูลล่ิง จาํกดั 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส 

จาํกดั 

14/9 หมู่ท่ี 14 ถนนพหลโยธิน 

ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์ (66)  2 908 6001-7 

โทรสาร (66)  2 908 6009 
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ประเทศ บริษัท ทีอ่ยู่ ทีต่ิดต่อ 

ไทย บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

จาํกดั 

66/24 หมู่ 14 ถนนรามอินทรา (กม. 7) 

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพฯ 10230 

โทรศพัท ์ (66)  2 519 5800-4 

โทรสาร (66)  2 946 5107 

www.newera-th.com 

 บริษทั ฮุนได มอเตอร์

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

เลขท่ี 38 อาคารคิวเฮา้ส์ คอนแวนต ์

ชั้น 3 ถนนคอนแวนต ์แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ (66)  2 632 2777 

โทรสาร (66)  2 632 2647-8 

www.hyundai-motor.co.th 

 บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 

จาํกดั 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

www.powermap.in.th 

 บริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั พาพาโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

184/232 อาคารฟอร่ัมทาวเวอร์ ชั้น 33 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ (66)  2 645 4117 

 

 บริษทั อาปิโก เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก แจค็สปีด 

จาํกดั 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั เอ อีอาร์พี จาํกดั 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 
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ประเทศ บริษัท ทีอ่ยู่ ทีต่ิดต่อ 

ไทย บริษทั คาซึยา (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

229/104-105 หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ ์

ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66) 2 706 5915- 9

โทรสาร (66)  2 706 5910 

 

จีน บริษทั คุนซาน เจินไต –

ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง 

จาํกดั 

อิโคโนมิค แอนด ์เทคโนโลจิคอล  

ดิเวลลล์อ็ปเมน้ท ์โซน 

405 ถนนหยนิเซ้ีย  คุนชาน เจียงซู 

 215331 

โทรศพัท ์ (86) 512 5767 1757

โทรสาร (86)  512 5767 0964 

 

จีน บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้

จาํกดั 

3600 ถนนไหวชิ่งสง ชิงพ ูเช่ียงไฮ ้

201709 

โทรศพัท ์ (86) 21 5974 4843

โทรสาร (86)  21 5974 4704 

มาเลเซีย บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

(มาเลเซีย)  จาํกดั 

เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนย ี43000 

คาจาง เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 8737 0403

โทรสาร (60)  3 8737 7406 

 บริษทั เทเนกา เซเทีย รี

ซอสเซส จาํกดั 

เลขท่ี 10 จาลาน 51/217 ส่วนท่ี 51 

46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7784 8411

โทรสาร (60)  3 7784 7411 

 บริษทั อาปิโก เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั 

เลขท่ี 10 จาลาน 51/217 ส่วนท่ี 51 

46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7784 8411

โทรสาร (60)  3 7784 7411 

 บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 

จาํกดั 

เลขท่ี 17 จาลาน ชางไก 6/22  

46000 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7956 5158

โทรสาร (60)  3 7956 6158 

สิงคโปร์ บริษทั อาปิโก อินเวส

เมนท ์จาํกดั 

745 โลรอง 5 โทพาโย 

ดิ แอคชวัรี 03-01  

ประเทศสิงคโปร์ 319455 

โทรศพัท ์ (65) 6 836 1919 

 บริษทั เอเบิล ไอทีเอส 

จาํกดั 

745 โลรอง 5 โทพาโย 

ดิ แอคชวัรี 03-01  

ประเทศสิงคโปร์ 319455 

โทรศพัท ์ (65) 6 836 1919 
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ประเทศ บริษัท ทีอ่ยู่ ทีต่ิดต่อ 

สิงคโปร์ บริษทั แจค็สปีด  

คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั

(มหาชน) 

47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร์  

508955 

โทรศพัท ์ (65) 6 788 2088

โทรสาร (65)  6 788 0020 

 

1.2    บุคคลอ้างองิ 

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั : นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ท่ีอยู ่  :  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : (66) 2 229-2800, (66) 2 229-2888 

โทรสาร   :  (66) 2 359-1259   

 

2. บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั : ผู้สอบบัญชี 

ท่ีอยู ่  :   ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137  

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ :   (66) 2 264-0777 

โทรสาร :   (66) 2 264-0789 

 

3. บริษัท รอยลั แอดโวเคทส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั : ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 

ท่ีอยู ่  :   29 อาคารวานิสสา ชั้น 22 หอ้ง 22A ซอยชิดลม  

   ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ :   (66) 2 655-2112 

โทรสาร :   (66) 2 655-2118   
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2. ปัจจยัเส่ียง 

2.1. ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

2.1.1. ความเส่ียงทางด้านการเมือง 

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: นโยบายรถคนัแรกซ่ึงเป็นตวักระตุน้ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศในปี 2555 ท่ีผา่น

มาไดจ้บโครงการลงเม่ือส้ินปี 2555 และอาจมีผลทาํให้การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตภ์ายในประเทศ

ชะลอตวัลงในปี 2556  อยา่งไรกต็าม อาจจะยงัมีแรงหนุนจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากปีท่ี

แลว้ในช่วงคร่ึงปีแรกจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมติัการขยายเวลาการรับมอบรถออกไปในปี 2556 อีก 90 วนั 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: นโยบายของรัฐบาลส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการลงทุนและผลกาํไรของ

อุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยรวม 

(ค) ผลลพัธ์ทีอ่าจเกดิขึน้: คณะรัฐบาลยงัคงตอ้งทาํงานภายใตแ้รงกดดนัในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองซ่ึงเกิด

จากความขดัแยง้ทั้งภายนอกและภายใน ความไม่แน่นอนทางการเมืองยอ่มส่งผลกระทบกบัการบริหารงาน

ของรัฐบาล และเกิดความไม่แน่นอนต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และอาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภค  

(ง) โอกาสที่เกิดขึน้จริง: ยงัคงเป็นการยากท่ีคาดเดาผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากสถานการณ์ปัจจุบนัเน่ืองจากมี

ระดบัความไม่แน่นอนสูง 

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดในการรับทราบข่าวสาร เพื่อ

ตอบสนองนโยบายใหม่และปรับการทาํงานเพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัฯไดรั้บผลท่ีดีท่ีสุดจากนโยบายของรัฐบาล  

2.1.2. ความเส่ียงด้านเศรษฐกจิ 

(ก) ลักษณะความเส่ียง: การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2556 มีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองแต่มีอตัราท่ีนอ้ยกว่าปี 

2555 เน่ืองจากการส่งออกยงัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: อุปสงค ์และอุปทานในตลาดโดยรวมมีผลกระทบอยา่งมากต่อบริษทัฯ 

(ค) ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึน้: การชะลอตวัทางเศรษฐกิจส่งผลทาํให้การบริโภคสินคา้ลดลง และมีผลให้ความ

ตอ้งการซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคลดลงไปอย่างมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะเล่ือนการซ้ือรถยนต์คนัใหม่

ออกไปเพราะรายได้ท่ีหดหายไป ซ่ึงทาํให้บริษทัฯสูญเสียรายได้จากยอดการสั่งซ้ือช้ินส่วนของผูผ้ลิต

รถยนตท่ี์ลดลง 

(ง) โอกาสที่เกิดขึน้จริง: ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2556 มีอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นแรงผลกัดนั

หลกั เช่น นโยบายการจาํนาํขา้ว การปรับข้ึนค่าแรง การคา้งส่งมอบรถยนต์จากปี 2555 และการลงทุน

ภาคเอกชนยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง  

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดงันั้นจึงไดก้าํหนดให้มี

มาตรการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดโดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการลดค่าใชจ่้าย และประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั 

อาปิโก ไดก้ระจายความเส่ียงในการลงทุนไปยงัธุรกิจการผลิตต่างๆของอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัฯ 
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รวมถึงการจดัตั้งบริษทัในเครือในต่างประเทศ อาทิ เช่น ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง

จะช่วยลดผลกระทบไดร้ะดบัหน่ึง 

2.1.3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดบิ 

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาเหลก็ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: เหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัฯใชใ้นกระบวนการผลิต ราคาเหลก็มีความผนัผวน

สูงกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก 

(ค) ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึน้: กาํไรของบริษทัฯจะไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อมูลค่าเพิ่มของบริษทัฯและทาํใหก้าํไรลดลง 

(ง) โอกาสทีเ่กดิขึน้จริง: ราคาเหลก็ในตลาดมีความผนัผวนสูงและมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งมี

นโยบายกลางในการซ้ือวตัถุดิบ คิดเป็นอตัรากว่าร้อยละ 80 ของวตัถุดิบทั้งหมด ซ่ึงนโยบายกลางน้ีเป็น

ระบบให้ลูกคา้เป็นผูเ้ลือกวตัถุดิบในการผลิตและราคาการซ้ือขายวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ โดยท่ีบริษทัฯมี

ขอ้ตกลงกบัลูกคา้ใหบ้ริษทัฯสามารถปรับราคาของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนและความผนัผวนของ

ราคาวตัถุดิบไดเ้ป็นคร้ังคราว ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ

ต่อผลประกอบการของบริษทัฯ 

2.1.4. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

(ก) ลกัษณะความเส่ียง:  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จะมีผลต่อกาํไร

สุทธิของบริษทัฯ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: กลุ่มบริษทั อาปิโก มีรายรับและรายจ่ายในรูปของสกลุเงินต่างประเทศในหลายสกุล

ดว้ยกนั เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ, เยน, ยูโร, สวิสฟรังก์, ปอนด์ และ โครนสวีเดน แต่เงินสกุลหลกัท่ีใช้ทาํ

ธุรกรรมคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ, เยน และ ยโูร ซ่ึงมีปริมาณการทาํธุรกรรมในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

สกลุเงนิ รายรับ 

(หน่วย : 1,000) 

รายจ่าย 

(หน่วย : 1,000) 

ประเภทของธุรกรรม 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

12,983.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,525.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชาํระเงินแก่เจา้หน้ีในต่างประเทศสาํหรับค่า

วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และช้ินส่วนอะไหล่ 

เยน ไม่มี 74,599.23 เยน ชาํระเงินแก่เจา้หน้ีในต่างประเทศสาํหรับค่า

เคร่ืองจกัร และช้ินส่วนอะไหล่ 

ยโูร ไม่มี 1,213.68 ยโูร ชาํระเงินแก่เจา้หน้ีในต่างประเทศสาํหรับค่า 

เคร่ืองจกัร และช้ินส่วนอะไหล่ 

(ค) ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ

ลดลงและรายจ่ายเพิ่มข้ึน และในทางกลบักนั  อยา่งไรก็ตาม ระดบัการเกิดความเส่ียงดงักล่าวของบริษทัฯ

นั้นอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากรายไดแ้ละรายจ่ายหลกัของบริษทัฯเป็นสกลุเงินบาท 
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(ง) โอกาสที่เกิดขึ้นจริง: ตลาดการคา้โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศก็จะมีการเคล่ือนไหวไปตามการเปล่ียนแปลงของตลาด ซ่ึงเป็นผลให้มีความผนัผวนในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสูง และอาจทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบไดสู้ง  

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯ มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งแบบธรรมชาติ (Natural Hedge Transaction) หรือในอีกความหมายก็คือ

ว่า ใช้เงินท่ีไดรั้บมานาํไปชาํระหน้ีเจา้หน้ีท่ีเรียกเก็บในสกุลเงินเดียวกนั และการบริหารความเส่ียงกบั

ธนาคาร เช่นการทาํสญัญาการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้ 

2.1.5. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

(ก) ลักษณะความเส่ียง: ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทาง

การเงินของบริษทัฯ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: โดยปกติธุรกิจของบริษทัฯตอ้งการการลงทุนล่วงหนา้ในจาํนวนท่ีสูง อยา่งนอ้ย 2-3 

ปี ก่อนทาํการผลิตจริง ดงันั้น บริษทัฯจึงตอ้งการเงินทุน ซ่ึงก็คือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับการ

ขยายตวั และในปัจจุบนั บริษทัฯมีสินเช่ือระยะยาวคงคา้งอยูจ่าํนวนหน่ึง ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้หล่าน้ี

บางส่วนเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

(ค) ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น: มีการคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบ้ียมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน หลงัการฟ้ืนตวัของ

ตลาดโลกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยคร้ังล่าสุด ซ่ึงอาจทาํใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัฯสูงข้ึนตามอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั และจะส่งผบกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรของบริษทัฯ 

(ง) โอกาสที่เกดิขึน้จริง: การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเม่ือปลายปี 2555 และในรอบตน้ปี 2556 ท่ี

ผ่านมายงัคงนโยบายดอกเบ้ียไวเ้ท่าเดิม เน่ืองจากยงัไม่มีสัญญาณของเงินทุนไหลเขา้มากนกั และมีความ

เป็นไปไดท่ี้อตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้ไม่ปรับตวัสูงข้ึนตามท่ีคาดไว ้

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: เพื่อบรรเทาความเส่ียง บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงสินเช่ือคา้งชาํระบางส่วนกบั

ธนาคารด้วยสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย เพื่อตรึงอัตราดอกเบ้ียให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ดังตาราง

ดงัต่อไปน้ี 

เงนิต้น เงนิต้นค้างชําระ ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

อตัราส่วนการ

บริหารความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้

แลกเปลีย่นแล้ว 

2,000 ลา้นบาท 1,640.00 ลา้นบาท 20% อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ (6 เดือน) + 3.3% 5.65% 

1,200 ลา้นบาท 785.40 ลา้นบาท 35% อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า – 1.75% 5.33% 

36% อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า – 1.75% 5.38% 

ตามตารางขา้งตน้ ในปี 2555 บริษทัฯไดก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีไวส้าํหรับเงินกูป้ระมาณร้อยละ 34 ของ

เงินกูท้ ั้งหมด  



 
 

ส่วนที่  2-2 ปัจจัยความเส่ียง   หน้า 11 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

2.1.6. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 

(ก) ลักษณะความเส่ียง: ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนต ์ดงัเช่น ภยัสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น และมหาอุทกภยัในประเทศไทยในปี 2554 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทั้งในและต่างประเทศ อาจจะมีผลกระทบกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การขนส่ง แหล่งวตัถุดิบ กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ฯลฯ ดงัเช่น ภยัสึ

นามิในประเทศญ่ีปุ่นไดส่้งผลกระทบกบับริษทัฯ เน่ืองจากผูผ้ลิตช้ินส่วนและจดัหาวตัถุดิบหลายรายไม่

สามารถส่งช้ินส่วนหรือวตัถุดิบเหล็กใหก้บับริษทัฯได ้อีกทั้งยงัไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าว

ทดแทน ซ่ึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการผลิต  ส่วนเหตุการณ์อุทกภยัในเดือนตุลาคม 2554 ซ่ึงทาํให้โรงงาน

หลกัของบริษทัฯจมอยูใ่ตน้ํ้ า 2.2 เมตร ทาํใหก้ารผลิตตอ้งหยดุชะงกัและมีการยา้ยฐานการผลิตไปยงัโรงงาน

อ่ืนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบ 

(ค) ผลลพัธ์ทีอ่าจเกดิขึน้: ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ

ไม่สามารถสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรตามท่ีคาดการณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนมากจากมาตรการป้องกนั 

บรรเทาและฟ้ืนฟบูริษทัฯ 

(ง) โอกาสที่เกิดขึน้จริง: ภยัธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้บริษทัฯเช่ือว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดภยั

ธรรมชาติอีกในอนาคต  

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: ผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบอนัร้ายแรง

ของภยัธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงได้กาํหนดนโยบายหลายอย่างเพื่อกระจายความเส่ียง บริษทัฯได้ตั้ ง

โรงงานกระจายตวักนัในหลายๆพื้นท่ีในประเทศซ่ึงสามารถยา้ยสายการผลิตบางส่วนไปยงัโรงงานเหล่านั้น

ไดห้ากจาํเป็น นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดท้าํประกนัภยัเพื่อไดรั้บเงินชดเชยกรณีโรงงานถูกนํ้ าท่วมหรือธุรกิจ

หยดุชะงกัไวด้ว้ย   ในปี 2555 ท่ีผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานหลกัของบริษทัฯ 

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างเข่ือนดินสองชั้นล้อมรอบนิคมเป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงเป็นการ

ป้องกนัและลดความเสียหายท่ีจะเกิดหากมีเหตุการณ์อุทกภยัอีกในอนาคต 

2.2. ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

2.2.1. ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้บริหารสูงสุดเพยีงผู้ เดยีว  

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: การพึ่งพาผูบ้ริหารสูงสุดเพียงผูเ้ดียว อาจเกิดผลกระทบในทางลบต่อบริษทัฯ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: นาย เยบ็ ซู ชวน ประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มิเพียงแต่เป็นผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัฯเท่านั้น แต่ยงัมีความรับผิดชอบดา้นการตลาดและมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกบัลูกคา้

อีกดว้ย 

(ค) ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: หากขาดนายเยบ็ ซู ชวนแลว้ บริษทัฯอาจตกอยูใ่นความเส่ียงต่อการสูญเสียยอดขาย

ใหแ้ก่คู่แข่งได ้ในขณะสภาวะการแข่งขนัสูงของอุตสาหกรรมยานยนต ์

(ง)  โอกาสที่เกิดขึน้จริง: ปัจจุบนั นายเยบ็ ซู ชวน ยงัไม่มีแผนท่ีจะเกษียณตนเอง และยงัคงสนบัสนุนการ

ทาํงานและการพฒันาของบริษทัฯ 
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(จ)  ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯไดท้าํการฝึกอบรมและพฒันาทีมผูบ้ริหารใหม่ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของบริษทัฯ 

2.2.2. ความเส่ียงจากการควบคมุการจัดการกลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: การไม่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: ปัจจุบนับริษทัฯมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มของ นายเยบ็ ซู ชวน และ กลุ่มโซ  

จิทสึ คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้รวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และมีอาํนาจในการ

บริหารจดัการ 

(ค) ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: ผูถื้อหุน้ใหญ่อาจมีอาํนาจในการกาํหนดวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ โดย

ท่ีผูถื้อหุ้นรายย่อยอาจไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอในการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจในวาระการประชุมท่ี

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอ  

(ง) โอกาสที่เกิดขึ้นจริง: มีความเป็นไปได้น้อยท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะมีอาํนาจจัดการเบ็ดเสร็จเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตวั เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ย กรรมการอิสระถึง 6 ท่าน จาก

จาํนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร  

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: ปัจจุบนั กรรมการอิสระไดท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

2.2.3. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายได้จากอุปกรณ์จับยดึเพือ่ประกอบรถยนต์ และการผลติแม่พมิพ์ 

(ก) ลักษณะความเส่ียง: ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายไดจ้ากบริษทัฯหน่ึงในกลุ่มท่ีทาํการผลิต

อุปกรณ์จบัยดึประกอบรถยนต ์และการผลิตแม่พิมพ ์

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: ปริมาณความตอ้งการซ้ืออุปกรณ์จบัยดึนั้นเป็นไปตามการผลิตของรุ่นรถยนต ์โดย

จะมีการเปล่ียนทุกๆ 3-5 ปี ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากรายไดท่ี้ไม่แน่นอนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยดึ 

(ค)  ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยดึเพื่อ

ประกอบรถยนต ์และผลิตแม่พิมพ ์ของแต่ละปีมีความผนัผวนมากท่ีสุด  

(ง) โอกาสที่เกดิขึน้จริง: เน่ืองจากเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จบัยดึเพื่อประกอบรถยนต ์และ

การผลิตแม่พิมพน้ี์ ความไม่แน่นอนของรายไดจึ้งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: ดว้ยบริษทัฯมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ประกอบกบัผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูง 

เป็นส่ิงประกนัวา่ยอดการจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยดึเพื่อประกอบรถยนต ์และแม่พิมพน์ั้นยงัสามารถไปไดดี้ อีก

ทั้งบริษทัฯไดมี้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้กว่าร้อยละ 50 อุปกรณ์จบัยึดเพื่อประกอบรถยนต ์และ

แม่พิมพ ์เป็นการผลิตเพื่อใชส้าํหรับธุรกิจภายในบริษทัฯ 

2.2.4. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลติช้ินส่วนยานยนต์  

(ก)   ลกัษณะความเส่ียง:    ตลาดยานยนตมี์การแข่งขนัสูงมาก บริษทัฯตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนักนัเอง

อย่างสูงจากบริษทัฯผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตร์ายอ่ืน เม่ือการแข่งขนัเขม้ขน้ข้ึน ย่อมมีโอกาสท่ีบริษทัฯอาจ

สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดใหก้บัคู่แข่งได ้
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(ข) สาเหตุของความเส่ียง: ในการสั่งซ้ือช้ินส่วนยานยนตแ์ต่ละคร้ัง บริษทัผูผ้ลิตยานยนตจ์ะคดัเลือกผูผ้ลิต

ช้ินส่วนยานยนตล่์วงหนา้ก่อนการผลิตจริง และจะมอบคาํสั่งซ้ือให้แก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีไดรั้บการคดัเลือก

อยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองยานยนตรุ่์นนั้นๆซ่ึงอาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 10 ปี ดงันั้น อุตสาหกรรมน้ีจึงมี

การแข่งขนัสูงดว้ยราคาท่ีตํ่าในขณะท่ีคงคุณภาพสูง เพื่อใหไ้ดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ซ่ึงหมายถึงการประกนั

รายไดท่ี้แน่นอนเป็นระยะเวลายาวนาน 

(ค) ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: การไม่ไดรั้บคาํสั่งซ้ือท่ีควรจะไดจ้ากลูกคา้ เป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่ง

มากต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และอาจเป็นขอ้เสียเปรียบสาํหรับโครงการในอนาคตอีกดว้ย 

(ง) โอกาสที่เกดิขึน้จริง: เน่ืองจากบริษทัฯมีช่ือเสียงในการผลิตช้ินส่วนยานยนตคุ์ณภาพสูงดว้ยราคาท่ีสามารถ

แข่งขนัได ้ รวมถึงการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและการส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา ทั้งหมดน้ี ทาํใหบ้ริษทัฯ

ไดรั้บความเช่ือมัน่จากบริษทัผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นนาํระดบัโลก 

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯมีเป้าหมายในการเป็นผูน้าํในอุตสาหรรมยานยนต ์และไดมี้การนาํ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลิต ผนวกกบัความพยายามในการพฒันาศกัยภาพในด้านวิศวกรรม 

รวมถึงความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถรักษาระดบัความเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์

มีความสามารถในการแข่งขนัสูงท่ีสุดในตลาดรายหน่ึง  

2.2.5. ความเส่ียงจากการควบคมุคณุภาพ  

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: คุณภาพของงานเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จสาํหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง:  ในตลาดยานยนต์ท่ีมีการแข่งขนัสูงความบกพร่องของผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีไม่

สามารถยอมรับได ้การผลิตช้ินงานท่ีมีตาํหนิอาจส่งผลในทางลบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯจากการเรียกคืน

ช้ินส่วนยานยนตห์รืออุบติัเหตุร้ายแรง 

(ค) ผลลพัธ์ทีอ่าจเกดิขึน้: บริษทัฯอาจประสบความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคา้ และช่ือเสียงของบริษทัฯ หากไม่

สามารถรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑข์องลูกคา้ไวไ้ด ้หรือเกิดการเรียกคืนของผลิตภณัฑ ์

(ง) โอกาสทีเ่กดิขึน้จริง: บริษทัฯไดมุ่้งเนน้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พื่อความพึงพอใจของลูกคา้ จึง

มัน่ใจไดว้า่ ความเส่ียงจากการควบคุมคุณภาพจะลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะลดจาํนวนของเสียผลิตภณัฑใ์หเ้หลือ 0% จึงไดท้าํ

การลงทุนเพ่ิมเก่ียวกบัมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัรับประกนัลูกคา้ในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑซ่ึ์ง

ไดร้ะบุอยูใ่นสญัญาจดัซ้ือโดยยนิยอมใหลู้กคา้คืนผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

2.2.6. ความเส่ียงด้านปัญหาแรงงาน  

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: ความเส่ียงอนัเน่ืองจากปัญหาแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง: กลุ่มสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตน์บัเป็นกลุ่มท่ียงัไม่มีความมัน่คง 

(ค) ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึน้: ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีระหว่างบริษทัฯและสหภาพแรงงาน อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้

ระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตกบักลุ่มสหภาพแรงงาน  
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(ง) โอกาสที่เกิดขึน้จริง: อาจเกิดการประทว้งข้ึนไดห้ากความสัมพนัธ์ท่ีอ่อนแอระหว่างบริษทัฯและสหภาพ

แรงงาน 

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: บริษทัฯมุ่งเน้นการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและการให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ขอ้พิพาทแรงงานและจะลดผลกระทบต่อการ

ผลิต 

2.2.7. ความเส่ียงด้านการปฏบิติังานโดยความปลอดภยั ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

(ก) ลกัษณะความเส่ียง: ความเส่ียงจากอนัตรายและการสูญเสียท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและ

ชุมชน 

(ข) สาเหตุของความเส่ียง:  ดว้ยลกัษณะของธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนตข์องกลุ่มบริษทั อาปิโก นั้นมีความ

เส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย และความสูญเสีย หากปราศจากการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีดี โดยมี

ผลกระทบต่อพนกังานของบริษทัฯและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(ค) ผลลพัธ์ที่อาจเกดิขึน้: ในดา้นความปลอดภยั การกระทาํและสภาพแวดลอ้มหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 

อาจทาํใหพ้นกังานประสบอุบติัเหตุ  ในดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชน หากขาดการจดัการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการ

ควบคุมมลภาวะ และการบาํบดัของเสีย อาจส่งผลกระทบในดา้นลบต่อ ประสิทธิภาพการผลิตของบริษทัฯ 

(ง) โอกาสที่เกดิขึน้จริง: บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความปลอดภยัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 

และการจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยย ํ้าเตือนถึงความสาํคญัการออกแบบ การผลิตโครงสร้าง

พื้นฐาน และระบบการผลิต ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถลดความสูญเสีย และอนัตรายจากการทาํงานท่ีอาจเกิดข้ึน  

(จ) ระบบการจัดการความเส่ียง: นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดมี้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานให้มีความสะอาดและความปลอดภยั รวมทั้งกิจกรรม 5ส  โดยคาํนึงถึงการสร้างมาตรฐานในการ

ทาํงานท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสร้างสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานท่ีปลอดภยั สะอาด 

สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบส่ิงผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯยงัไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ

บริษทัฯในการจดัการและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

3.1. ความเป็นมา 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียน 75 

ลา้นบาท เพื่อท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรับโอนกิจการจาก 

บริษทั เอเบิล ออโตพาร์ท อินดสัตรีส์ จาํกดั ซ่ึงปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 ดว้ยทุนจดทะเบียน 242,823,600 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 242,823,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯ บริหารงานโดย นายเยบ็ ซู ชวน นกัธุรกิจชาว

มาเลเซียซ่ึงมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ายาวนานกว่า 30 ปี และมาตั้งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปี

แลว้ ปัจจุบนันายเยบ็ ซู ชวน ถือหุน้ประมาณร้อยละ 12.54 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมในเครือจาํนวน 30 บริษทั โดยแบ่งเป็นบริษทัในประเทศจาํนวน 21 

แห่งและบริษทัท่ีมีถ่ินฐานในต่างประเทศอีก 9 แห่ง บริษทัย่อยและบริษทัร่วมเหล่าน้ีลว้นเป็นบริษทัท่ีมีความเก่ียวเน่ือง

กบักลุ่มธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์และบริการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต ์เป็นผูผ้ลิต

และจดัจาํหน่ายระบบนาํร่องการเดินทาง เป็นตน้ 

3.2 การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2553 ถือเป็นปีท่ีสาํคญัสาํหรับกลุ่มบริษทัอาปิโก เน่ืองในโอกาสท่ีกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดด้าํเนินงานครบรอบ 25 ปี 

(ตั้งแต่ปี 2528)  บริษทัฯเร่ิมตน้มาจากการเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตฟ์อร์ด จากนั้นไดห้ันมามุ่งเนน้ในการผลิตช้ินส่วน

ยานยนตจ์นประสบความสําเร็จดงัเช่นทุกวนัน้ี นอกจากน้ีบริษทัฯ ร่วมทุนกบับจ. ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญ่ีปุ่น และ

บริษทั โซจิทสึ ดว้ยทุนจดทะเบียน 27 ลา้นบาทในอตัราส่วนร้อยละ 49 49 และ 2 ตามลาํดบั เพื่อผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

สาํหรับรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ และรถยนตอี์โคคาร์ของซูซูกิ โดยก่อตั้งบริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั  อีกทั้งบริษทั 

อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั บริษทัยอ่ย  เปิดตวัระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์“POWERMAP Z9” ซ่ึงนบัไดว้่า

เป็นระบบแผนท่ีนาํทางท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั อาปิ

โก ไอทีเอส จาํกดั บริษทัย่อย จาํนวน 120   ลา้นบาทเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจาก

บริษทัฯมีความตั้งใจลงทุนในบริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมผ่านการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั

ยอ่ย บริษทัฯไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตั้งแต่เกิดรายการ ซ่ึงการทาํรายการ

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อกาํไรสุทธิ หรือส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงการทาํรายการดงักล่าวทาํให้บริษทัฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 21.8 ของทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในบริษทั ฮุนได 

มอเตอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

นอกจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศแลว้ บริษทัฯไดข้ยายกิจการในต่างประเทศดว้ยเช่นเดียวกนั โดยบริษทัยอ่ย

ในประเทศมาเลเซียไดล้งทุนสร้างโชวรู์มฮอนดา้ 2 แห่งใหม่แทนโชวรู์มในปัจจุบนั ณ เมืองเปตาลิง จายา และเมืองคาจงั 

ประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะแลว้เสร็จในช่วงกลางปี 2554 และบริษทัฯมีการเพิ่มทุนในบริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรี

ซีชัน่ ฟอร์จจ้ิง จาํกดั สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนาํไปซ้ือท่ีดินใช้สร้างโรงงานใหม่ บนพื้นท่ีขนาด 54.57   มู หรือ 

36,380 ตารางเมตร  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มกาํลงัการผลิตและสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 
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ปี 2554 เป็นหน่ึงในปีท่ีมีเหตุการณ์สาํคญัเกิดข้ึนมากมายในกลุ่มบริษทัอาปิโก หน่ึงในนั้นคือบริษทัฯไดเ้ดินสาย การ

ผลิตช้ินส่วนท่ีสาํคญัเป็นจาํนวนมากสาํหรับรถยนตรุ่์นใหม่ 6 รุ่น ของค่ายผูผ้ลิตรถยนตย์กัษใ์หญ่ท่ีไดเ้ปิดตวัเป็นคร้ังแรก

ในประเทศไทย และในปีเดียวกนัน้ี กลุ่มบริษทัอาปิโกตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังรุนแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์

ของประเทศไทย โดยสาํนกังานใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาถูกนํ้ าท่วมขงัเป็นเวลานานถึง 40 วนัและระดบั

นํ้ าไดท่้วมสูงถึง 2.2 เมตรภายในโรงงาน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯสามารถกอบกูส้ถานการณ์และฟ้ืนฟูในส่วนของโรงงาน 

และเคร่ืองจกัรโดยกลบัมาเร่ิมดาํเนินการผลิตอยา่งเตม็รูปแบบภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ตลอด 26 ปีของการเติบโต 

อยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง บริษทัฯไดเ้ลง็เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีน่าท่ึง รวมทั้งการพฒันาอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นประเทศไทย  

ปี 2555  อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตข์องประเทศไทยมีอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 68 ดว้ยยอดผลิตรถยนตสู์งถึง 

2.4 ลา้นคนั เป็นผลมาจากการสถานการณ์บา้นเมืองท่ีมีความสงบ การฟ้ืนฟูของเศรษฐกิจภายหลงันํ้ าท่วม และนโยบาย

ของรัฐบาลในการคืนภาษีแก่ผูซ้ื้อรถยนตค์นัแรก นอกจากน้ี รัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนและทาํงานอยา่งจริงจงั เพื่อท่ีจะ

ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผูน้าํอุตสาหกรรมยานยนตข์องทวีปเอเชียและเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่กบัผูผ้ลิตยาน

ยนตร์ายใหญ่ใหย้งัคงเดินหนา้ต่อไปโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกดว้ยความเช่ือมัน่ใน

มาตรฐานและทกัษะของแรงงานไทย  

ในส่วนของกิจการในต่างประเทศของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชัน่ ฟอร์จจ้ิง จาํกดั 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดท้าํการยา้ยการผลิตเขา้มาในโรงงานแห่งใหม่ขนาด 36,380 ตารางเมตรท่ีเพิ่งดาํเนินการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จ และสามารถจดัการการผลิตไดเ้ต็มกาํลงัภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนหลงัจากบริษทัฯ ยา้ยโรงงาน  

นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้าํการเปิดโชวรู์มและศูนยบ์ริการใหม่ 2 สาขาของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย ท่ีเมืองคาจงั 

และเปตาลิง จายา โดยท่ีเปตาลิง จายา มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการซ่อมและทาํสีรถยนตอี์กดว้ย 

ดว้ยความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษทัฯ กลุ่มบริษทัอาปิโกไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์จบัยดึ

การประกอบรถยนต ์และไดพ้ฒันากา้วหนา้มาสู่การผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ในปัจจุบนั บริษทัฯเป็นท่ียอมรับ

ในความเป็นหน่ึงในฐานะผูส่้งมอบระดบัโลกของผลิตภณัฑด์งักล่าว และยงัพฒันาศกัยภาพดว้ยเทคโนโลยีจากทัว่โลก

อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการดาํเนินธุรกิจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและรวมทั้งหาโอกาสใหม่ๆท่ีมีปัจจยั

บวกเพื่อท่ีจะต่อยอดความสาํเร็จ และนาํไปสู่เป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้าํแห่งอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย พร้อมกบั

ผลกัดนัประเทศไทยใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ในเชิงบวกเช่นกนั ซ่ึงส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ีเป็นไปตามวิสัยทศัน์ของ

บริษทัและหลกัปรัชญาท่ีเรียบง่ายของการเป็นองคก์รท่ีคล่องตวัและมีความสุขดว้ยการบริหารท่ีโปร่งใส มีความเป็นเลิศ

ทางดา้นธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายขององคก์รตามหลกัเกณฑ ์ SQCDEM ดงัต่อไปน้ี 

• Safety ความปลอดภยั: ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

• Quality คุณภาพ: คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM 

• Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า 

• Delivery การส่งมอบสินคา้: การจดัส่งท่ีตรงเวลาทุกคร้ัง 100% ดว้ยปรัชญาการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) 

• Engineering วศิวกรรม: ความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (KAIZEN) ในดา้นวิศวกรรม 

• Management การบริหารจดัการ: อยา่งชาญฉลาด, โปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 
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ปัจจุบนัลูกคา้จากทุกมุมโลกไดใ้ห้การยอมรับบริษทัฯในฐานะผูป้ระกอบการท่ีมีความมัน่คงย ัง่ยืนในความเป็นเลิศ

ทางดา้นการผลิต ดว้ยการรักษามาตราฐานทางดา้นความปลอดภยั คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่งสินคา้ วิศวกรรม และการ

จดัการ อีกทั้งบริษทัฯไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะยกระดบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตรถยนตค่์ายต่างๆใหเ้พิ่มสูงข้ึนดว้ย 

Uโครงสร้างการถอืหุ้นกลุ่มบริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

100% 100%

100% 100%

100% 49%

100% 49%

100% 51% 49%

60%

100%

100%

100%

100%

88%

76%

60% 100%

51% 49%

51% 100%

49%

46% 18%  

40%

30%

20%

12%

บริษัท อาปิโก พลาสติค จํากัด(มหาชน)

บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด  จํากัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค  พาร์ทส ์จํากัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค  ทูลลิ�ง จํากัด

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล  โปรดักส์ จํากัด

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ  จํากัด

บริษัท คัทซึยา (ประเทศไทย ) จํากัด

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส  จํากัด

บริษัท เออีอาร์พี จํากัด

บร
ิษัท
ร่ว
ม

บริษัท เอเบิล  ซาโน ่อินดัสตรีส์  (1996) จํากัด

บริษัท มิ�นท์ อาปิโก (ประเทศไทย ) จํากัด

บริษัท ฮุนได  มอเตอร์  (ไทยแลนด์ ) จํากัด

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์  (ประเทศไทย ) จํากัด

บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย ) จํากัด

บร
ิษัท
ย่อ
ย

บริษัท อาปิโก อมตะ  จํากัด บริษัท อาปิโก เซี�ยงไฮ้ จํากัด
(ประเทศจีน )

บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด บริษัท คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซีชั�น ฟอร์จจิ�ง จํากัด
 (ประเทศจีน )

บริษัท เอเบิล  ไอทีเอส  จํากัด
(ประเทศสิงคโปร์ )

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ  (ประเทศไทย ) จํากัด บริษัท อาปิโก ไอทีเอส  จํากัด
(ประเทศมาเลเซีย )

บริษัท เอ แม็คชั�น  จํากัด บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์  จํากัด
(ประเทศสิงคโปร์ )

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จํากัด (มหาชน) บริษัท นิว เอร่า เซลส์  จํากัด
(ประเทศมาเลเซีย )

บริษัท แจ็คสปีด  คอร์ปอเรชั�น  จํากัด(มหาชน)      
ประเทศสิงคโปร์

บริษัท  เทเนกา  ซีเทีย รีซอสเซส  จํากัด
(ประเทศมาเลเซีย )

บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด
(ประเทศมาเลเซีย )

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด(มหาชน)

ประเทศไทย ต่างประเทศ

บริษัท เอเบิล  มอเตอร์ส  จํากัด

บริษัท นิว เอร่า เซลส์  จํากัด
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 
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Uโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

AA 100 3,315.55 34.3 3,062.13 32.2 1,878.17 25.5 2,772.12 24.4 2,332.11 21.6 1,144.91 6.8

ASP 100 0 0 0 73.2 0.6 224.85 2.1 4,143.89 24.6

AH 100 1,522.40 15.8 1,525.16 16 1,120.62 15.2 1,704.12 15.0 1,380.50 12.8 2,471.20 14.7

AHP 100 0 0 367.3 5 403.06 3.6 444.22 4.1 757.23 4.5

AMIT 100 380 3.3 400.03 3.7 597.10 3.6

AF&AP 100 1,714.96 17.8 1,605.44 16.9 1156.16 15.7 1682 14.8 1,887.90 17.5 2,292.19 13.6

KCX&AS 100 267.58 2.8 379.61 4 562.83 7.6 754.61 6.7 874.03 8.1 984.84 5.9

AH 100 169.75 1.8 151.05 1.6

AHT 100 0 0 0 0 15.9 0.2 397.48 3.5 54.54 0.5 47.62 0.3

AH 100 130.76 1.4 165.17 1.7 145.28 2 52.53 0.5 253.08 2.3 203.52 1.2

NESC 100 816.23 8.5 512.28 5.4 361.38 4.9 488.5 4.3 685.64 6.4 943.46 5.6

AM 100 192.07 2 209.27 2.2 137.81 1.9 369.19 3.3 576.50 5.3 1,268.70 7.5

NESM 49 0 0 0 0 302.87 4.1 736.55 6.5 567.74 5.3 799.45 4.8

TSR 49 997.61 10.3 1,210.96 12.7 1,281.70 17.4 1,493.56 13.2 1,066.02 9.9 1,122.74 6.7

AITS 60 15.36 0.2 22.24 0.2 30.64 0.4 36.18 0.3 38.31 0.4 30.97 0.2

AMAC 51 0.03 0 5.35 0.1 2.91 0 0.36 0.0 0.25 0.0 3.17 0.0

อื่นๆ 516.33 5.3 664.04 7 2.2 0 0 0.0 0.27 0.0 0.09 0.0

รวม 9,658.63 100 9,512.70 100 7,365.77 100 11,343.46 100 10,785.98 100 16,811.10 100

จําหน่ายรถยนต์

และบริการหลัง

การขาย

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเชีย

2551 2552 2553

กลุ่มธุรกิจ /สายผลิตภัณฑ์

ดําเนิน

กิจการโดย

ผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์

ร้อยละของ

การถือหุ้น

ของบริษัท

2555

ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึด

อุปกรณ์แม่พิมพ์

ระบบนําร่องการเดินทาง

2554

ผลิตชิ้นส่วนโครงรถกระบะ

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปั�มขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตีอัดขึ้นรูป

2550
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค มีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการต่างๆ ไดแ้ก่ 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ และผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์ เป็นตน้ รวม

ทั้งส้ิน 30 บริษทั (ในประเทศไทย 21 บริษทัและในต่างประเทศ 9 บริษทั) โดยสามารถจาํแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ

ไดด้งัต่อไปน้ี  

(ก) บริษทัผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

1) บริษทั อาปิโก อมตะ จํากดั (AA) 

บจ . อาปิโก  อมตะ  ดาํเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Fame) ของรถกระบะรุ่น  D-MAX 

ของบจ. อีซูซุ มอเตอร์  (ประเทศไทย) และรถยนตเ์ชพโรเลต โคโลราโด ของบริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศ

ไทย) โดยมีบมจ.อาปิโก ไฮเทค เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 800 ลา้นบาท  

2) บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง้ จํากดั (มหาชน) (AF) 

บมจ.  อาปิโก  ฟอร์จจ้ิง  ดาํเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนตีอดัข้ึนรูป  (Forging) และตีกลึงช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ 

(Machining)  ถือหุ้นทั้งหมดโดย  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  500 ลา้นบาทโดยมีกลุ่ม

ลูกคา้หลกัคือบริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)} บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย), บริษทั จีเคเอ็น 

ไดรฟไลน ์(ประเทศไทย), บริษทั ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด)์, บริษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษทั แมก

น่า ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 

3) บริษทั อาปิโก พลาสตคิ จํากดั (มหาชน) (AP) 

บมจ . อาปิโก  พลาสติค เป็นบริษทัยอ่ยของ  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมดในนามของ  บมจ . อาปิโก  ฟอร์

จจ้ิง   ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  150 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และช้ินส่วน

ประกอบพลาสติก  โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย), บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส, 

บริษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ โดยมีโรงงาน 2 แห่ง คือ 

• นิคมอุตาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง  

4) บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากดั (AHP) 

บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์  ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตป๊ั์มข้ึนรูปและผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ป๊ัมข้ึน

รูป  ถือหุน้โดย  บมจ .อาปิโก  ไฮเทคแต่เพียงผูเ้ดียว ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  120 ลา้นบาท  โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั

คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย), บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย), บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

5) บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จํากดั (ASP) 

บจ . อาปิโก  สตรัคเจอรัล   โปรดกัส์  ดาํเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ(Chassis Frame) ของรถ

กระบะ D-MAX รุ่นใหม่และเก่าของ  บริษทั อีซูซุ มอเตอร์  (ประเทศไทย) โดยมี บมจ. อาปิโก  ไฮเทค  เป็นผูถื้อหุ้น

ทั้งหมด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท  
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6) บริษทั อาปิโก มิตซูอเิกะ (ประเทศไทย) จํากดั (AMIT) 

บจ . อาปิโก  มิตซูอิเกะ  ในเบ้ืองตน้จดัตั้งข้ึนโดยเน้นทางด้านวิศวกรรม  และการตลาดของช้ินส่วนป๊ัมข้ึนรูป

สาํหรับลูกคา้นิสสนัในประเทศไทย และไดมี้การวางแผนจะผลิตช้ินส่วนอ่ืนเพิ่มเติม  โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง 

บมจ . อาปิโก  ไฮเทค  และบจ. มิตซูอิเกะ คอร์เปอร์เรชัน่  ประเทศญ่ีปุ่น  ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  51 และ  49 

ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียน 33 ลา้นบาท 

7) บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอร์จจิง้ จํากดั –ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน (KCX) 

บจ. คุนซาน  เจินไต-ซินเชง  พรีซิชัน่  ฟอร์จจ้ิง  ดาํเนินการผลิตและจดัส่งช้ินส่วนยานยนต์ประเภทตีอดัข้ึนรูป 

(Forging) ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่  ช้ินงานตีอดัข้ึนรูปทองแดงและเหล็ก, กา้นสูบเคร่ืองยนต ์ (Connecting Rod) และ

แผงวงจรไฟฟ้า (Electrical switch contactors) โดย บมจ.อาปิโก ไฮเทค ถือหุน้ทั้งหมด  ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

6.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั  คือ  ผูผ้ลิต  และจดัจาํหน่ายรถยนตร์ยี่ห้อต่างๆ  เช่น  เอสจีเอ็มดบัเบ้ิลย ู

ชไนเดอร์ เชอร่ี วซิู มินกิว และชาดอง เวน็หมิง เป็นตน้ 

8) บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ้ จํากดั – ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน (AS) 

บจ . อาปิโก  เซ่ียงไฮ ้ ดาํเนินธุรกิจให้บริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต ์ (Machining)  รองรับการผลิตจาก  บจ. 

คุนซาน  เจินไต-ซินเชง  พรีซิชัน่  ฟอร์จจ้ิง  ถือหุ้นทั้งหมดโดย  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ดว้ยทุนจดทุนเบียนชาํระแลว้  2 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

9) บริษทั เอเบลิ ซาโน่ อนิดสัตรีส์ (1996) จํากดั (ASICO) 

บจ. เอเบิล  ซาโน่  อินดสัตรีส์  (1996)  เป็นผูผ้ลิตท่อนํ้ ามนัเบรก  ท่อนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ท่อนํ้ ามนั  คลชั  และช้ินส่วน

เคร่ืองยนต ์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ  46 และผูร่้วมทุนชาวญ่ีปุ่นไดแ้ก่ บจ. 

ซนัโอ  อินดสัเตรียล  ถือหุ้นร้อยละ  51 และ  บมจ .โซจิทส์  คอร์ปอร์เรชัน่  ถือหุ้นร้อยละ  3  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ 118 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั     บริษทั ฮอนดา้ ออ

โตโมบิล   บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)   บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย  

10) บริษทั ไทย ทาคาก ิเซอโิกะ จํากดั (TTSC) 

บจ . ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จดัตั้งข้ึนเพื่อผลิตช้ินส่วนพลาสติก สําหรับลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น 

ไทยซูซุกิ คาวาซากิ, บริษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ และ เคฮิน โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บมจ.อาปิโก ไฮเทค (ถือหุน้ร้อย

ละ 49) บริษทั  ทาคากิ เซอิโกะ คอร์ปเปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น (ถือหุ้นร้อยละ 49)  และบจ .โซจิทสึ แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) (ถือหุน้ร้อยละ 2) ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 27 ลา้นบาท 

11) บริษทั มิน้ท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากดั (MA) 

บจ. ม้ินท ์อาปิโก ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนประดบัยนต ์และช้ินส่วนกรอบประตูรถยนต ์โดย

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  กบั  บจ . ซิโนวนั  โฮลด้ิง  ซ่ึงกลุ่มบริษทัม้ินท์ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนถือหุ้นทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนการถือหุน้แบ่งเป็นร้อยละ   40  และ  60  ตามลาํดบั  ดว้ยทุนจดทะเบียนและ
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ชาํระแลว้ 378.5 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)  บริษทั นิสสัน มอเตอร์ 

(ประเทศไทย)  บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บริษทั ฟอร์ด (อินเดีย)  

12) บริษทั ซันโอ อนิดสัตรีส์ (ประเทศไทย) จํากดั (SI) 

บจ. ซันโอ  อินดัสตรีส์  ดาํเนินธุรกิจผลิตท่อสําหรับเคร่ืองยนต์เพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออกในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  เป็นบริษทัร่วมทุนโดย  บมจ.  อาปิโก  ไฮเทค  ถือหุ้นร้อยละ  20 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

146.25 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ ผูผ้ลิตยานยนตห์ลกัในประเทศไทย 

(ข) บริษทัออกแบบ ผลติและติดต้ังอุปกรณ์จับยดึ 

1) บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง่ จํากดั  (AHT) 

 บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จดัตั้งข้ึนเพื่อออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จบัยดึในการประกอบรถยนต ์ โดย

ส่งออกไปยงัลูกคา้ต่างประเทศและใชร้องรับการผลิตช้ินส่วนยานยนตภ์ายในเครือกลุ่มบริษทั อาปิโก ในสามปีท่ี

ผา่นมาบริษทัไดจ้ดัส่งอุปกรณ์จบัยดึในการประกอบรถยนตใ์หลู้กคา้ไดแ้ก่ เรโนลท,์ ฟอร์ด, บีเอม็ดบัเบ้ิลย,ู เมอร์ซิ

เดส เบน็ซ์, มาสดา้ เป็นตน้ ทั้งน้ี บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง ถือหุน้ทั้งหมดโดย บมจ.อาปิโก ไฮเทค  ดว้ยทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 65 ลา้นบาท 

(ค) บริษทัจําหน่าย และบริการหลงัการขายรถยนต์ 

1) บริษทั เอเบลิ มอเตอร์ส จํากดั (AM) 

บจ. เอเบิล  มอเตอร์ส  เป็นตัวแทนจําหน่า  และให้บริการหลังการขายรถยนต์  มิตซูบิชิ  โดยมีโชว์รูมและ

ศูนยบ์ริการหลงัการขายในเขตนวนคร  และลาดพร้าว มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  20 ลา้นบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย 

บมจ.  อาปิโก ไฮเทค  

2) บริษทั บริษทั นิว เอร่า เซลส์  จํากดั (NESC) 

บจ. นิว  เอร่า  เซลส์   เป็นตัวแทนจําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์  ฟอร์ด   โดยมีโชว์รูมพร้อม

ศูนยบ์ริการหลงัการขายทั้งส้ิน  2 แห่ง  ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา  และจงัหวดัสมุทรปราการ  ถือหุน้ทั้งหมดโดย  บมจ.

อาปิโก ไฮเทค มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท 

3) บริษทั เทเนกา เซเทยี รีซอสเซส จํากดั ประเทศมาเลเซีย (TSR) 

บจ . เทเนกา  เซเทีย  รีซอสเซส  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการหลงัการขายรถยนตฮ์อนดา้  โดยมีโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั้งอยูใ่นรัฐเปตาลิง จายา เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ท่ีถือหุน้ร้อยละ  49 

กบันกัธุรกิจชาวมาเลเซียท่ีถือหุน้ร้อยละ 51 ปัจจุบนัมีทุนชาํระแลว้ 6 ลา้นริงกิต   

4) บริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) (จํากดั) ประเทศมาเลเซีย (NESM) 

บจ . นิว  เอร่า  เซลส์  (มาเลเซีย)  เป็นตวัแทนจาํหน่าย  และใหบ้ริการหลงัการขายรถยนตฮ์อนดา้  โดยมีโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั้งอยูใ่นเมืองคาจงั  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง  บมจ .อาปิโก  ไฮเทค  ท่ีถือหุ้นร้อยละ  49 กบั 

บจ. เทเนกา เซเทีย เอน็เตอร์ไพร์ส ท่ีถือหุน้ร้อยละ 51 มีทุนชาํระแลว้ 1.5 ลา้นริงกิต  
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5) บริษทั บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (HM) 

บจ. ฮุนได มอเตอร์  (ไทยแลนด)์ เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตย์ีห่อ้ฮุนไดแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  โดยมีความ

รับผดิชอบในดา้นการผลิต  การตลาด  การขาย  และบริการหลงัการขาย  ทั้งในส่วนของช้ินส่ว  และรถยนตย์ีห่อ้ฮุนได 

โดย  บมจ .อาปิโก ไฮเทค  ร่วมทุนกบั  บมจ .โซจิทสึ  คอร์ปอเรชัน่  และบจ .โซจิทสึ  เอเชีย  ไพรเวท  ถือหุ้นนบัเป็นร้อย

ละ 30 ร้อยละ  55 และร้อยละ 15 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน  550 ลา้นบาท 

(ง) ระบบแผนทีนํ่าร่องการเดนิทาง 

1) บริษทั อาปิโก ไอทเีอส จํากดั (AITS) 

บจ. อาปิโก ไอทีเอส ดาํเนินธุรกิจมุ่งเนน้การพฒันาระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทาง พาวเวอร์แมพ การจราจร 

และระบบการบริหารการเดินทางแบบกลุ่ม ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัท่ีทาํการจาํหน่ายและใหก้ารบริการคือ

ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ ซ่ึงมีการใชอ้ยูท่ ัว่ไปในภูมิภาคเอเชียขณะน้ี ถือหุน้โดย บมจ. อาปิโก ไฮเทค ร้อยละ 60 มี

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  100 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั คือ บริษทัเจวีซี บริษทัไพรออริต้ี ซูเลก็ซ์ และบริษทั

จาํหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์เป็นตน้ 

2) บริษทั อาปิโก ไอทเีอส  จํากดั ประเทศมาเลเซีย (AITSM) 

บจ. อาปิโก ไอทีเอส ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งข้ึนในปี 2554 เพื่อขยายตลาดซอฟตแ์วร์แผนท่ีนาํร่องการเดินทาง 

พาวเวอร์แมพ สู่ตลาดมาเลเซีย ซ่ึงซอฟตแ์วร์แผนท่ีนาํร่องการเดินทางพาวเวอร์แมพน้ี ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งดี

แมว้า่จะเพิ่งเปิดตวัไปกต็าม  ทั้งน้ี บจ. อาปิโก ไอทีเอส ประเทศมาเลเซีย ถือหุน้โดยบจ. อาปิโก ไอทีเอส  และนกั

ลงทุนชาวมาเลเซีย ร้อยละ 49 และ 51 ตามลาํดบั  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 0.50 ลา้นริงกิต 

3) บริษทั เอ แม็คช่ัน จํากดั (AMAC) 

บจ. เอ แมค็ชัน่ ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาโปรแกรม และผลิตระบบนาํร่องการเดินทางดว้ยรถยนตเ์พือ่รองรับ

ยอดขายจาก บจ. อาปิโก ไอทีเอส โดย บมจ.อาปิโก ไฮเทค ถือหุน้ร้อยละ 51 ร่วมทุนกบั บจ. แมคชัน่ เทคโนโลย ี

ประเทศไตห้วนั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ  49   มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

4) บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จํากดั (PPG) 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจทาํการตลาด  จดัจาํหน่ายอุปกรณ์  และใหบ้ริการระบบนาํร่อง

การเดินทาง  ซ่ึงรวมถึง  ซอฟแวร์  และฮาร์ดแวร์   บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง  บมจ. 

อาปิโก  ไฮเทค และ แมค็ชัน่ เทคโนโลยี ประเทศไตห้วนั ถือหุ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 88 ตามลาํดบั มีทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท  

(จ) อ่ืนๆ 

1) บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (AE) 

บจ. อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินงานเก่ียวกบัโครงการสนบัสนุนการพฒันาออกแบบวิศวกรรม 

CAE (Computer Aided Engineering) ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจยัพฒันาดา้นวิศวกรรม 

โดย บมจ.อาปิโก ไฮเทค ถือหุน้ทั้งหมด ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 
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2) บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร์ร่ิง จํากดั ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

บจ. อาปิโก เอน็จิเนียร์ร่ิง ประเทศมาเลเซีย ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยไดซ้ื้อท่ีดินไว้

สาํหรับจดัตั้งหอ้งโชวรู์มของฮอนดา้ บจ .อาปิโก เอน็จิเนียร์ร่ิง ถือหุน้โดยบจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) ท่ีร้อยละ 51 

และบจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส (มาเลเซีย) ท่ีร้อยละ 49 ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1 ลา้นริงกิต 

3) บริษทั เอ ออีาร์พ ีจํากดั (AERP) 

บจ. เอ อีอาร์พี ดาํเนินธุรกิจหลกัเพื่อสนบัสนุนการพฒันาระบบโปรแกรมออราเคิล ซ่ึงใชใ้นงานดา้นบญัชีของ

กลุ่มบริษทั อาปิโก ถือหุน้โดย บจ.อาปิโก ไฮเทค ร้อยละ 88 มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1.25 ลา้นบาท 

4) บริษทั อาปิโก อนิเวสเมนท์ จํากดั ประเทศสิงคโปร์ (AIPL) 

บจ. อาปิโก อินเวสเมนท ์ดาํเนินธุรกิจการลงทุน และการควบรวมกิจการในบริษทัอ่ืน โดย บมจ. อาปิโก ไฮเทค  

ถือหุน้ทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  6.97 ลา้นเหรียญ 

5) บริษทั เอเบลิ ไอทเีอส จํากดั ประเทศสิงคโปร์ (AITSPL) 

บจ. เอเบิล ไอทีเอส ดาํเนินธุรกิจทางดา้นระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนตร์ โดย บจ. อาปิโก ไอทีเอส  ถือหุน้

ทั้งหมด ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 0.31 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

6) บริษทั อาปิโก แจ็คสปีด จํากดั (AJ) 

บจ. อาปิโก แจค็สปีด มีธุรกิจหลกัของบริษทัคือ การผลิตช้ินส่วนประดบัยนตส์าํหรับรถกระบะ เป็นบริษทัร่วม

ทุนระหวา่ง บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ กบั บจ. แจค็สปีด คอร์ปอเรชัน่ ประเทศสิงคโปร์ ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อย

ละ  60 และร้อยละ 40 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  20 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  

7) บริษทั แจ็คสปีด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ (JCL) 

บมจ. แจค็สปีด คอร์ปอเรชัน่ ดาํเนินธุรกิจทางดา้นการผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนประดบัสาํหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต ์ โดย บจ. อาปิโก อินเวสเมนท ์ ไพรเวท ถือหุน้ร้อยละ 18 มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 21.8 ลา้นเหรียญ

สิงคโปร์  

8) บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จํากดั (KT) 

บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตป์ระเภทผลิตภณัฑพ์ิมพล์ายไม ้

และกาํมะหยีเ่ทียม เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง บมจ. อาปิโก ไฮเทค กบันกัลงทุนชาวสิงคโปร์  ดว้ยสดัส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียน ชาํระแลว้  28.5 ลา้นบาท 
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4 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

4.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัอาปิโก มีความเก่ียวพนักบัธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระกอบดว้ยการผลิตโครงรถ

กระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินส่วนรถยนตตี์อดัข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต ์(Machining) 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนพลาสติก ผลิตช้ินส่วนประดบัยนต ์ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์ธุรกิจดา้น

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์และเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัๆ ดงัน้ี 

4.1.1 ช้ินส่วนรถยนต์ (OEM Auto Parts) 

  การผลิตช้ินส่วนรถยนตน์บัเป็นกิจการท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบับริษทัฯ ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ผลิตโดยบริษทัฯ มี

คุณภาพสูง ไดแ้ก่  

(ก) ถงัน้ํามันโลหะ  (Steel Fuel Tank) และอุปกรณ์วัดระดับน้ํามัน (Tank Sender) โดยส่งมอบผลิตภณัฑ ์ปีละ

ประมาณ 100,000 ช้ินต่อปีให้กบับริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย  ) 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตฟ์อร์ดและมาสดา้ ซ่ึงนบัเป็นรายไดท่ี้สําคญัของ

บริษทัฯ โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวท่ีสามารถผลิตถงันํ้ ามนัได้ทุก

ช้ินส่วนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ดว้ยความร่วมมือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั คี

เล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (Keylex Corporation) ประเทศญ่ีปุ่นโดยการทาํสัญญา

ความร่วมมือทางเทคนิค ซ่ึงคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาได ้และบริษทัฯ ยงัไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือทางเทคนิค

จากบริษทั คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ  ประเทศเยอรมนั อีกเช่นกนั 

(ข) ถงัน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) โดยส่งมอบผลิตภณัฑใ์น

ส่วนการผลิตรถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ ปีละประมาณ 98,000 ช้ินต่อปีใหก้บับริษทั 

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ ประเทศไทย  (จาํกดั) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตฟ์อร์ดและ

มาสดา้ ดว้ยความร่วมมือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั เคาเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน 

(Kautex Textron) ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตฟ์อร์ดและมาสดา้ 

(ค) ช้ินส่วนเช็คระยะเปิด/ปิด ประตู (Door Check Link) ผลิตประมาณ 700,000 ช้ินต่อปีส่งให้กบัอีซูซุและประ

มาณ 400,000 ช้ินต่อปีส่งให้กบับริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตฟ์อร์ดและมาสดา้  ในส่วนน้ี บริษทัฯ ไดรั้บความ

ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจาก บริษัท เอ็ดชาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(EDSCHA NA) ส่วนใหญ่แลว้บริษทัฯ จะใชแ้ม่พิมพท่ี์บริษทัฯผลิตทาํการ

ผลิตช้ินส่วนรถยนตต์ามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ เน่ืองจากเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูป  (Press) 

ช้ินส่วนมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับแรงท่ีใช้ ซ่ึงสามารถป๊ัมแผ่นเหล็กออกมาเป็นช้ินส่วนรถยนต์ท่ีมีขนาดรูปร่างท่ี

หลากหลาย 
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(ง) ผลติช้ินส่วนโลหะตีอัดขึน้รูป (Forging) มีการผลิตทั้งในประเทศไทย โดย

บริษทั  อาปิโก  ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ บริษทั ออโตอลัลาย

แอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด)์ และบจ.ไทยยามาฮ่า 

เป็นตน้  และในประเทศจีน โดยมีลูกคา้หลกัไดแ้ก่  ผูผ้ลิตรถยนตต่์าง ๆ ในประเทศ

จีน ไดแ้ก่ ชไนเดอร์ เชอร่ี วซิู มินย ูและ ซานตง เวินหมิง 

(จ) โครงรถกระบะ รุ่น ด-ีแมกซ์ (Chassis Frame) แบบครบวงจร โดยเร่ิมจากการออกแบบแม่พิมพ ์พฒันารูปแบบ 

ทดสอบ และผลิต จนเป็นโครงรถกระบะท่ีสมบูรณ์แบบใหก้บั บริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีกาํลงัการผลิตท่ี 

294,000   ช้ินต่อปี แบ่งการทาํงานเป็น 2  กะ ในเวลา 8 ชัว่โมงต่อกะ  ชุดโครงรถท่ีบริษทัฯ ส่งมอบให้กบัอีซูซุเป็น

ช้ินส่วนประกอบยอ่ย ซ่ึงบริษทัอีซูซุจะนาํไปเช่ือมต่อกนัเพื่อประกอบต่อเป็นโครงรถ โดยโครงรถหน่ึงชุดประกอบดว้ย

ช้ินส่วนต่าง ๆ ประมาณ 50 – 60 ช้ิน ในปีท่ีผา่นมาโรงงานไดด้าํเนินการเตม็กาํลงัการผลิตแลว้ และบริษทัฯ ไดข้ยาย

กาํลงัการผลิตในส่วนของการตดัและการป๊ัมข้ึนรูป นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทัภายนอก เช่น บริษทั ไทยรุ่งยเูนียน

คาร์ จาํกดั (มหาชน) (TRU) และบริษทั ไทยซมัมิท พีเคเค บางนา จาํกดั (TSPKK) ผลิตบางช้ินส่วนเพื่อประกอบกบั

ช้ินส่วนท่ีบริษทัฯ ผลิตเพื่อจาํหน่ายต่อใหก้บัทางอีซูซุ 

การผลิตแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การตดั การป๊ัมข้ึนรูป และ

การประกอบ โดยเร่ิมจากการนาํเหลก็มว้นมาตดัเป็นแผน่และเรียงซอ้นกนั จากนั้น

นาํเหลก็แผน่มาป๊ัมข้ึนรูปเป็นช้ินส่วนประกอบยอ่ย (Components) และนาํช้ินส่วน

ย่อยมาเช่ือมประกอบกบัช้ินส่วนอ่ืน ๆ เป็นช้ินส่วนก่ึงสําเร็จรูป (Subassembly) 

ตรวจคุณภาพ และบรรจุเป็นชุด ส่วนประกอบโครงรถยนตค์รบชุด (Set of Frame 

Components) เพื่อนาํไปส่งโรงงานของอีซูซุ เพื่อประกอบเป็นโครงรถยนต ์(Final Frame) ท่ีไดรั้บการเช่ือมประกอบ

เป็นหน่ึงช้ิน และนาํไปประกอบรถรุ่น ดี-แมกซ์ ต่อไป 

Uกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขนั 

สาํหรับธุรกิจยานยนตแ์ลว้ “คุณภาพ” เป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะตอ้ง

คาํนึง และมุ่งมัน่ให้การผลิตไดสิ้นคา้คุณภาพเสมอ บริษทัฯ จึงใชเ้คร่ืองจกัรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง เพื่อให้

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถยนืยนัได้

ถึงมาตรฐานท่ีดีเลิศของสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมา นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสาํหรับการเปล่ียนแปลง

ของรถยนตซ่ึ์งจะเร่ิมผลิตหรือเปิดตวัภายใน 1-2 ปี ขา้งหนา้ โดยบริษทัฯ จะเขา้ไปเสนองานล่วงหนา้กบับริษทันั้น ๆ 

ด้วยบริษทัฯ ยงัมีสัมพนัธภาพท่ีดีกับลูกคา้โดยตลอดมาจึงได้รับงานอย่างต่อเน่ือง   อีกทั้งยงัสรรหาบริษทั OEM 

Suppliers รายใหญ่ของโลกท่ีมีสัญญาการผลิตทัว่โลก (Global Supply Contract) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการคา้ใน

ประเทศนั้น ๆ 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีดีท่ีสุดบริษทัหน่ึงในประเทศไทยโดยมีคู่แข่งท่ีเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนตร์าย

อ่ืน  ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั ไทยซมัมิท บริษทั  ซีเอซ ออโตพาร์ท จาํกดั และ กลุ่มบริษทั ซมัมิท  เป็นตน้ ยกเวน้ในส่วนของ
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โครงรถรุ่น ดี-แมกซ์นั้น บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตรายเดียวของ อีซูซุ และผกูขาดการเป็นผูผ้ลิตรายเดียวใน

ช้ินส่วนน้ี 

Uกลุ่มลูกค้าของช้ินส่วนรถยนต์  

อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนตแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ ช้ินส่วนท่ีผลิตเพื่อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์(OEM) 

และช้ินส่วนท่ีเป็นอะไหล่ (REM) โดยท่ีช้ินส่วนท่ีส่งโรงงานประกอบรถยนต ์(OEM) จะถูกส่งไปใชใ้นการประกอบ

รถยนตโ์ดยตรงและในส่วนของ (REM) จะเป็นช้ินส่วนท่ีเป็นอะไหล่ขายในทอ้งตลาดเพื่อทดแทนช้ินส่วนเดิม 

บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตเ์พื่อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์(OEM) โดยลูกคา้เกือบทั้งหมดของบริษทั 

เป็นบริษทัประกอบรถยนตใ์นประเทศเพ่ือส่งออกและขายในประเทศ โดยลูกคา้หลกัในประเทศไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรถยนต์

ยีห่อ้ ฟอร์ด มาสดา้ นิสสนัโตโยตา้ อีซูซุ ฮอนดา้ และ เจนเนอรัล มอเตอร์ส 

ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดจาํหน่ายจากการผลิตช้ินส่วนยานยนตท์ั้งหมดประมาณ 12,391 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 73.7 ของรายไดร้วม ซ่ึงนบัเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัฯ 

4.1.2 ออกแบบ ผลติ และตดิตั้งอุปกรณ์จับยดึ (Jigs) 

ในการประกอบรถยนต์ บริษทัผูป้ระกอบรถยนต์จะใช้

อุปกรณ์จบัยึดในการจบัยึดช้ินส่วนรถยนต์ เช่น ฝากระโปรงรถ 

ส่วนโครงใตร้ถ ประตู เพ่ือเช่ือมช้ินส่วนดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเป็น

โครงรถ ในอดีตอุปกรณ์จบัยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศใน

ทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นการออกแบบท่ี

ค่อนขา้งยาก ผูอ้อกแบบอุปกรณ์จบัยึดตอ้งมีความรู้เก่ียวกับ

ตาํแหน่งในการเช่ือม วิธีการเช่ือม และรูปทรงของปืนท่ีใชใ้นการ

เช่ือมเป็นอย่างดี และเม่ือออกแบบเสร็จ แบบท่ีออกก็จะส่งไปเพื่อทาํการผลิต ในอดีตท่ีผ่านมาอุปกรณ์จบัยึดท่ีผลิตใน

ประเทศไทยนั้นเป็นการออกแบบตามขอ้มูลท่ีได้รับจากต่างประเทศทั้งส้ิน บมจ .อาปิโก ไฮเทคเป็นบริษทัแรกใน

ประเทศไทยท่ีสามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จบัยึดครบชุดให้กบัผูป้ระกอบรถยนตร์ายใหญ่ ๆ ทัว่โลก บริษทัฯ มี

ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์จบัยึดช้ินส่วนรถยนตป์ระเภท Low Volume Jig ท่ีประกอบรถยนตใ์น

จาํนวนนอ้ยกวา่ 20,000 คนัต่อปี  

ขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดในการผลิตอุปกรณ์จบัยึด คือ ขั้นตอนการออกแบบ   ในขั้นตอนน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบจะ

ทาํการศึกษารายละเอียดของช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการจะประกอบอยา่งพิถีพิถนั นอกจากนั้นผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณา

อยา่งละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือม รวมถึงตาํแหน่งของการเช่ือมซ่ึงลูกคา้เป็นผูก้าํหนดรายละเอียดมาให ้  

บริษทัฯ ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD (Computer Aided Design) ท่ีทนัสมยัในการออกแบบ และใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ CATIA V5 ในการเปิดขอ้มูลท่ีรับมาจากลูกคา้ และเรายงัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ROBCAD Version 8 

(Simulation) ช่วยในการตรวจสอบการออกแบบวา่ปืน spot ติดหรือชน unit หรือไม่ และช่วยในการคาํนวน (Tack time) 

ระยะเวลาในการทาํงานของ operator ดว้ย 
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ส่วนการผลิตดว้ยเคร่ืองกดัเหลก็ท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ CNC (Computer Numerical Control)    หลงัจาก

ผลิตอุปกรณ์จบัยึดเสร็จแลว้ วิศวกรจะทาํการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถยนตต์ามขอ้กาํหนดของลูกคา้   

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีบริการการติดตั้งอุปกรณ์จบัยดึท่ีผลิตเสร็จแลว้ท่ีโรงงานของลูกคา้และใหค้วามช่วยเหลือทางดา้น

เทคนิคการประกอบรถดว้ย   การผลิตอุปกรณ์จบัยดึน้ีเป็นการผลิตตามคาํสั่งของลูกคา้ (Made to Order) กล่าวคือ เม่ือมี

การเปล่ียนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม่ บริษทัฯ ก็จะตอ้งทาํการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดใหม่เสมอ บริษทัฯจึง

จาํเป็นตอ้งมีผูอ้อกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญซ่ึงทางบริษทัฯไดมี้การจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเพื่อมาพฒันาวิศวกร

ผูอ้อกแบบของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ   มีการวิจยัและพฒันาเพื่อลดตน้ทุนการผลิตอุปกรณ์จบัยดึ ในขณะท่ีจะตอ้งรักษาคุณภาพของอุปกรณ์

จบัยึดให้ไดม้าตรฐานระดบัโลกตามท่ีผูป้ระกอบรถยนตท์ัว่โลกตอ้งการ บริษทัฯ จึงให้ความสนใจในการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองในการผลิตอุปกรณ์จบัยดึท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบรถ 

แผนภาพขา้งล่างน้ีแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณ์จบัยดึ       
                          

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขนั 

ปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบและผลิตอุปกรณ์จบัยึดแบบ Low Volume ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยและใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัฯ ใชน้ั้นประกอบดว้ย คุณภาพดี ราคายุติธรรม และส่ง

มอบสินคา้ตรงเวลา (QCD)    ในดา้นคุณภาพ บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองคุณภาพทั้ง QS9000/ISO9002, ISO 14001 และ 

ISO/TS 16949 ส่วนในดา้นตน้ทุน (Cost) บริษทัฯไดพ้ยายามลดตน้ทุนให้ตํ่าลงโดยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  

นอกจากน้ีในดา้นการส่งมอบ (Delivery) บริษทัฯ จะเนน้และใหค้วามสนใจในเร่ืองการส่งมอบสินคา้ตรงเวลาซ่ึงทาํให้

ลูกคา้เช่ือถือ มัน่ใจและไวว้างใจในบริษทัฯ บริษทัฯ ยงัคงพยายามศึกษาความตอ้งการในการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ของ

บริษทัผลิตรถยนตร์ายใหญ่ทัว่โลกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนตแ์บบ Low Volume เน่ืองจากตลาดอุปกรณ์

จบัยดึแบบ Low Volume ในประเทศไทยยงัมีนอ้ยอยู ่ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่เนน้การขายอุปกรณ์จบัยดึภายในประเทศเพียง

อยา่งเดียว เพื่อรักษาระดบัปริมาณยอดขายใหเ้ป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ  บริษทัฯจึงตอ้งมุ่งเนน้การจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยดึใน

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ดว้ย เช่น อเมริกาใต ้ยโุรป และประเทศในแถบอเมริกาเหนือเป็นหลกั  

เตรียมงาน 

 

ขอ้มลูของชิน้งานจากลกูคา้ 

 

ออกแบบ 

 

       จดัเตรยีมวสัดุ 

 

 

ตรวจสอบ 

 

ปรบัเขา้กบัชิน้งานตวัอยา่ง 

 

ทดลองประกอบชิน้สว่น 

 

บรรจหุบีหอ่ 

 

ขนสง่ 

 

       ตดิตัง้และประกอบชิน้สว่นทีโ่รงงานลกูคา้ 

 

ส่งมอบสินค้า 

 

ประกอบ 

 

ผลิต 

 

ทาํการกดัขึน้รปู 

 



 
 

ส่วนที่ 2-4 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์  หน้า 28 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 
บริษทัฯ มีคู่แข่งทางดา้นอุปกรณ์จบัยึดท่ีสําคญัคือ บจ. ออโต ้ซีเอส ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์จบัยึดให้กบับจ. โต

โยตา้ ประเทศไทย  นอกจากนั้นยงัมี บมจ. ไทยรุ่ง ยเูนียนคาร์  บจ. ไทยซมัมิท เอน็จิเนียร่ิง และบจ. สามมิตร มอเตอร์  

กลุ่มลูกค้าอุปกรณ์จับยดึ (Jigs) 

ลูกคา้อุปกรณ์จบัยดึ คือ ผูป้ระกอบรถยนตห์รือบริษทัเจา้ของยีห่อ้รถยนตต่์างๆ อาทิ เช่น ฟอร์ด เดมเลอร์ไครส์

เลอร์ เรโนลด์ และวอลโว่ โดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะสั่งซ้ืออุปกรณ์จับยึดในระยะแรกของการ

ออกแบบรถยนต ์ 

ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดขายอุปกรณ์จบัยดึคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทัฯ 

4.1.3 การออกแบบและผลติแม่พมิพ์ (Stamping Die) 

ธุรกิจการออกแบบและผลิตแม่พิมพข์องบริษทัฯ  ในขั้นตอนแรกของ

การผลิตเร่ิมจากวิศวกรผูอ้อกแบบทาํการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

(CAD) ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑจ์ากลูกคา้ จากนั้นจะทาํแบบ

หล่อดว้ยโฟมเพื่อทาํการหล่อข้ึนรูป (Casting) ตวัแม่พิมพ ์ จากนั้นจึงส่งตรงไป

ยงัเคร่ือง CNC Machining Center เพื่อทาํการกดัเหลก็แม่พิมพแ์ละดาํเนินการ

ผลิตตามขั้นตอน  บริษทัฯมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพอ์ย่าง

ละเอียดทุกคร้ังก่อนท่ีจะนาํไปผลิตช้ินส่วนหรือส่งมอบใหก้บัลูกคา้     บริษทัฯ ยงัมีบริการติดตั้งแม่พิมพท่ี์โรงงานของ

ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศอีกดว้ย        

 Uแผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ ์

 

 

 

 

 

  

Uกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขนั 

บริษทัฯ ไม่มุ่งเนน้การตลาดของการผลิตแม่พิมพเ์พื่อจาํหน่ายแก่ลูกคา้ภายนอก เน่ืองจากส่วนมากแม่พิมพท่ี์

บริษทัฯ ผลิตถูกนาํมาใชใ้นการผลิตช้ินส่วนรถยนตเ์พื่อส่งมอบให้ลูกคา้ของบริษทัฯเอง อย่างไรก็ตามหากบริษทัฯ มี

เตรียมงาน 

 

ขอ้มลูของชิน้งานจากลกูคา้ 

 

ออกแบบ 

 

      ทาํแบบหล่อโฟม 

 

 

ส่งมอบสินค้า 

 

สง่มอบสนิคา้ 

 

ทดลองป ัม๊ชิน้งานทีโ่รงงาน / โรงงานลกูคา้ 

 

ตรวจสอบ 

 

ทดลองป ัม๊ชิน้งานขัน้ตน้ 

ผลิต 

 

หลอ่เหลก็ 

 

ทาํการกดัขึน้รปูโดยใชเ้ครือ่งจกัร CNC 

 

ปรบัแต่งผวิสาํเรจ็ 

 

 

ประกอบชิน้สว่นแมพ่มิพ ์
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กาํลงัการผลิตก็สามารถผลิตแม่พิมพใ์หก้บัลูกคา้ภายนอกไดเ้ช่นกนั บริษทัฯ สามารถผลิตแม่พิมพไ์ดป้ระมาณ 400 ชุด

ต่อปี หรือ ประมาณ 700 ตนั 

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพน์ั้นมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยบริษทัท่ีผลิตแม่พิมพใ์นประเทศไทย อาทิ เช่น บมจ. 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ บจ. ไทยซมัมิท เอน็จิเนียร่ิง บจ.สามมิตร มอเตอร์  บจ. โอกิฮาร่า  และ บจ. ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 

ดาย เมกก้ิง (TID) นบัเป็นคู่แข่งทางการคา้ ในขณะเดียวกนั บริษทัเหล่าน้ีกน็บัเป็นบริษทัคู่คา้ดว้ยเช่นเดียวกนั  

กลุ่มลูกค้าด้านแม่พมิพ์ (Stamping Die) 

กลุ่มลูกคา้ดา้นแม่พิมพส่์วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์เน่ืองจากแม่พิมพท่ี์

บริษทัฯ ผลิตส่วนใหญ่ใช้สําหรับผลิตช้ินส่วนรถยนต์ให้กบัลูกคา้นั้นๆ ซ่ึงบริษทัฯ ผลิตแม่พิมพเ์พื่อใช้ในการผลิต

ช้ินส่วนรถยนตเ์องในอตัราประมาณร้อยละ 90 และส่วนท่ีเหลือเป็นการผลิตเพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป  

ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดขายจากการออกแบบและผลิตแม่พิมพคิ์ดเป็นมูลค่ารวม 204 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

1.2 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ 

4.1.4 ธุรกจิตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Dealership) 

(ก) ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด 

บจ. นิว เอร่า เซลส์   (NESC) เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์และ

ศูนยบ์ริการของรถยนตฟ์อร์ดในประเทศไทย NESC มีโชวรู์ม 2 แห่งตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ  

ซ่ึงเป็นโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์อนัทนัสมยั โดยทนัทีท่ีลูกคา้นาํรถเขา้รับบริการ ผูเ้ช่ียวชาญของ

ศูนยฯ์ จะทาํการตรวจสภาพเบ้ืองตน้ ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลาการซ่อม จากนั้นก็จะทาํการนดั

หมายกาํหนดการแลว้เสร็จเพื่อใหลู้กคา้มารับรถ ศูนยบ์ริการของ NESC สามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง 50 คนัต่อวนั และมี

คลงัอะไหล่สํารองท่ีสามารถเช่ือมโยงโดยตรงกบัคลงัอะไหล่ส่วนกลางของฟอร์ดเซลส์ จึงสามารถสั่งซ้ือ และจดัหา

ช้ินส่วนอะไหล่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในการซ่อม  

ตลอดการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  NESC ไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น “President Circle” เป็นรางวลัท่ี

มอบใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายท่ีมียอดขายอนัดบัหน่ึงในประเทศ  รางวลั “ความพึงพอใจของลูกคา้ (C.S.I)” จากสถาบนั J. 

D. Power  และรางวลั “Quality Care” ท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีดีกบัลูกคา้ อีกทั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย

แห่งแรกท่ีไดรั้บใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซ่ึงเป็นมาตรฐานการขายและการบริการท่ีกาํหนดโดยบริษทั ฟอร์ด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา การไดใ้บรับรองน้ีจะทาํให้สถานะของการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตฟ์อร์ดของ NESC สูงข้ึน 

โชวรู์มทั้ง 2 แห่งของ NESC เปิดทาํการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. 

(ข) ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า 

บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส (TSR) เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงดาํเนินกิจการดา้นตวัแทนจาํหน่ายและ

ศูนยบ์ริการรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย มีโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการ ตั้งอยูท่ี่เมือง เปตาลิง จายา   



 
 

ส่วนที่ 2-4 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์  หน้า 30 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 
บริษทัฯ ยงัมีบริษทัร่วมทุนในประเทศมาเลเซียอีกแห่งคือ บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) หรือ NESM ซ่ึงดาํเนิน

กิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนตฮ์อนดา้ ตั้งอยูท่ี่เมืองคาจงั ท่ีมีโชวรู์มและศูนยบ์ริการท่ีพร้อม

จะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดต้ลอดเวลา 

(ค) ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มิตซูบชิิ 

บจ. เอเบิล มอเตอร์ (AM) เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2546 

ดาํเนินกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ โดยมีโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการ 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน 

จงัหวดัปทุมธานี และบนถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

(ง) ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮุนได 

บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ประเทศไทย)  เป็นบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 

2549 ดาํเนินกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ฮุนได โดยมีโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขนั 

สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนต ์การขายและการให้บริการท่ีดีท่ีสุดกบัลูกคา้โดย

เน้นความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเป็นปัจจัยสําคญั โดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ของบริษทัมีการทาํวิจัย

การตลาดดว้ยการใชแ้บบสอบถามส่งให้ลูกคา้ พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลท่ีสําคญัของลูกคา้เพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพการ

บริการ นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีการอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานขายของบริษทัฯอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

ใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ คู่แข่งส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นรถยนตจ์ากค่ายอ่ืน เช่น โตโยตา้ นิสสนั มาสดา้ อีซูซุ เป็นตน้ 

นอกเหนือไปจากมาตรฐานท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ปี 2555 มีปัจจยัเสริมหลายประการท่ีส่งเสริมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย อาทิ เช่น การฟ้ืนฟูของเศรษฐกิจหลงัจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมในปี 2554 และ การ

สนบัสนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายของรัฐบาลในการคืนภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรก ไดส่้งผลเชิงบวกต่อ

อุตสาหกรรมรถยนตเ์ป็นอย่างมาก เห็นไดจ้ากสถิติยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัจากยอดขาย 

795,250 คนัในปี 2554 เป็น 1,436,335 คนัในปี 2555 

กลุ่มลูกค้าตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีซ้ือรถยนต ์คือ ลูกคา้ทัว่ไปท่ีติดต่อกบับริษทัฯ โดยตรงและผา่นพนกังานขายของบริษทัฯ 

ในส่วนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของศูนยบ์ริการ คือ ลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัฯ และลูกคา้ท่ีซ้ือจากตวัแทนอ่ืน 

ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดจาํหน่ายจากธุรกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท์ั้งหมดประมาณ 4,134 ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ 
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ระบบแสดงผลทางต่างระดับ _Z-Level และ Junction View 

4.1.5 ระบบนําร่องการเดนิทาง 

บจ. อาปิโก ไอทีเอส เป็นผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์

ระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ภายใตช่ื้อ 

POWERMAP ซ่ึงเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการแนะนํา

เส้นทาง และนาํทางให้ลูกคา้ถึงจุดหมายปลายทางดว้ย

เสียงนาํทาง และแสดงแผนท่ีนาํทาง   ซ่ึงซอฟตแ์วร์จะ

นําไปใช้กับสินค้าประเภทเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ท่ีมี

ระบบนาํทางประกอบภายในตวัเคร่ือง หรือแบบแยก

เป็นกล่องภายนอก และแบบเคร่ืองนาํทางแบบพกพา 

กลุ่มลูกค้าของระบบนําร่องการเดนิทาง 

กลุ่มลูกคา้ของ POWERMAP จะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ ลูกคา้ OEM ซ่ึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ ลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย และผูบ้ริโภค โดยส่วนมาก กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯเป็นลูกคา้กลุ่มบริษทัซ่ึง

เป็นผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทาง (GPS) ท่ีมีช่ือเสียง โดยสามารถแยกไดเ้ป็นสองกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ือง

เสียงติดรถยนตพ์ร้อม GPS ซ่ึงมีกว่า 16 ยีห่อ้ อาทิ เช่น JVC, Priority เป็นตน้ และกลุ่มเคร่ืองนาํทางแบบพกพา ซ่ึงมีกว่า 

10 ยี่หอ้ เช่น Pierre Cardin เป็นตน้ ปัจจุบนั POWERMAP มีลูกคา้ลงทะเบียนแลว้มากกว่า 100,000 เลขหมาย และ

บริษทัฯไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากการขยายตลาดการแข่งขนัไปสู่ประเทศมาเลเซีย 

ในปี 2555 บริษทัฯ มียอดขายระบบนาํร่องการเดินทางทั้งหมดประมาณ 34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ

รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปี 2555 ถือไดว้่าเป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย  หลงัจากวิกฤตมหาอุทกภยัช่วงปลายปี 2554 

ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นอยา่งมากต่อธุรกิจอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การถูกตดัขาดของโครงสร้างห่วง

โซ่อุปทาน ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตไ์ดมี้การฟ้ืนฟูอย่างรวดเร็วเพื่อจะกลบัมาเร่ิมกาํลงัการผลิตไดใ้นปี 2555 

ทั้งน้ี รวมถึงบริษทัฮอนดา้ซ่ึงถือเป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนตท่ี์ไดรั้บผลกระทบหนกัท่ีสุดโดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมถึงภายในโรงงาน

ฮอนดา้ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดก้ลบัมาเร่ิมการผลิตไดใ้นเดือนเมษายน 2555 

เหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 ส่งผลให้ความตอ้งการรถยนตใ์นปี 2555 เพิ่มสูงข้ึน ผนวกกบันโยบายของรัฐบาลใน

การคืนภาษีให้ผูบ้ริโภคสาํหรับการซ้ือรถยนตค์นัแรก ส่งผลให้ยอดขายรถยนตใ์นประเทศพุ่งสูงข้ึนถึง 1.4 ลา้นคนัในปี 

2555  คิดเป็นอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 81 เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 2554 ท่ี 795,250 คนั ยอดการผลิตรถยนต์

ภายในประเทศในปี 2555 มีจาํนวนสูงถึง 2,453,717 คนั ซ่ึงถือเป็นยอดการผลิตท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ คิดเป็นอตัรา

การเติบโตท่ีร้อยละ 68 จากยอดการผลิตในปี 2554  ในส่วนยอดการส่งออกรถยนตต่์างประเทศมีจาํนวน 1,026,671 คนั 

ซ่ึงคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 39 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
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หลงัจากการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วและดว้ยอตัราการเติบโตอยา่งมากในปี 2555 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยยงัมีแผนการ

เติบโตต่อเน่ืองในปี 2556 โดยมีปัจจยัเสริมจากปัญหาระหว่างประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส่งผลใหผู้ผ้ลิตรถยนตใ์น

ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงฐานการลงทุน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ประเทศในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

เพื่อเป็นการรองรับปริมาณความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ทางกลุ่มบริษทัฯไดมี้การเตรียมความ

พร้อมในการเพิ่มกาํลงัการผลิต และบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณการผลิตช้ินงานสําหรับรถยนตรุ่์นใหม่ท่ีจะเปิดตวัในปี 

2557 ท่ีทางบริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ไดแ้ก่ โตโยตา้ อีซูซุ และฟอร์ด รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในการเป็น

ผูผ้ลิตทั้งลาํดบัท่ีหน่ึง และลาํดบัท่ีสองในห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษทัฯมีการวางแผนการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ อาทิ เช่น 

เคร่ืองป๊ัมตดัแผ่นโลหะ 1,000 ตนัเพื่อใชใ้นบจ. อาปิโก อมตะ และเคร่ืองฉีดใหม่ขนาด 1,300 ตนั 1,600 ตนั และ 2,500 

ตนัเพื่อใช้ในบจ. อาปิโก พลาสติค เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดมี้แผนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของ

เคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่เพ่ือรักษากาํลงัผลิตให้เพียงพอกบัปริมาณงานในปัจจุบนั  ในระยะยาว บริษทัฯไดมี้วิสัยทศัน์ในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตดว้ยการนาํเคร่ืองจกัรสมองกลมาทดแทนการใชก้าํลงัคนในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทาํงาน สนบัสนุนการรักษาความปลอดภยั และลดการพึ่งพาแรงงานทรัพยากรมนุษย ์ 

278 299 329 399 313 554 538 
957 

823 872 948 975 
671 

1,067 899 

1,452 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ ปี  2548 - 2555

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถกระบะขนาด 1 ตนั อ่ืนๆ
หน่วย : พันคัน

188 195 183 239 239 347 360
672

470 329 386 246 276
388 366

666

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2548 - 2555

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถกระบะขนาด 1 ตนั อ่ืนๆ
หน่วย : พันคัน
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กาํลงัการผลติรถยนต์ต่อปีในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  มีการสร้างงานสําหรับแรงงานท่ีมีฝีมือมากกว่า 500,000 อตัรา และเพิ่มมูลค่า

ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั อาทิ เช่น ธุรกิจการบริการดา้นการเงิน ธุรกิจประกนัภยั และ

บริการหลงัการขาย เป็นตน้ ในส่วนของการแข่งขนัในระดบัภูมิภาคหรือเวทีระดบัโลกแลว้ ประเทศไทยถือว่าเป็นท่ีหน่ึง

ในกลุ่มประเทศอาเซียน และอยูท่ี่ลาํดบั 9 ของโลกจากการจดัอนัดบัในปี 2555 

ในปี 2556 น้ี อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยจะมีกาํลงัผลิตเพิ่มข้ึน (ประมาณ 400,000 คนั) จากโรงงานใหม่

ของ อีซูซุ โตโยตา้ นิสสัน และจีเอ็ม  ยอดการผลิตรถยนตใ์นปี 2556 น้ีมีการคาดการณ์ว่าจะคงท่ีอยูท่ี่ระดบั 2.5 ลา้นคนั 

โดยยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุการผลิตรถยนตต่์อปีท่ี 3 ลา้นคนัภายในปี 2558  นอกจากน้ี ยงัมีการคาดการณ์ว่า ปี 2556 

จะยงัไดรั้บผลกระทบในเชิงบวกจากนโยบายคืนภาษีรถคนัแรกของรัฐบาลต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ จากมติคณะรัฐมนตรีใน

การอนุมติัการขยายเวลาส่งมอบรถเพิ่มอีก 90 วนั โดยมีรถคา้งส่งจากปีท่ีแลว้ประมาณ 534,000 คนัมาเตรียมส่งมอบในปี

น้ี  ทั้งน้ี ยอดประมาณการของการขายรถยนตภ์ายในประเทศและต่างประเทศ อยูท่ี่ประมาณ 1.4 ลา้นคนัและ 1.1 ลา้นคนั 

ตามลาํดบั 

 

 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ อื่นๆ รวม

โตโยต้า 280,000               660,000               940,000               980,000               

มิตซูบิชิ 150,000               250,000               400,000               500,000               

อีซูซุ -                       330,000               26,000                 356,000               356,000               

ออโต้อัลลายแอนซ์ 150,000               150,000               300,000               300,000               

นิสสัน 140,000               100,000               240,000               11,000                 370,000               

ฮอนด้า 240,000               240,000               17,200                 360,000               

ฟอร์ด 200,000               200,000               200,000               

จีเอ็ม 40,000                 160,000               200,000               200,000               

ซูซูกิ 135,000               135,000               200,000               

อื่นๆ 50,000                 10,000                 20,000                 80,000                 80,000                 

รวม 1,385,000            1,660,000            46,000                 3,091,000            28,200                 3,546,000            

ผู้ผลิตรถยนต์

ปี 2556
มูลค่าการลงทุน

(ล้านบาท)
ปี 2557/2558

กําลังการผลิตต่อปีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
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4.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษทัและบริษทัใน

เครือ ดงัต่อไปน้ี 

• กิจการผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1470(2)/2546 ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2546 และ บตัรส่งเสริม

การลงทุนเลขท่ี 2175(2)/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551  

• สาํหรับบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (“AA”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต ์ (Frame Set) 

ประเภทการผลิตช้ินส่วนอ่ืน ๆ ของยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1075(2)/2553 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553  

• สําหรับบริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั (“AHT”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพป๊ั์มโลหะ 

ช้ินส่วนแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยดึ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1840(2)/2548 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2548  

• สาํหรับบริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (“AHP”)  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินส่วนป๊ัมข้ึนรูป

สาํหรับยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1777(2)/2548 ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2548  

• สาํหรับบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (“AITS”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ ตามบตัรส่งเสริม

เลขท่ี 1386(7)/2552ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  

• สาํหรับบริษทั เอ แม็คชัน่ จาํกดั (“AMAC”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ประเภท Enterprise 

Software, Digital Content and Embedded ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1657(7)/2550 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550  

• สําหรับบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) (“AF”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะ

สาํหรับยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1927)2/(2550  ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2550   

• สําหรับบริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน ) (“AP”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถงันํ้ ามนั

พลาสติก ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2162(2)/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551  

• บริษทั อาปิโก สตรัคเจอร์รัล โปรดกัส์ จาํกดั (“ASP”) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต์ประเภทการผลิตช้ินส่วนอ่ืน ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 

1467(2)/2554 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2554 

โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชนด์งัน้ี 
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AA ASP AF AP AITS AMAC AHT AHP

โครงล่างรถ

กระบะ

โครงล่างรถ

กระบะ

อุปกรณ์ตี

อัดชึ้นรูป

ผลิตถัง

นํ้ามัน

พลาสติก

ขายระบบนํา

ร่องการ

เดินทาง

พัฒนา และ 

ผลิตระบบนํา

ร่องเดินทาง

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ออกแบบ

และผลิต

อุปกรณ์จับยึด

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

เงินทุนหมุนเวียน  (มาตรา 31)

7 ปี (สิ้นสุด

มกราคม 2560)

8 ปี (ยังไม่

ดําเนินการ )

8 ปี (ยังไม่

ดําเนินการ )

8 ปี (ยังไม่

ดําเนินการ )

8 ปี ( มีนาคม 

2560)

8 ปี (พศจิ

กายน 2557)

7 ปี (สิ้นสุด

สิงหาคม 2554)

8 ปี (ยังไม่

ดําเนินการ )

8 ปี (ยังไม่

ดําเนินการ )

7 ปี (สิ้นสุด

พฤศจิกายน 

2556)

ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้

ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น  (มาตรา 34)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ

เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแต่วัน

นําเข้าครั้งแรก   (มาตรา 36 (1))

1 ปี 1 ปี 5 ปี 5 ปี û 1 ปี 1 ปี 5 ปี 1 ปี 1 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป

เป็นระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแต่วันนําเข้าครั้งแรก  (มาตรา 36 (2))
1 ปี 1 ปี 5 ปี 5 ปี û 1 ปี 1 ปี 5 ปี 1 ปี 1 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย

ละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตาม 

(มาตรา 31 (1))

û û √ √ û û û √ û û

ลดหย่อนอากรขาเข้ากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการปรับลดอากรขา

เข้าตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก . 13/2533 เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มี

อากรขาเข้าตํ่ากว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับการลดหย่อน  (มาตรา 29)

û û û û û û √ û û û

อนุญาติให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าปะปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี (มาตรา 35 (2))
û û √ û û û û û û û

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

AH
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AA ASP AF AP AITS AMAC AHT AHP

โครงล่างรถ

กระบะ

โครงล่างรถ

กระบะ

อุปกรณ์ตี

อัดชึ้นรูป

ผลิตถัง

นํ้ามัน

พลาสติก

ขายระบบนํา

ร่องการ

เดินทาง

พัฒนา และ 

ผลิตระบบนํา

ร่องเดินทาง

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ออกแบบ

และผลิต

อุปกรณ์จับยึด

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ข้อ

 7 เงื่อนไขทั่วไป )
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

หยุดการดําเนินการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากสํานักงาน  (ข้อ 9 เงื่อนไขทั่วไป )
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เครื่องจักรซึ่งได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องนําเข้าภายในวันที่ดังนี้  (ข้อ 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

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วไม่น้อยกว่า (ข้อ 3 เงื่อนไขเฉพาะ) 800 ล้านบาท 800 ล้านบาท 500 ล้านบาท 150 ล้านบาท 100 ล้านบาท 10 ล้านบาท 215 ล้านบาท
218.236 

ล้านบาท
65 ล้านบาท 120 ล้านบาท

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มี

มูลค่าไม่เกิน ... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

(งื่อนไขเฉพาะโครงการ )

220 ล้านบาท 221 ล้านบาท
109.534

 ล้านบาท
210 ล้านบาท û û 23.5 ล้านบาท 380 ล้านบาท 240  ล้านบาท 380 ล้านบาท

ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นตํ่า  ไม่น้อยกว่า  (เงื่อนไข

เฉพาะโครงการ)
1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท

ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 

14000มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า นับแต่วันที่เปิดดําเนินการภายใน  ( เงื่อนไข

เฉพาะโครงการ)

2 ปี 1 ปี 2 ปี 2 ปี û û 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี

ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน

ยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการ

ดําเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้สํานักงานเห็นชอบ

เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบ

ระยะเวลาบัญชีนั้น  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )

ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

AH
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AA ASP AF AP AITS AMAC AHT AHP

โครงล่างรถ

กระบะ

โครงล่างรถ

กระบะ

อุปกรณ์ตี

อัดชึ้นรูป

ผลิตถัง

นํ้ามัน

พลาสติก

ขายระบบนํา

ร่องการ

เดินทาง

พัฒนา และ 

ผลิตระบบนํา

ร่องเดินทาง

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ออกแบบ

และผลิต

อุปกรณ์จับยึด

ผลิตชิ้นส่วน

โลหะปั�มขึ้นรูป

ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรองมาตรฐานจากสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  Capability Maturity Model 

(CMM) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า

û û û û √ û û û û û

ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปมีกําลังการผลิต  10  ล้านชิ้น  ( 5,000 ตัน) (เวลา

ทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน :  300 วัน/ปี) (ข้อ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )
û û û û û û √ û û û

ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีกําลังการผลิต 400 ชุด  ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์มีกําลังการ

ผลิต 200 ชุด    ผลิตอุปกรณ์จับยึดมีกําลังการผลิต 22 ชุด  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์

จับยึดมีกําลังการผลิต 300 ชุด  (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ปี)   (ข้อ

 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )

û û û û û û û û √ û

ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะมีกําลังการผลิต 32 ล้านชิ้น  

(หรือ 32,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี)  (ข้อ 5 เงื่อนไข

เฉพาะโครงการ)

û û û û û û û √ û √

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะนคร จังหวัดชลบุรีเป็นเวลาอย่าง

น้อย  15 ปี  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )
√ √ û √ û û û û û û

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นเวลาอย่างน้อย  15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )
û û û û √ û √ û √ √

สถานที่ตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเวลาอย่างน้อย  15  ปี 

(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )
û û û û û √ û û û û

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดพระระยองเป็นเวลา

อย่างน้อย 15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ )
û û û √ û û û √ û û

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

AH

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ
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สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับเพิม่เตมิหลงัจากประสบอุทกภยั     

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

• สิทธิท่ีไดรั้บเพิ่มเติม ตามหนงัสือ อก 0906/010627 ลว. 20 ธนัวาคม 2554 จะตอ้งนาํเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อทดแทน

เคร่ืองจกัรท่ีเสียหายจากอุทกภยั โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2556 

AHP บัตรเลขท่ี 1777(2)/2548  

• สิทธิท่ีไดรั้บเพิ่มเติม ตามหนงัสือ อก 0906/010628 ลว. 20 ธนัวาคม 2554 จะตอ้งนาํเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อทดแทน

เคร่ืองจกัรท่ีเสียหายจากอุทกภยั โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2556 

AHT บัตรเลขท่ี 1840(2)/2548  

• สิทธิท่ีไดรั้บเพิ่มเติม ตามหนงัสือ อก 0906/003219 ลว. 5 เมษายน 2555 จะตอ้งนาํเขา้เคร่ืองจกัรเพือ่ทดแทน

เคร่ืองจกัรท่ีเสียหายจากอุทกภยั โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2555 จนถึง 2 เมษายน 2557 
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4.4 การจัดหาผลติภัณฑ์และการบริการ 

  ธุรกจิอุปกรณ์จบัยดึ แม่พมิพ์ และช้ินส่วนรถยนต์  

วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตอุปกรณ์จบัยึด แม่พิมพ ์และช้ินส่วนรถยนต ์ไดแ้ก่ เหล็ก เหล็กหล่อ และแผ่นเหล็ก โดย

ลูกคา้ (บริษทัผูป้ระกอบรถยนต ์ (OEM)) จะเป็นผูก้าํหนดลกัษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กท่ีตอ้งการ ซ่ึงบริษทัฯ 

จะตอ้งสัง่ซ้ือเหลก็ตามลกัษณะท่ีลูกคา้กาํหนด และจากผูจ้าํหน่ายท่ีลูกคา้กาํหนดเช่นกนั บริษทัฯ สั่งซ้ือเหลก็จากตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บจ. เอ็มซีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. สยามสตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ. ไทย 

สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ. โตโยตา้ ทูโช (ประเทศไทย) และบจ. เพิ่ม สหาย สตีล ดงันั้น การกาํหนดราคาสินคา้จึง

สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามราคาเหลก็ในปัจจุบนั 

นอกจากเหลก็ท่ีเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบก็มีส่วนสาํคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในขั้นตอน

แรกของการผลิตอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์ตอ้งอาศยัการออกแบบจากวิศวกร ดงันั้น วิศวกรผูอ้อกแบบตอ้งมีความ

เขา้ใจในกระบวนการผลิตอุปกรณ์จบัยดึและแม่พิมพท์ั้งหมด อีกทั้งยงัตอ้งมีความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยเีคร่ืองมือกล และ

ตอ้งมีความรู้ในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) บริษทัฯ มีชาวญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมนั เป็นท่ีปรึกษาและแนะนาํ

วิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ใชค้อมพิวเตอร์ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบ

อุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์โดยมีวิศวกรผูอ้อกแบบจาํนวนมากทั้งอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์มีเคร่ืองกดัเหล็ก (CNC 

Machining Center) 5 เคร่ือง เพื่อผลิตอุปกรณ์จบัยดึและแม่พิมพ ์ณ ส้ินปี 2555 มีวิศวกรรวมกบัพนกังานผลิตอุปกรณ์จบั

ยดึจาํนวน 55 คน และวิศวกรรวมกบัพนกังานผลิตแม่พิมพจ์าํนวน 58 คน  

ในส่วนของ บจ. อาปิโก อมตะ วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตโครงช่วงล่างรถยนต ์ไดแ้ก่ แผน่เหลก็มว้น โดยลูกคา้ คือ 

อีซูซุ จะเป็นคนกาํหนดลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กท่ีตอ้งการ รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัฯ 

สัง่ซ้ือเหลก็มว้นทั้งหมดจาก บจ. เอม็ ซี เมททอล เอเชีย 

นอกจากเหลก็ท่ีเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบและควบคุมการผลิตก็มีส่วนสาํคญัเช่นเดียวกนั 

เน่ืองจากขั้นตอนของการออกแบบและผลิตโครงช่วงล่างรถยนต์ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญของวิศวกร โดยวิศวกร

ผูอ้อกแบบตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด อีกทั้งยงัตอ้งมีความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีเคร่ืองกล และตอ้งมี

ความรู้ในโปรแกรมออกแบบ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถผลิตอุปกรณ์จบัยดึไดปี้ละประมาณ 22 ชุด โดยอุปกรณ์จบัยดึแต่ละชุด ประกอบดว้ย

อุปกรณ์จบัยดึช้ินใหญ่และช้ินเลก็หลายช้ินรวมกนัตั้งแต่ 10 ช้ินจนถึง 100 ช้ิน ตวัอยา่งเช่น การผลิตอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับ

ประกอบรถยนต ์ เมอเซเดส เบนซ์ อีคลาส 3 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยอุปกรณ์จบัยดึช้ินใหญ่ประมาณ 11 ช้ิน และ

อุปกรณ์จบัยดึช้ินเลก็ประมาณ 50 ช้ิน  

ในส่วนของแม่พิมพซ่ึ์งเป็นการยากท่ีจะวดัปริมาณการผลิตเน่ืองจากแม่พิมพมี์หลายขนาด อย่างไรก็ดีบริษทัฯ 

สามารถผลิตแม่พิมพไ์ดป้ระมาณ 400 ชุดต่อปี หรือประมาณ 700 ตนั  
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บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตช้ินส่วนโลหะสาํหรับยานยนต ์ปีละประมาณ 20,000,000 ช้ิน ช้ินส่วนเช่ือมยดึร้ังประตู ปีละ

ประมาณ 1,100,000 ช้ิน ถงันํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ ปีละประมาณ 200,000 ใบ และลูกลอยวดัระดบันํ้ามนั ปีละประมาณ 

89,600 ชุด 

ธุรกจิตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ 

กลุ่มบริษทัอาปิโก มีบริษทัยอ่ยจาํหน่ายรถยนตย์ีห่อ้ฟอร์ด ฮอนดา้ และมิตซูบิชิ และบริษทัร่วมทุนจาํหน่ายรถยนต์

ฮุนได ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายรักษาระดบัสินคา้คงคลงัประมาณ 100 คนั เพื่อใหเ้พียงพอ และพร้อมท่ีส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ได้

ทนัที  

4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์จบัยดึ แม่พิมพ ์และช้ินส่วนรถยนต ์ อาจส่งผลกระทบในเร่ืองอากาศเสีย  นํ้ าเสียและกาก

ของเสียจากการผลิต  ซ่ึงบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีการ

ควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษทัฯสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (ISO 14001) พร้อมทั้งสร้างระบบเพื่อป้องกนัมลพิษท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยใช้หลกัการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  เพื่อวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายต่อไปน้ี 

1. สร้างระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อยดึถือปฏิบติั 

2. ป้องกนัมลพิษทางนํ้า อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในโรงงาน 

3. จดัใหมี้การคดัแยกขยะภายในโรงงาน 

4. ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

5. มีการส่ือสารใหส้าธารณะรับทราบ 

6. มีการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี  บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14001  จาก  TUV Rheinland ประเทศเยอรมนี 

ในปี  2545  เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดถึ้งความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและความมุ่งมัน่ของบริษทัฯท่ีจะบริหาร

องค์กรให้เป็นสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะอาชีวอนามยัและไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด

มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 

4.6 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

เป็นงานท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตปกติไม่มีงานท่ีผดิสญัญาคา้งส่ง 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1. ทรัพย์สินถาวรทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน และอาคารซ่ึงใชเ้ป็นสาํนกังาน และโรงงาน รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น

การดาํเนินการ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

ทรัพย์สินทีม่ีตัวตน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน เจา้ของ 700.31 
จาํนวน  131  ลา้นบาท  จาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงิน อาคารโรงงานและอาคาร เจา้ของ 1,586.68 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต เจา้ของ 3,772.42 ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 263.84 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 217.47 ไม่มี 

ท่ีดินท่ีตั้งโชวรู์มรถยนตส์าขารามอินทรา เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 

ท่ีดินท่ีตั้งโชวรู์มรถยนตส์าขาลาดพร้าว เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 

อาคารโชวรู์ม เอเบิล มอเตอร์ส เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 

ท่ีดินท่ีตั้งโชวรู์มรถยนตส์าขา

สมุทรปราการ 
เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 

 

 

ทรัพย์สินทีไ่ม่มีตัวตน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ เจา้ของ 66.46 ไม่มี 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เจา้ของ 31.46 ไม่มี 
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5.2. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

5.2.1. สัญญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติลูกลอยวดัระดบันํา้มัน (Tank Sender) 

คู่สัญญา Siemens VDO และ บริษทั อาปิโก ไฮเทค (มหาชน) จาํกดั 

วนัท่ีทาํสัญญา 6 มกราคม 2542 

ค่าธรรมเนียม อตัราต่อหน่วยของยอดขายลูกลอยวดัระดบันํ้ามนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของถงันํ้ามนั 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 1 ปี  แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา 

 

5.2.2. สัญญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติถงันํา้มันพลาสตกิสําหรับรถยนต์ (Plastic Fuel Systems) 

คู่สัญญา Kautex Textron GmbH & CO KG  และ บริษทั อาปิโก ไฮเทค (มหาชน) จาํกดั 

วนัท่ีทาํสัญญา 23 มีนาคม 2550 

ค่าธรรมเนียม อตัราต่อหน่วยของยอดขายถงันํ้ามนัพลาสติก 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 10 ปี  (23 มีนาคม 2560) 

 

5.2.3. สัญญาเช่าทีด่นิเพือ่ทาํโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอนิทรา 

คู่สัญญา นายลีนวตัร พวงสาลี และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง โฉนดเลขท่ี 102276 ถนน รามอินทรา กม 7 เน้ือท่ีประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 

วนัท่ีทาํสัญญา 1 พฤศจิกายน 2554 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 3 ปี ( 31 ตุลาคม 2557) 

 

5.2.4. สัญญาเช่าทีด่นิเพือ่ทาํโชว์รูมรถยนต์มิตซูบชิิ สาขาลาดพร้าว 

คู่สัญญา นายวลัลภ ชยาภิรัตและนางพนัทิพา ชยาภิรัต และบริษทั  เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง 
โฉนดเลขท่ี 6-29305, 7-29296 เลขท่ี 2420-2418  

ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10101 

วนัท่ีทาํสัญญา 21 เมษายน 2554 

ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 10  ปี  (20 เมษายน  2564) 
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5.2.5. สัญญาเช่าทีด่นิเพือ่ทาํโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขาสมุทรปราการ 

คู่สญัญา 
นายสมบูรณ์  ชยัสมบูรณ์สุข  บริษทั  สมุทรปราการ  มอเตอร์  เซลส์  จาํกดั  และ

บริษทั  นิวเอร่า  เซลส์  จาํกดั 

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

วนัท่ีทาํสญัญา 20 กมุภาพนัธ์ 2549 

ระยะเวลาส้ินสุดของสญัญา 10  ปี  ( 6 สิงหาคม 2559) 

 

5.2.6. สัญญาเช่าทีด่นิเพือ่ทาํโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า สาขากวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

คู่สญัญา 
บริษทั เวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทั  นิว เอร่า  เซลส์ 

(มาเลเซีย)  จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง โฉนดเลขท่ี  GRN27328  เลขท่ี  109  จาลนัปาดู กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย 

วนัท่ีทาํสญัญา 7  ธนัวาคม 2552 

ระยะเวลาส้ินสุดของสญัญา 6  ปี  (31สิงหาคม 2559) 

 

5.2.7. สัญญาเช่าทีด่นิสํานักงานอาคารสํานักงาน ดอิอฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั และบริษทั  อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี  2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

วนัท่ีทาํสญัญา 1 มกราคม 2556 

ระยะเวลาส้ินสุดของสญัญา 3  ปี  (31 ธนัวาคม  2558) 

 

5.2.8. สัญญาเช่าอาคารโรงงานและสํานักงาน บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จํากดั 

คู่สญัญา บริษทั จงศิริ โกดงั จาํกดั และบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 229/104-105  หมู่ 1 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปาการ 

วนัท่ีทาํสญัญา 21  ธนัวาคม 2552 

ระยะเวลาส้ินสุดของสญัญา 9  ปี  (31  ธนัวาคม  2561) 

  



 
 

ส่วนที่  2-6  ข้อพพิาททางกฎหมาย  หนา้ 44 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

6 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปลายปี 2554 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม มีขอ้พิพาททางกฎหมายเป็นจาํนวน 1 คดี โดยบริษทั อาปิโก ไอที

เอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ไดถู้กฟ้องร้องโดย บริษทั โกลบเทค จาํกดั ณ ศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง โดยโจทกไ์ดฟ้้องในฐานความผิด ละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ี

นาํทาง และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์450 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2554 

ในเบ้ืองตน้ ศาลไดมี้การนดัวนั กาํหนดประเด็นขอ้พิพาท ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 แต่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวนันดั

เป็นวนัท่ี 30 เมษายน 2555 เน่ืองจากศาลมีคาํสั่งให้โจทกเ์ปล่ียนแปลงคาํฟ้อง ซ่ึงในวนักาํหนดประเด็นขอ้พิพาท ในวนัท่ี 30 

เมษายน 2555 ศาลจะกาํหนดวนัให้ทั้งสองฝ่ายมาแสดงหลกัฐาน อนัเป็นพยานบุคคล ซ่ึงคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2555 

กรรมการของบริษทั โกลบเทค จาํกดั ไดแ้ก่ นางมนนิกา วงศส์งวน นางสาวปรมา ซนัซ่ือ นางสาวแพร พนัธุมวนิช นางสาว

อโนชา เอ้ือวฒันสกลุ และ นายวิชยั แสงหิรัญวฒันา 

ในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องคดีดงักล่าว 
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7 โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2545 โดยใชช่ื้อยอ่วา่ “AH”  

 ทุนจดทะเบียน  271,697,900   บาท  หุน้สามญั  229,337,900 หุน้* 

     หุน้บุริมสิทธิ  42,360,000   หุน้* 

 ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  268,874,300 บาท  หุน้สามญั  226,514,300 หุน้* 

     หุน้บุริมสิทธิ  42,360,000 หุน้* 

 *มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 หุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯมีสิทธิต่างจากหุน้สามญั โดยมีสิทธิและสภาพตามท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี: 

1. มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัราส่วนเท่ากบัหน่ึงหุ้นบุริมสิทธิ ต่อ หน่ึงหุ้นสามญั เม่ือพน้กาํหนดสามปีนบัแต่

วนัออกหุน้บุริมสิทธิ 

2. หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3. ในการประกาศจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่หุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญัตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั 

4. ในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชีเลิกบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีไดมี้การชาํระหน้ีหรือกนัเงินเพื่อชาํระหน้ีทั้งหมดให้แก่เจา้หน้ี

ของบริษทัฯแลว้ การแบ่งทรัพยสิ์นคงเหลือระหวา่งผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัดงัน้ี 

(ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินคืนทุนก่อนผูถื้อหุ้นสามญั ในอตัราร้อยละ 75 ของราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นคงเหลือหลงัการจ่ายชาํระหน้ีหรือกนัเงินเพื่อชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีของบริษทัฯมีไม่เพียงพอ

สําหรับการจดัสรรดงักล่าว ให้จดัสรรทรัพยสิ์นคงเหลือทั้งหมดแก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในจาํนวนเท่าๆกนั ตาม

สดัส่วนจาํนวนหุน้บุริมสิทธิท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิแต่ละรายถือ 

(ข) ถา้มีส่วนทรัพยสิ์นคงเหลือภายหลงัการจดัสรรตาม ก) ใหจ้ดัสรรส่วนท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ และผูถื้อหุน้

สามญัในจาํนวนเท่าๆกนั ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัถืออยู ่

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 บริษทั อาปิโก ไฮเทค มีหุน้ทั้งหมดเป็นจาํนวน 268,874,300 หุน้ ประกอบดว้ย หุน้สามญั

จาํนวน 226,514,300 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิจาํนวน 42,360,000 หุน้ โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 

 ผู้ถอืหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มของนายเยบ็ ซู ชวน 106,619,352 39.65 

2 โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 42,360,000 15.75 

3 นาย ปรีชา ลีละศิธร 6,100,000 2.27 

4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 5,524,363 2.06 
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 ผู้ถอืหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

5 นาย สมพงษ ์เผอิญโชค 5,509,700 2.05 

6 นางสาว สุณี เสรีภาณุ 5,200,000 1.93 

7 นาย วิทิต พงศพ์ิโรดม 4,500,000 1.67 

8 นาย วิโรจน ์โกศลธนวงศ ์ 3,930,000 1.46 

9 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษช์าติ 3,350,000 1.25 

10 นาย เกียรติศกัด์ิ ไตรตรึงษท์ศันา 3,075,100 1.14 

 

กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการ 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมี

นยัสาํคญั ไดแ้ก่ นาย เยบ็ ซู ชวน และ นาง เตียว ลี งอ 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค และบริษทัในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ

หลงัชาํระภาษี โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคตดว้ย โดยตอ้งไม่ขดักบักฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการจ่ายเงินปันผล 
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8 การจดัการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

 บริษทัฯ มีโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมการบริษทั 

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8.1.1 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจน

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงตอ้งกระทาํภายใตก้รอบของคุณธรรมและจิตสาํนึกท่ีดี 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหน่ึงปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ยกเวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีซ่ึงจะพึงกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี กาํหนดให้การทาํรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการ

ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

 และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง

ลงคะแนน 

1) การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ 

3) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

3) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

4) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษทัฯ 

ในการกาํกบัดูแลธุรกิจทั้งหมดของบริษทัฯนั้น คณะกรรมการบริษทัฯมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ในการอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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1) ผลประกอบการของบริษทัฯรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกบัแผนงบประมาณและแนวโนม้ของธุรกิจใน

รอบปี 

2) การดาํเนินธุรกรรมระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงไม่ขดักบัขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) การทาํธุรกรรมใดๆท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ สถานะทาง

การเงิน กลยทุธการดาํเนินงาน และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

4) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

5) การจา้งงานของประธานบริษทัและผูบ้ริหาระดบัสูง 

6) การกาํหนด และ เปล่ียนแปลงอาํนาจของกรรมการท่ีมีอาํนาจจดัการ 

7) การซ้ือกิจการ และการเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ 

8) การเปล่ียนแปลงนโยบายและการดาํเนินงานท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ การบญัชี การบริหารความ

เส่ียง และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

9) การแต่งตั้ง และการกาํหนด อาํนาจของคณะกรรมการยอ่ย 

10) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษทัฯและเลขานุการบริษทัฯ 

11) การกระทาํใดๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

8.1.2 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีงบการเงินท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และเช่ือถือไดต้าม

มาตรฐานการบญัชี 

2) สอบทานและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลงานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

(ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานครวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหน้าท่ีและการ

รายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานน้ี 

3) พิจารณา คดัเลือก และแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี โดยพิจารณาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน

นอกเหนือจากการสอบบญัชี (non–audit services) ท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบ

บญัชี เป็นตน้ 

(ข) ใหมี้การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี เพื่อ

ขอความเห็นเป็นกลางจากผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองต่างๆ 
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4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือรายการท่ีอาจมีการขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น รวมถึงการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

7) จดัเตรียมรายงานการปฏิบติังานรวมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อเปิดเผยในรายงานประจาํปี พร้อมทั้งลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

i. ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ii. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

iii. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการกํากับหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวของกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

iv. ความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

v. รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

vi. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร 

(ค) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8) รายงานผลการปฏิบติังานรวมทั้งขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบในทุกไตรมาส 

9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

8.1.3 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ทั้งน้ีเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

2) คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับตาํแหน่ง

ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

2.1. กรรมการบริษทัฯ 

2.2. ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป 
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3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัฯมีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 

4) กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนโดยทัว่ไปใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ

และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

5) กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายข้ึนไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปีโดยพิจารณาถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความสําคญักบัการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา

ประเมินผลดว้ย 

6) เรียกเอกสารจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาใหค้วามเห็น 

7) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

9) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8.2 รายช่ือกรรมการ 

ตารางท่ีนาํเสนอต่อไปน้ีเป็นรายช่ือของกรรมการบริษทัฯ และผูด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

รายช่ือกรรมการ กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

นาย เยบ็ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  

นาง เตียว ลี งอ กรรมการบริหาร   

นาย ฮิโรโตะ มูราอิ กรรมการ   

นาย โยชิอากิ อิชิมูระ* กรรมการอิสระ   

นาย เคนเนต อ้ึง กรรมการอิสระ   

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ   

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน 

นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร กรรมการอิสระ กรรมการ** กรรมการ 

นาย ศุภศกัด์ิ จิรเสวนุีประพนัธ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ 

*    นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 

** นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
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8.2.1 กรรมการอสิระ 

วตัถุประสงคข์องกรรมการอิสระนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมเพื่อใหบ้รรลุ

ประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงการปฏิบติันั้นจะกระทาํโดยการตดัสินใจอยา่งมีอิสระและไม่มีการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์ดๆ  ทั้งน้ี กรรมการอิสระแต่ละบุคคลนั้นจะตอ้งมีแนวทางปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัและบริษทัในเครือ ทั้งน้ีให้

นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนักบักรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 

2) เป็นกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการบริหาร พนกังาน พนกังานท่ีรับเงินเดือนจากบริษทัและบริษทัในเครือ 

3) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

4) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผูต้รวจสอบบญัชีไดรั้บอนุญาตของบริษทัและบริษทัในเครือ 

5) เป็นกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการดา้นวิชาชีพใดๆทางดา้นการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินท่ีไดรั้บค่าบริการเกินสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัและบริษทัในเครือ 

6) เป็นกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูมี้ความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจกบับริษทัท่ีมีมูลค่าทางธุรกิจเกินกว่ายี่สิบลา้นบาท หรือ

เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) หลงัจากหักส่วนหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรายย่อย 

(มูลค่าใดมูลค่าหน่ึงท่ีตํ่ากวา่) ภายใน 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัฯ 

8) เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหค้วามเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระของบริษทัฯ จะไดรั้บการคดัเลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนด

นโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในปี 2555 กรรมการอิสระของบริษทัฯทุกท่าน มิไดเ้ป็นผูมี้ความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจกบับริษทัฯ ท่ีมีมูลค่าทาง

ธุรกิจเกินกวา่ท่ีประกาศในพระราชบญัญติักาํกบัและดูแลกิจการ ทจ 28/2551 

 

8.3 การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมรวมทั้งหมด 12 คร้ัง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทั้งหมด 6 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งหมด 2 คร้ัง ดงัไดแ้สดงไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
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 รายช่ือกรรมการ 
การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

นาย เยบ็ ซู ชวน 6/6 - - 

นาง เตียว ลี งอ 4/6 - - 

นาย ฮิโรโตะ มูราอิ 0/6 - - 

นาย โยชิอากิ อิชิมูระ 4/6* - - 

นาย เคนเนต อ้ึง 5/6 - - 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 3/6 - - 

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 6/6 4/4 2/2 

นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร 6/6 4/4 2/2 

นาย ศุภศกัด์ิ จิรเสวนุีประพนัธ์ 6/6 4/4 2/2 

*    นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนั 

การลงนามของบริษทัฯ จะกระทาํการไดโ้ดย นาย เยบ็ ซู ชวน และ นางเตียว ลี งอ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรา

สาํคญัของบริษทัฯ 

เลขานุการของบริษทั 

นางสาว พรรณทิพย ์สินธวณรงค ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 

 

8.4 การแต่งตั้งและการออกจากการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯจะตอ้งมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน โดยมากกว่าคร่ึงของจาํนวนกรรมการ

บริษทัฯจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกผูมี้

คุณสมบติัในการเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งได้รับการพิจารณาและอนุมติัโดย

คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามลาํดบั  ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาอนุมติั สามารถอธิบายได้

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้ท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 



 
 

ส่วนที่  2-9 การจัดการ  หน้า  53 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น สามญัประจาํปี ให้หน่ีงในสามของคณะกรรมการบริษทัฯออกจากการดาํรงตาํแหน่ง  หาก

จาํนวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่ากนัไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดแต่ไม่มากไปกว่า

ส่วน 1 ใน 3  ทั้งน้ี กรรมการท่ี ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัฯอาจออกจากตาํแหน่งดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก (มีผลบงัคบันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

(จ) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 

โครงสร้างองค์กรของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั(มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ

ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นาง กรรณิการ์ คติวิชชา

ผูจ้ดัการทัว่ไป
ฝ่ายการตลาดและขาย

นาย เริงสุข วภิูนิติศีลกลุ

ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายการผลิต

นาย วีระ บว้นวงศ์

ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ

นาง เตียว ลี งอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
นาย เย็บ ซ ูชวน

ผูจ้ดัการทัว่ไป
ฝ่ายโครงการ

นาย กว ีเวสารัชอารีย์กุล

ผูช้ว่ยผู ้จดัการทัว่ไป
ฝ่ายการผลิต

นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน
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8.5 ผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ในปี 2555 

รายช่ือกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรร

หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

โบนัส รวม 

ค่าตอบแทน

กรรมการ 
เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

  

นาย เยบ็ ซู ชวน - - - - - - 

นาง เตียว ลี งอ - - - - - - 

นาย ฮิโรโตะ มูราอิ - - - - - - 

นาย โยชิอากิ อิชิมูระ - - - - - - 

นาย เคนเนต อ้ึง 250,000 50,000 - - - 300,000 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 250,000 30,000 - - - 280,000 

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 275,000 60,000 - 10,000 - 345,000 

นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร 250,000 60,000 - 10,000 - 320,000 

นาย ศุภศกัด์ิ จิรเสวนุีประพนัธ์ 250,000 60,000 - 10,000 - 320,000 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2555 

 ปี 2555 ปี 2554 
 จํานวนผู้บริหาร จํานวนเงนิ จํานวนผู้บริหาร จํานวนเงนิ 
เงินเดือน  29.42 ลา้นบาท  21.37 ลา้นบาท 

โบนสั  3.24 ลา้นบาท  3.75 ลา้นบาท 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  0.94 ลา้นบาท  0.97 ลา้นบาท 

รวม 25 33.60 ล้านบาท 19 26.09 ล้านบาท 

 

8.6 การกาํกบัดูแลกจิการ 

8.6.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯไดใ้หโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธ์ิของตวัเองอยา่งเตม็ท่ี และหา้มการกระทาํการหรือการปฏิบติั

ใดๆท่ีจะเป็นการจาํกดัสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯไดมี้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ท่ีห้อง 

เดอะ ริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 กรุงเทพฯ เพื่อ

ความสะดวกของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 
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2) บริษทัฯได้จัดทาํหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งฉบับภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ และไดแ้จง้ในเอกสารเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบรายละเอียดและขั้นตอนการออกเสียงลง

มติของการประชุมอย่างครบถว้น  นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมไวใ้นเวบ็ไซด์

ของบริษทัฯ และประกาศผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้

เวลาศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯก่อนวนัประชุม 

3) บริษทัฯสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีและใชสิ้ทธ์ิออกเสียง และแสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้สงสัยในระหว่างการประชุม และห้ามการกระทาํการใดๆก็ตามท่ีขดัต่อสิทธ์ิผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมต่อของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในกรณีท่ีมีการกระทาํการใดๆ

ท่ีขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

8.6.2 การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ุเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ 

ความเห็นทางการเมือง หรือ ความพิการ 

1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธ์ิรับขอ้มูลและเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

2) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้น และผูถื้อหุ้นมีสิทธ์ิเลือกมอบฉนัทะ

ใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงใน 2 ท่านในการลงมติแทนได ้

3) บริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงราย

ละเอีย และขั้นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอยา่งชดัเจนในจดหมายแจง้การประชุม 

4) บริษทัฯไม่ไดมี้การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัท่ีไม่ไดมี้การแจง้ต่อผูถื้อหุ้นไวใ้น

จดหมายเชิญประชุม 

5) คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จและแจง้ต่อผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านทาง

เวบ็ไซดข์องบริษทัฯภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม 

8.6.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษทัอาปิโกตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการและ

ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละฝ่าย  ดว้ยการน้ี บริษทัฯไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯไดจ้าํแนกผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และนกัลงทุนสถาบนั 

ผูถื้อหุ้นรายย่อย เจา้หน้ีและลูกหน้ีการคา้ ลูกคา้ คู่คา้และบริษทัท่ีถือหุ้นร่วมกบับริษทัอาปิโก บุคลากรของบริษทั 

ชุมชนและสงัคมโดยภาพรวม 

1. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบนั และผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

กลุ่มบริษทัอาปิโกจะดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเป็นมาตรฐานและเช่ือถือได้เพื่อ

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตของบริษทัฯในระยะยาวและค่าตอบแทน

คณะกรรมการท่ีเหมาะสม 
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2. เจ้าหน้ีและลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทัอาปิโกจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีและรายงานสถานะทางการเงินของ

บริษทัอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษทัอาปิโกจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้

เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

3. ลูกค้า 

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีพนัธะสัญญาต่อผูบ้ริโภคในการพฒันาสินคา้และบริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีไดต้กลงระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

4. คู่ค้าและบริษทัทีถ่อืหุ้นร่วมกบักลุ่มบริษทัอาปิโก 

กลุ่มบริษทัอาปิโกยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัต่อคู่คา้และบริษทัท่ีถือหุ้นร่วมกบักลุ่มบริษทัอาปิโกดว้ยความเท่า

เทียมและซ่ือตรง โดยบริษทัฯปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีไดต้กลงระหวา่งบริษทัตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

5. บุคลากรของบริษทั 

กลุ่มบริษทัอาปิโกคาํนึงถึงสวสัดิการของบุคลากรของบริษทัฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจา้ง  มีการ

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถเพื่อกระตุน้ให้บุคลากรของบริษทัฯมีแรงจูงใจในการทาํงาน 

ตลอดจนมีการจดัการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอและใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพฒันา และเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร และ

มีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัและสร้างวินยัในการทาํงาน และมีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี  

6. ชุมชนและสังคมในภาพรวม 

กลุ่มบริษทัอาปิโกให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯส่งเสริม

ใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยมีแผนการรักษาส่ิงแวดลอ้มและรักษามาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน  โดยทางบริษทัฯได้

สนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมเพื่อสงัคมของกลุ่มบริษทัอาปิโกเพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของ

ชุมชน 

8.6.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งในดา้นการเงิน ผล

ประกอบการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อเวลา เพื่อใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียใชป้ระกอบการตดัสินใจ และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานะการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ  บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะ

ดูแลและมีการตรวจสอบให้มีการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใสอยา่งเคร่งครัดดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางช่องทางต่างๆตามกฎเกณฑแ์ลระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการแสดงขอ้มูลทาง

การเงินในแต่ละไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปีผา่นทางเวบ็ไซดข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
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2) บริษทัฯจดัทาํขอ้มูลดว้ยความรอบคอบ ชดัเจน ถูกตอ้งและโปร่งใส และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายในการส่ือสาร 

โดยมีการเปิดเผยอยา่งเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งทนัท่วงที 

3) คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้หมี้การจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้ง และมีการเปิดเผย

งบการเงินในระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากน้ีบริษทัฯได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู ้

ตรวจสอบบญัชี และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ทางบริษทัฯไดมี้การจดัทาํ

รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามกฏเกณฑ์

และระยะเวลาท่ีกาํหนด 

5) นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนักลงทุนผ่านทางงานบริษทัพบนักลงทุน ซ่ึงจดัโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกไตรมาส 

8.6.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯในการให้คาํแนะนาํ

และกาํหนดทิศทางของบริษทัฯต่อผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั

หลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตวัท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  คณะกรรมการ

บริษทัฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารเพื่อดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการดว้ยความโปร่งใสและ

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานระหว่าง

คณะกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน เพื่อใหบ้ริษทัฯมีการทาํงานท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายและมีจริยธรรม 

1. โครงสร้าง คณุสมบติั และ การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

• โครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบนัมีจาํนวนและสัดส่วนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระใน

จาํนวนอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของคณะกรรมการ และไม่นอ้ยกวา่สามคน 

• บริษทัฯเปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมกรรมการ 

รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและนโยบายกาํกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี และรายงานประจาํปี 

• กรรมการแต่ละท่านตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะ

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• กรรมการบริษทัฯ มีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอยา่งชดัเจน 

• กรรมการแต่ละท่านไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่นบัรวม

บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย) ไดม้ากกวา่ 5 บริษทั ในกรณีท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 5 บริษทั จะตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

• กรรมการบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอในการตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

• กรรมการบริษัทฯจะต้องทาํหน้าท่ีอย่างเป็นมืออาชีพในการกําหนดทิศทางของบริษัทฯเพื่อปกป้อง

ผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บทบานทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการประกอบไปดว้ย แต่ไม่

จาํกดัเฉพาะรายการดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น 

วิสัยทศัน์และเป้าหมาย กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณ เป็น

ตน้ 

• คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบายของบริษทัฯอยา่งใกลชิ้ด 

• คณะกรรมการกาํหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์เช่น ผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

• คณะกรรมการดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน และการปฏิบติั

ตามกฎ  ระเบียบ  และนโยบายท่ีวางไว ้โดยมีผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุม

ภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และมีผูรั้บผิดชอบงาน

การบริหารความเส่ียงตามนโยบาย รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจพบจากความเส่ียงนั้นๆ 

• คณะกรรมการมีกําหนดการประชุมประจําปีล่วงหน้า และมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ

กาํหนดการดังกล่าวเพื่อจัดสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมประชุม นอกจากน้ีเอกสารการประชุมจะจัดส่งให้กับ

กรรมการ 7 วนัก่อนการประชุม 

• คณะกรรมการมีนโยบาย และวิธีการใหค้วามรู้แก่กรรมการใหม่เก่ียวกบับทบาทของกรรมการและลกัษณะ

ธุรกิจของบริษทัฯ 

• คณะกรรมการสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองบรรษทัภิบาล โดยเฉพาะผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 

• คณะกรรมการจดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม และมีการประเมินผลใน

ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐาน 

3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

• เพื่อความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไม่ตํ่า

กวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการหรือไม่นอ้ยกวา่สามคน 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเงินและขอ้มูลดา้นการดาํเนินงานอยา่งละเอียด เพื่อท่ีจะ

สามารถใชข้อ้มูลนั้นๆในการแสดงความเห็นเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

• คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นไปตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี

อาจเกิดข้ึน 
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯประกอบดว้ย กรรมการอยา่งนอ้ยสามท่าน และมีอยา่งนอ้ยหน่ึงท่าน

เป็นผูมี้ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตาม

ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมี

หนา้ท่ีในการตรวจสอบและควบคุมการดาํเนินงาน รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการแต่งตั้ งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ตรวจสอบและอนุมติัรายการท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัรวมถึงรายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการดูแลระบบ

การบริหารความเส่ียง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยสามท่าน โดยมีหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบ ประกอบไปดว้ย แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ โดยมีวิธีการคดัเลือกท่ีโปร่งใสเพ่ือให้

มัน่ใจวา่ผูบ้ริหารหรือกรรมการท่านนั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง 

• พิจารณาและอนุมติัการปรับเงินเดือนและเงินโบนสัสาํหรับพนกังาน 

• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

 

8.7 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานบริษทัฯ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯมีหน้าท่ีให้คาํแนะนําแกคณะกรรมการบริษทัฯในการกาํหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนท่ีเสนอมาควรข้ึนอยู่กับค่าเฉล่ียของบริษทัฯใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยโครงสร้างของค่าตอบแทนจะตอ้งมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเขา้ใจ 

การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัโดย

กรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัต่อไป 

 

8.8 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯมีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ เก็บขอ้มูลซ่ึงเป็นความลบัของบริษทัฯอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

หรือราคาซ้ือขายหลักทรัพย ์ ทั้ งน้ี บริษทัฯแจ้งต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้รับทราบถึง

มาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
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1) บริษทัหา้มมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ่ื้นโดยเดด็ขาด 

2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯมีหน้าท่ีจดัเตรียมและจดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

(แบบ 59-2) ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้นให้แก่สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลาท่ีกาํหนด และไม่เกิน 3 วนันบัจากวนัท่ีทาํ

รายการ 

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน จะไม่สามารถทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ทั้งน้ี หากบริษทัฯพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ มีการละเมิด และฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัฯ

และทาํให้บริษทัฯไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัฯ จะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการตามกฏหมาย

ต่อบุคคลนั้นๆ 

 

8.9 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีจาํนวนพนักงานทั้งหมด 

4,060 คน โดยแบ่งแยกออกตามสายผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 

สายผลติภัณฑ์ 
จํานวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

อุปกรณ์จบัยดึ 55 

แม่พิมพ ์ 58 

ช้ินส่วนรถยนต ์ 766 

ชุดโครงช่วงล่างรถกระบะ 894 

ช้ินส่วนรถยนตแ์บบตีอดัข้ึนรูป 1,345 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนพลาสติก 564 

ตวัแทนและศนูยบ์ริการรถยนต ์ 248 

ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์ 26 

อ่ืนๆ 104 

รวม 4,060 

 

จากจาํนวนพนักงานทั้งหมด บริษทัย่อยของบริษทัฯในประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจาํนวน

พนกังานทั้งหมด 838 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 21 ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด  นอกจากน้ี บริษทั อาปิโก ไฮเทค ไดมี้

การจา้งพนกังานท่ีมีความชาํนาญจากต่างประเทศเพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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 สัญชาติ 
จํานวนพนักงาน  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ญ่ีปุ่น 9 

มาเลเซีย 4 

อินเดีย 2 

เยอรมนั 2 

จีน 1 

ฟิลิปปินส์ 1 

องักฤษ 1 

 

8.10 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

กลุ่มบริษทัอาปิโก มุ่งมัน่พฒันามาตรฐาน เพิ่มทกัษะและความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ย่างเตม็ท่ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนไป รวมถึงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและยกระดบัมาตรฐานการทาํงานเพื่อรองรับธุรกิจท่ีจะขยายตวัของบริษทัฯ อีกทั้งการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาใชใ้นกระบวนการผลิต  ดงันั้น บุคลากรขององคก์รเป็นตวัแปรสําเร็จท่ีสําคญั และการพฒันาบุคลากรจึงเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีจะนาํบริษทัฯไปสู่ระดบัสากลท่ีองคก์รตอ้งให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ เพื่อให้

เกิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน 

ทางบริษทัฯจึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ และส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรม

พฒันาหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

1. การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ 

ดว้ยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายบริษทัฯ นโยบายความปลอดภยัในการทาํงาน ระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการทาํงานระบบมาตรฐาน สวสัดิการต่างๆ ท่ีพนกังานจะไดรั้บ เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใหม่ไดท้ราบ และ

สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ 

2. การฝึกอบรมด้านเทคนิควชิาชีพ 

เป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษทัฯจดัให้มีการอบรมดา้นเทคนิค

วิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ มาใหค้วามรู้กบัพนกังาน 

3. การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชา 

เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชาของหัวหน้างานทุกระดบั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการบริหารงาน 
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4. การบริหารระบบคณุภาพ 

เป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย และการปฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพภายในองคก์ร รวมทั้งการสร้าง

จิตสาํนึกดา้นคุณภาพใหก้บัพนกังาน 

5. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้พนกังานทุกระดบัไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มให้ดี ปลอดภยั สร้าง

จิตสาํนึก ในการรักษาสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดความปลอดภยั และปรับเปล่ียนวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเพื่อเป็น

การสร้างสาํนึกในการป้องกนัท่ีสาเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุ 

6. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน ์และรวมทั้งเพื่อทาํความเขา้ใจกบัระบบ ORACLE ท่ีบริษทัฯไดน้าํมาใชใ้น

ระบบจดัการภายใน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

7. การฝึกอบรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติของพนักงาน 

บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของคุณภาพชีวิตพนักงาน ท่ีจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

บริษทัฯจึงไดจ้ดัสัมมนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังาน เช่น การเลิกอบายมุข

ต่างๆ การแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ และการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง  ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานจะช่วย

เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบริษทัในการสร้างท่ีทาํงานท่ีมีความสุข  

นอกจากน้ี บริษทัฯเช่ือวา่บุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตจะเป็นแรงผลกัดนัในองคก์รท่ีกระตุน้บุคคลรอบ

ขา้งใหป้ฏิบติัตวัในทางท่ีถูกตอ้ง 

8.11 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”) 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและเป็นการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษทัฯของพนักงาน  

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ไดจ้ดัตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง หรือ EJIP ซ่ึงเป็นโครงการลงทุนร่วมกนั

ระหว่างบริษทัฯและพนกังานในการซ้ือหุ้นสะสมของบริษทัฯเป็นรายงวด  โครงการดงักล่าวน้ีมีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  โดยบริษทัฯจะหกัเงินเดือนพนกังานผูเ้ขา้ร่วมโครงการในอตัราไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษทัฯจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 50 ของเงินสะสมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ทุกเดือน  จากนั้นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูด้าํเนินโครงการจะทาํการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัและพนกังานสมทบในแต่ละเดือนภายใตเ้ง่ือนไขและระยะเวลาท่ี

กาํหนด  ทั้งน้ีพนกังานจะไม่มีสิทธิขายหุ้นท่ีไดม้าจากโครงการน้ีจนกว่าโครงการจะมีอายคุรบ 1 ปีจึงจะสามารถขายหุ้น

ไดร้้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่และสามารถขายหุน้ไดเ้ตม็จาํนวนเม่ือส้ินสุดโครงการ 

โครงการร่วมทุนน้ีไดรั้บการอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือ

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 โดยในปี 2555 โครงการมีพนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมเป็นจาํนวน 42 คน 
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9 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง และแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

9.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและเป้าหมายในการทาํธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัของฝ่ายบริหารและพนกังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยบริษทัฯ จดัใหมี้การทบทวน

การปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

อยา่งเป็นธรรมและรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ ในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยมีจุดประสงคใ์ห้

บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีการกาํกบัดูแลกิจการและการจดัการท่ีดี   คณะกรรมการ

บริษทัฯ มุ่งเนน้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึนโยบายดงักล่าวในการปฏิบติังานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

หุน้และความโปร่งใส 

บริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน โดยเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ

ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ และระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO/TS 16949 และ ISO 14001) และ

ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด  นอกจากน้ี 

บริษทัฯยงัไดมี้การจดัจา้งบริษทัภายนอกทาํการตรวจสอบประจาํปีเพื่อให้มัน่ใจว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติั

ตามมาตรฐานท่ีวางไว ้

9.2 การบริหารความส่ียง 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดต้รวจสอบปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจาํ และไดพ้ยายามอยา่งดีท่ีสุดในการควบคุม

ดว้ยเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงต่างๆตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง (ดูท่ีหัวข้อ ปัจจัยเส่ียง) 

9.3 การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

บริษทัฯไดมุ่้งเนน้การควบคุมการปฏิบติังานอยา่งเขม้งวดดงัน้ี 

• บริษทัมีการควบคุมอย่างเพียงพอในการใช้สินทรัพยข์องบริษทัฯในทางท่ีไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ

ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ 

• บริษทัฯมีการแบ่งแยกหน้าท่ีการบริหารงานหลกัอย่างชดัเจนเพื่อป้องกนัการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีเหล่าน้ีรวมถึงการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการอนุมติั การบนัทึกและการดูแลสินทรัพย ์



 
 

ส่วนที่  2-9 การควบคุมภายใน   หน้า  64 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

9.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯมีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกับนโยบาย กฎระเบียบและคาํสั่งของบริษทัฯให้แก่พนักงานผ่านทางระบบ

อินทราเน็ตและการประชุมของระดับต่างๆเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร  ในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษทัฯไดน้าํระบบการวางแผนของ Oracle มาปรับปรุงใชท้ัว่ทั้งองคก์ร 

ในการส่ือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัฯไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์อง

บริษทัท่ี www.aapico.com  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นนกัลงทุน (ทั้งรายยอ่ยและนกัลงทุนสถาบนั) นกัวิเคราะห์

หลกัทรัพย ์และผูท่ี้สนใจไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมผ่านงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุนซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาส หรือผา่นทางอีเมลข์องบริษทัฯตามท่ีปรากฎในเวบ็ไซต ์นอกจากน้ีบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้

การเยี่ยมชมโรงงานผลิตสําหรับผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนอย่างนอ้ยปีละคร้ังเพื่อให้มีความเขา้ใจในกระบวนการผลิตของ

บริษทัฯท่ีดีมากข้ึน 

คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผูส้อบบญัชีและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ

ทุกไตรมาสเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าทางบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเก็บรักษาขอ้มูลทาง

บญัชีเพื่อความโปร่งใสและใชใ้นการดาํเนินงานต่างๆ 

ในแต่ละการประชุม คณะกรรมการบริษทัฯจะไดรั้บจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุม  และมีการบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา และ

สรุปความเห็นของท่ีประชุมไวไ้นรายงานการประชุมเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงหรือเพื่อการตรวจสอบดว้ย 

9.5 การติดตามและการประเมินผล 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัฯมีการติดตามผลประกอบการของบริษทัฯว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 

โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯตอ้งทาํการติดตามและดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการประมาณการท่ี

กาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจประจาํปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารในเร่ือง

นโยบายการบริหารความเส่ียงและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวของบริษทัฯ  ดว้ยบริษทัฯเลง็เห็นความสาํคญัของการ

บริหารความเส่ียง  ทั้งน้ีรายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้นบมาในหวัขอ้ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

http://www.aapico.com/
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10 รายการระหว่างกนั 

10.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกนัในปีทีผ่่านมา 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัอาปิโกมีรายการธุรกิจระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

โดยรายการเหล่าน้ีเป็นรายการท่ีดาํเนินธุรกิจโดยปกติของบริษทั และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และหลกัเกณฑต์ามท่ี

ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7 ของบริษทัฯ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

10.2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายสินคา้และบริการในกลุ่มบริษทัอาปิโก 

ได้แก่ช้ินส่วนรถยนต์ การผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องซ่ึงดําเนินธุรกิจ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การจดัหาและการสนบัสนุนทางการเงิน ดอกเบ้ียคา้งรับ ค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่า

เช่า โดยบริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาซ้ือขายกนัในราคาตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบับุคคลภายนอก หรือ

กาํหนดราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 

 ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดพ้ิจารณารายการระหว่างกนัแลว้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ดาํเนินธุรกิจตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ   และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประโยชนสู์งสุดท่ีบริษทัฯพึงไดรั้บเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ มีนโยบายการเงินส่วนกลางของบริษทัฯในการลดภาระดอกเบ้ีย โดยเงินกูเ้กือบทั้งหมดของบริษทัฯ จะ

เป็นการกูย้มืผา่นบริษทัอาปิโก ไฮเทค เพื่อปล่อยต่อใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ทั้งน้ี จะเป็นการใหกู้ย้มืเฉพาะกรณีท่ีมี

ความจาํเป็นท่ีเร่งด่วน โดยคิดดอกเบ้ียท่ีอตัราเฉล่ียจากตน้ทุนกูย้มืจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั 

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

นโยบายของบริษทัฯ ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตามการ

ดาํเนินธุรกิจปกติ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกบัราคาตลาด หรือราคาท่ีกาํหนดให้กบับุคคลภายนอกซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่

ทั้งกลุ่มบริษทัฯ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯจะมอบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
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เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อ

หุน้ตามแต่กรณี โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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11 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงิน 

รอบปีบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท 

2553 คุณ ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972) 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2554 คุณ วสิสุตา จริยธนากร 

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853) 

2555 คุณ วสิสุตา จริยธนากร 

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853) 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน

ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการ

นาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํ

ข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้

ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ี

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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งบการเงนิ 

(ก) งบดุล 

(หน่วย : 1,000 บาท)

2551 2552 2553 2554 2555

199,587             219,753             281,597             238,957             207,061             

162,025             85,240               303,112             64,810               18,854               

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 1,124,027          1,114,672          1,555,360          1,202,832          2,800,924          

54,407               25,993               116,472             25,000               484                    

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 756,418             643,785             911,743             892,036             1,282,336          

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 535,578             378,216             523,676             728,544             914,176             

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,286,862          1,286,862          1,286,862          1,086,862          1,086,862          

4,506,429          4,975,309          5,546,732          6,578,408          6,540,718          

สินทรัพย์อื่น 636,956             815,635             948,628             703,757             932,072             

รวมสินทรัพย์ 9,262,289          9,545,463          11,474,182        11,521,206        13,783,486        

1,080,341          661,997             677,345             938,281             984,454             

เจ้าหนี้การค้า 1,083,753          1,428,303          1,934,306          1,896,988          3,040,965          

559,213             1,408,090          729,333             840,888             1,686,932          

40,633               10,422               7,381                 17,940               16,954               

17,323               -                     -                     -                     

1,342,795          886,802             2,890,851          3,172,027          2,660,636          

หนี้สินอื่น 622,223             848,285             628,389             550,098             463,611             

รวมหนี้สิน 4,746,281          5,243,898          6,867,605          7,416,222          8,853,551          

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

ทุนชําระแล้ว 282,360             282,360             268,874             268,874             268,874             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,164,354          2,164,354          2,164,354          2,164,354          2,164,354          

13,689               (7,782)                (30,203)              

139,904             144,642             175,712             178,911             180,635             

1,844,500          1,731,193          2,000,275          1,438,511          2,222,801          

72,951               75,857               113,834             115,487             122,229             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,516,008          4,301,565          4,606,577          4,104,984          4,929,934          

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

ผู้ถือหุ้น

รายการ

เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากประจําธนาคาร

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

กําไรสะสม  - จัดสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย

                        - ยังไม่ได้จัดสรร
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(ข) งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : 1,000 บาท)

2551 2552 2553 2554 2555

งบกําไรขาดทุน

รายได้รวม 9,515,977 7,365,767 11,758,090 10,785,984 16,811,097

รายได้จากการขายและบริการ 9,076,825 7,114,458 11,344,221 10,355,659 16,120,132

ต้นทุนขายและบริการ 8,412,211 6,756,414 10,514,671 9,591,193 15,058,483

-591,227 -522,079 -648,905 -1,079,111 -821,789

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -121,035 -128,493 -176,337 -238,528 -289,262

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -20,293 -30,051 -134,211 -94,303 -41,253

241,351 -108,569 356,573 -389,745 917,220

-11,599 -7,759 37,613 -2,225 6,628

12,131 -12,963 136,265 154,243 323,537

-14,977 -8,201 5,653 0 0

กําไรสุทธิ 229,752 -116,328 394,186 -391,970 923,847

1.07 -0.48 1.57 -1.72 4.05

งบกระแสเงินสด

1,105,662 697,376 593,696 636,671 1,067,909

-1,052,466 -470,351 -1,594,703 -1,063,175 -1,000,797

-155,086 -193,144 1,085,272 334,401 -85,804

-77,206 20,166 61,845 -42,640 -31,897

กระแสเงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กําไรสุทธิก่อนหัก(กําไร)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กําไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

งบการเงินรวม

รายการ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

กําไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
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(ค) อตัราส่วนทางการเงนิ 

2551 2552 2553 2554 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.73 0.54 0.88 0.67            0.77

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.51 0.39 0.65 0.45            0.56

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.29 0.18 0.14 0.16            0.21

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.99 6.25 8.41 7.34            8.05

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.23 57.57 42.79 49.02          44.71

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.31 9.65 13.52 10.63          13.85

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.28 37.3 26.63 33.85          25.99

  อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 7.12 5.4 6.25 4.69            6.10

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 51.25 66.65 57.56 76.75          59.03

  วงจรเงินสด (วัน) 33.25 28.23 11.85 6.13          11.67

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรขั้นต้น (%) 7.32% 5.03% 7.31% 7.38% 6.59%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 3.77% 0.75% 4.83% -1.98% 5.54%

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 274.14% 1263.86% 104.44% -0.30% 0.11%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.41% -1.58% 3.35% -3.63% 5.50%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.16% -2.64% 8.85% -9% 20.9%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.52% -1.24% 3.75% -3.41% 7.25%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 5.46% 5.31% 15.45% 0.82% 25.16%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1 0.78 1.12 0.94            1.33

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66 0.67 0.93 1.21            1.08

  อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 3.01 0.33 4 -0.25            4.34

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 32% N/A 35% N/A 35.0%*

* บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิของครึ่งปีแรก

อัตราส่วนทาง การเงิน

งบการเงินรวม
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11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.2.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานปี 2554 

บริษทัอาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีการดาํเนินงานอยูใ่น 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทัฯมุ่งเนน้ในดา้นการผลิตช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นสาํคญั ทั้งน้ี 

ธุรกิจของบริษทัฯสามารถจาํแนกประเภทธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. การออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยดึ และการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2. ตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์

3. การออกแบบ และผลิตระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์(เพาเวอร์แมพ) 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัอาปิโกส่วนใหญ่มาจากการออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์และช้ินส่วนอุปกรณ์จบั

ยึด และการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึงมีสัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ ตามมาดว้ย

รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 จากเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่นและเหตุการณ์อุทกภยัภายในประเทศในไตร

มาสท่ี 4 ของปีท่ีแลว้ ซ่ึงส่งผลให้ยอดการผลิตยานยนตภ์ายในประเทศมีจาํนวนลดลงจากปีก่อนหนา้ อุตสาหกรรม

ยานยนต์ของประเทศไทยได้ปรับตัวกลับมาเติบโตข้ึนอย่างมาก และสามารถบันทึกยอดการผลิตรถยนต์

ภายในประเทศสูงถึง 2.4 ล้านคนัในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 67 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2554 

เน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของตลาดรถยนตท์ั้งในและนอกประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษี

สาํหรับรถคนัแรกของรัฐบาล ท่ียงัส่งผลต่อเน่ืองมาในปี 2556 

11.2.2 การวเิคราะห์ผลกาํไรขาดทุน 

การวเิคราะห์รายได้ 

รายไดร้วมของบริษทัอาปิโก ไฮเทค และบริษทัย่อยในเครือประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ รายไดจ้ากการ

ขายและบริการ และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหล็กจากช้ินส่วนการผลิตท่ีเกิดจากธุรกิจ

ผลิตป๊ัมช้ินส่วนยานยนต ์ 

ในปี 2555 บริษทัอาปิโก ไฮเทค บนัทึกรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงินสูงถึง 16.8 พนัลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ

เติบโตของรายไดท่ี้ร้อยละ 56 หรือเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 6 พนัลา้นบาทเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปีท่ีแลว้ท่ี 10.8 

พนัลา้นบาท การเติบโตของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนอย่างแขง็แกร่งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนตซ่ึ์งไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายคืนภาษีรถคนัแรกของรัฐบาล โดยรายไดร้วมจากธุรกิจภายในประเทศมี

อตัราการเติบโตจากปีท่ีแลว้ท่ีร้อยละ 68  ส่วนธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตใน

อตัราร้อยละ 18 และ 13 ตามลาํดบั 

รายได้ของส่วนงานหลกั 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั อาปิโก สามารถจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัต่อไปน้ี 
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การออกแบบ และผลติแม่พมิพ์ และอุปกรณ์จับยดึ และการผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

รายไดร้วมจากการออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยดึ และการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์มี

อตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 61 หรือเป็นจาํนวน 4.8 พนัลา้นบาท จากยอดขายจาํนวน 7.85 พนัลา้นบาทในปี 

2554 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 12.64 พนัลา้นบาทในปี 2555 ทั้งน้ียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากกิจการผลิต

โครงช่วงล่างของรถกระบะ การผลิตป๊ัมช้ินส่วนรถยนต ์การตีอดัข้ึนรูป รวมถึงกิจการพลาสติก ซ่ึงเป็นไป

ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์

ธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้ งอุปกรณ์จับยึดในปี 2555 มีรายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2554 

เช่นเดียวกบัรายไดข้องธุรกิจออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์โดยมีรายไดล้ดลง 7 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท

ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ยอดขายระหว่างกนัสาํหรับการซ้ือขายใหก้บัลูกคา้ภายในกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ ไดถู้กตดั

ออกจากยอดรายไดร้วมทั้งหมดในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ 

รายไดร้วมของธุรกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตป์รับตวัเพิ่มข้ึนจากยอดขายปี

ท่ีแลว้ท่ีจาํนวน 2.9 พนัลา้นบาท เป็นจาํนวน 4.13 พนัลา้นบาทในปี 2555 ซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 1.23 

พนัลา้นบาทน้ีมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นยอดขายจากในประเทศท่ี

เพิ่มข้ึน เป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีรถคนัแรกของรัฐบาล 

การออกแบบ และผลติ ระบบแผนทีนํ่าร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ 

รายไดจ้ากการออกแบบ และผลิตระบบแผนท่ีนาํร่องการเดินทางโดยรถยนตน์บัเป็นรายไดส่้วน

นอ้ยของกลุ่มบริษทัอาปิโก ดว้ยยอดรายไดร้วมจาํนวน 34 ลา้นบาทในปี 2555  เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้

ในปี 2554 ยอดขายปรับตวัลดลงเป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ตลาดและผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัต่อการดาํเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2555 

การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 

บริษทัฯมีตน้ทุนการขายและบริการโดยรวมคิดเป็นอตัราร้อยละ 89.6 ของรายไดร้วม  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2554 ตน้ทุนการขายและบริการปรับเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของรายไดร้วมในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มข้ึนของ

รายได ้โดยเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 57 หรือในจาํนวน 5.5 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายและการบริการ

เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 56 คิดเป็นจาํนวนเงิน 5.8 ลา้นบาท 

กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯในปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้นั้นเป็นจาํนวนเงิน 297 ลา้นบาท โดยเป็นผลมา

จากรายไดร้วมท่ีเพิ่มมากข้ึนของบริษทัฯ  อยา่งไรกต็าม สดัส่วนของกาํไรขั้นตน้ต่อรายไดก้ารขายและบริการคิดเป็น

อตัราร้อยละ 6.6 ซ่ึงลดลงจากอตัราร้อยละ 7.4 ในปี 2554  โดยสดัส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงร้อยละ 0.8 น้ี ส่วนใหญ่มา
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จากธุรกิจช้ินส่วนยานยนตท่ี์แมจ้ะมียอดขายเพิ่มข้ึนแต่สัดส่วนอตัรากาํไรต่อยอดขายนั้นปรับลดลง ทั้งน้ี บริษทัฯ มี

สดัส่วนกาํไรต่อยอดขายเพิ่มข้ึนจากธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในปี 2555 ปรับลดลงเป็นจาํนวนเงิน 257 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 24 เทียบกบัค่าใชจ่้ายในปี 2554 เน่ืองมาจากในปีท่ีแลว้มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายจากการตดัจาํหน่ายของสินคา้

คงเหลือท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัในไตรมาสท่ี 4 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2555 เป็นจาํนวนเงิน 289 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 21 

หรือ 51 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีสูงข้ึนเป็นผลมาจากยอดเงินกูท่ี้เพิ่มข้ึนเพื่อสนบัสนุนการลงทุนและการ

เพิ่มกาํลงัการผลิต รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน 

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2555 ลดลง 53 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีลดลงส่วน

ใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายภาษีท่ีลดลงของบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดัซ่ึงในปี 2554 ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายภาษีเป็นจาํนวน 50 

ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงน้ีมีมูลค่ามากกว่าค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเพิ่มข้ึนในธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์

ทั้งน้ีบริษทัฯยงัไดรั้บผลประโยชน์จากอตัราภาษีท่ีลดลงจากอตัราร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นอตัราใหม่ท่ีร้อยละ 23 

ในปี 2555 

การวเิคราะห์กาํไรจากการดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าเส่ือมราคาและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล (EBITDA) 

กาํไรก่อนหักค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าเส่ือมราคาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯในปี 

2555 คิดเป็นมูลค่า 2.0 พนัลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลกาํไรในปี 2554 มูลค่า 403 ลา้นบาท  ซ่ึงผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน

อยา่งมากเป็นจาํนวน 1.6 พนัลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 400 น้ี ส่วนใหญ่สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง เน่ืองมาจากปีท่ีแลว้มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การตดัจ่ายของ

สินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์อุทกภยัในไตรมาสท่ี 4 

• รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละนโยบายคืนภาษีของรัฐบาล 

• ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 

• เงินชดเชยจากประกนัมูลค่า 145 ลา้นบาทในปี 2555 

ทั้งน้ี ผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีไดถู้กลดลงไปบางส่วนเน่ืองจากสัดส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อ

ยอดขายท่ีลดลงในกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตด์งัท่ีไดก้ล่าวไปก่อนหนา้น้ี 
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กาํไรสุทธิ 

ผลกาํไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึน 1.3 พนัลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 390 ลา้น

บาทในปี 2554 เป็นผลกาํไรสุทธิ 917 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการจากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนและ

ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีลดลง อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขายปรับปรุงเพิ่มข้ึนจากติดลบร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 5.5 

11.2.3 การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ในปี 2555 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯเพิ่มข้ึน 2.3 พนัลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ สินคา้คงเหลือ และ เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ๆ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ ถือเป็นส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยข์องบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

สินทรัพยร์วม ในปี 2555 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากจากปีท่ีแลว้มากกว่าเท่าตวั หรือเพิ่มข้ึน 1.6 

พนัลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของยอดขาย ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหน้ีลดลงจาก 49 วนัในปี 2554 เป็น 

45 วนัในปี 2555 

สินค้าคงเหลอื 

ณ ส้ินปี 2555 สินคา้คงเหลือของบริษทัฯมีมูลค่าเท่ากบั 1.3 พนัลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน

จากมูลค่า ณ ส้ินปี 2554 เป็นจาํนวน 390 ลา้นบาท เม่ือคิดเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ อตัรา

มูลค่าสินคา้คงเหลือต่อยอดขายลดลงจากอตัราร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 8.0 จาํนวนวนัของการหมุนเวียนของสินคา้ใน

ปี 2555 อยูท่ี่ 26 วนัซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนอ้ยลง 8 วนัจาก 34 วนัในปี 2554 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพท่ี

เพิ่มข้ึนในการจดัการสินคา้คงคลงั 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

มูลค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 6.5 พนัลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากมูลค่า ณ ส้ินปี 2554 

เป็นจาํนวน 38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1  การเปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ระหวา่งปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงทางบญัชีจากการบนัทึกบญัชีของสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการผลิตและ

ติดตั้ง ณ ส้ินปี 2554 ยา้ยมาเป็นสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์สาํนกังานตามประเภทของสินทรัพยด์งักล่าว 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2555 การเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัในกลุ่มอาปิโก ใชเ้งินทุนส่วนใหญ่มาจากการ

เพิ่มข้ึนของส่วนหน้ีสินและจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษทัฯ 



 
 

ส่วนที่  2-11 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  หน้า 75 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2555 มูลค่าของหน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัอาปิโกมีการปรับตวัสูงข้ึน 1.4 พนัลา้นบาท คิดเป็น

อตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 19 จากปีท่ีแลว้ เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืน และเงินกูร้ะยะสั้นท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีเงินกูร้ะยะยาวมีการปรับตวัลดลง 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นของปี 2555 เท่ากบั 1.08 ซ่ึงลดลงจากอตัราส่วนในปี 2554 ท่ี 1.21 เท่า และ

นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียอตัราส่วนของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ี 1.37 เท่า  ดว้ยผลประกอบการท่ีดีข้ึน

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนท่ีแสดงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบริษทัฯ (Time Interest Earned) และสภาพคล่อง

ของบริษทัฯ (Current Ratio) ดีข้ึน ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในตารางดงัต่อไปน้ี 

 2554 2555 เปลีย่นแปลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.67 0.77 0.10 

อตัราหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ 1.21 1.08 (0.12) 

ความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Time Interest Earned) (0.25) 4.34 4.58 

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบริษทัฯมีอตัราส่วนเพิ่มข้ึน อย่างเห็นไดช้ดัจากปี 2554 และยงัสูง

กว่าอตัราส่วนท่ี 4.00 เท่าในปี 2553 เน่ืองมาจากผลกาํไรท่ีดีข้ึนอยา่งมาก ในปี 2554 อตัราส่วนติดลบนั้นเป็นผลมา

จากมาจากผลขาดทุนท่ีเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ๆ 

มูลค่าเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2555 เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 60 หรือ 1.1 พนัลา้น

บาทจากมูลค่า ณ ส้ินปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนตามยอดขายท่ีมากข้ึน  ระยะเวลาชาํระหน้ี

ในปี 2555 มีระยะเวลา 60 วนั ลดลง 18 วนัจาก 77 วนัในปี 2554 

การกู้ยมืจากธนาคาร 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัอาปิโกมียอดรวมเงินกูย้มืจากธนาคารเพิ่มข้ึน 381 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 8 โดยเป็นการกูย้มืเพื่อนาํมาลงทุนและฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัฯ หลงัอุทกภยั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

มูลค่ารวมของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 4.93 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 

825 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เป็นผลมาจากผลกาํไรท่ีดีข้ึนของกลุ่มบริษทัฯในปี 2555  จากผล

การดาํเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555 บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกนัยายน 2555 ใน

อตัรา 0.488 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 131 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นของปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 20 ซ่ึงดีข้ึนจากผลขาดทุนสุทธิร้อยละ 9 ในปี 

2554 
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11.2.4 การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่า 207 ลา้นบาท ลดลง 

32 ลา้นบาทจากมูลค่า 239 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554  การเปล่ียนแปลงของเงินสดในปี 2555 ในแต่ละกิจกรรมมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2555 การดาํเนินงานของบริษทัฯ สร้างรายรับเงินสดเป็นจาํนวน 1.1 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึน 431 ลา้น

บาทจากรายรับเงินสดในปีก่อนหนา้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯมีการสร้างรายไดท่ี้เป็นตวัเงินจากการดาํเนินธุรกิจได้

มากข้ึนจากผลกาํไรท่ีดีข้ึน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีการใชเ้งินสดในกิจกรรมลงทุนเป็นจาํนวนเงินสุทธิ 1 พนัลา้นบาท โดยส่วนมากเป็น

การลงทุนในการซ้ือและสร้างอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์สํานกังาน  เม่ือเทียบกบัปี 2554 บริษทัฯมีการใชเ้งิน

ลงทุนลดลง 62 ลา้นบาท ถึงแมว้่าบริษทัฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สํานักงานท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจาก

บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมากข้ึน รวมถึงเงินสดจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวนลดลง 420 ลา้นบาท จากเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ

ไดรั้บ 334 ลา้นบาทในปี 2554 เป็นเงินสดท่ีใชไ้ป 85 ลา้นบาทในปี 2555 ซ่ึงบริษทัฯมีการกูย้มืเงินจากธนาคารลดลง

จากปีท่ีแลว้ เน่ืองมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนและการลงทุนท่ีนอ้ยลง รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2555 จาํนวน 131 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 32 ลา้นบาทจากเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2554 

11.2.5 ปัจจัยหลกั และอทิธิพทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิในอนาคต หรือ สถานภาพทางการเงนิ 

ดว้ยธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัอาปิโก คือการออกแบบและผลิต แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด และการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัและภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นสาํคญั 

ยงัไม่มีปัจจยัหลกัอ่ืนๆใดท่ีเป็นอิทธิพลท่ีสาํคญัท่ีจะกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน

ของบริษทัฯ   

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2556 บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายท่ี

จะเติบโตในอตัราท่ีเทียบเท่าหรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยรวม  นอกจากน้ี 

บริษทัฯมีแผนงานและกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพื่อใหเ้กิดการทาํงานและการผลิตท่ี

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและเพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินงาน  ปัจจยัเหล่าน้ีช่วย

เสริมใหบ้ริษทัฯมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จากตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะ

เป็นในด้านกาํลงัผลิตหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกนัเป็นการเติบโตอย่างมีผลกาํไร

สาํหรับบริษทัฯและผูถื้อหุน้ 
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2555 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit fee) มีจาํนวนเท่ากบั 1.8 ลา้นบาท ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ 

คุณวิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 จากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ไม่มี คู่ 

สมรส และ บุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นการอุปการะของผูส้อบบญัชี 

ค่าบริการอ่ืนๆ ในปี 2555 มีจาํนวนเท่ากบั 90,000 บาท เพื่อใชต้รวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนได้ส่วนเสียกบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/

ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวกบับุคคลดงักล่าว รวมถึง ไม่มีกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสาํคญัต่อการดาํเนินการของบริษทัฯ 

 



 
 

ส่วนที่  2-12 ข้อมูลที่เกีย่วข้อง   หน้า 78 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

    

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

 

12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

เกยีรติประวตั ิ

กลุ่มบริษทั อาปิโก มีความมุ่งมัน่และการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในดา้นการผลิต และตั้งเป้าหมาย

เพื่อเป็นองคก์รการผลิตระดบัโลก  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ต่างมุ่งมัน่พยายามจนไดรั้บความ

ไวว้างใจและเกียรติบตัรต่างๆ จากลูกคา้อนัทรงเกียรติในหลายๆ ดา้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ไดรั้บ “รางวลัผูน้าํในดา้นการผลิตแบบโตโยตา้” อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2552 และ

บริษทัฯ เคยไดรั้บ “รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัการปรับปรุงระบบการผลิตแบบโตโยตา้” ถึง 3 ปีติดต่อกนั (ปี 2547, ปี 2548 

และปี 2549)  ซ่ึงสืบเน่ืองจากรางวลัน้ี บริษทัฯ จึงไดรั้บมอบหมายจากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการฝึกอบรม

ผูส่้งมอบรายอ่ืน ๆ ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อีกทั้งยงัไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของ

ประเทศไทยภายใตโ้ครงการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ์(AHRDP) โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ

ญ่ีปุ่น เพื่อพฒันาวิทยากรท่ีปรึกษาในดา้นระบบการผลิตแบบโตโยตา้ หรือ Toyota Production System (TPS) ซ่ึงวิทยากรท่ี

ปรึกษาของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จะไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูเ้ผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมในโครงการฯ ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรม TPS เพื่อนาํไปถ่ายทอดแก่บริษทัผูส่้งมอบขนาดกลางและขนาดย่อมอีก 12 

บริษทั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บมอบหมายจากทางบริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)ใหเ้ป็นผูฝึ้กอบรมผูส่้งมอบราย

อ่ืน ๆ อีก 3 บริษทั ในโครงการพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือ All AAT group Best Corporate (A-ABC)  ดว้ยการพฒันาและ

ความร่วมมือเป็นอนัดีระหว่างบริษทั อาปิโก และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ในปี 2555 บริษทั อาปิโก ไฮเทค ไดรั้บโล่เกียรติ

คุณรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง “TPS Final Presentation Activity 2012” จาก Toyota Co-Operation Club 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั อาปิโก มีการพฒันาและปรับปรุงดา้นคุณภาพ ตน้ทุน และการส่ง

มอบอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บโล่รางวลัและประกาศนียบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง “ผูผ้ลิตช้ินส่วน

ดีเด่นดา้นการส่งมอบ” จากบริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงบริษทั อาปิโก อมตะ ไดรั้บรางวลัน้ีต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 5 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา  นอกจากน้ี บริษทั อาปิโก อมตะ ยงัไดรั้บรางวลัในสาขาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ช้ินส่วนยานยนตดี์เด่นแห่งปี (ประเทศไทย) จากสถาบนั Frost & Sullivan ในปี 2552 โดยการประเมินจากตวัช้ีวดั

ความสามารถในดา้นการตลาดซ่ึงแสดงให้เห็นความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก  และในปี 2553 บริษทั อาปิโก อมตะ 

ยงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการตวัอยา่งการพฒันาดา้นวิศวการประจาํปี โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากการผ่านเกณฑ์

การพิจารณาคดัเลือกสถานประกอบการท่ีมีการประยกุตแ์ละพฒันาองคก์รดีเด่นในดา้นวิศวการ 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั 

อาปิโก ไดมี้ความมุ่งมัน่และปรับปรุงงานในสายการผลิตดา้นต่างๆ จนทาํให้บริษทัฯไดรั้บรางวลัผูส่้งมอบดีเด่นในดา้น

คุณภาพและการส่งมอบไดต้ามเป้าหมายจาก บริษทั ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ ในปี 2553  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั อาปิโก ยงัไดใ้ห้

ความสําคญักบัความปลอดภยัในการทาํงาน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทั อาปิโก พลาสติค ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ดา้น

การบริหารและคุม้ครองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระดบัจงัหวดั จากกระทรวงแรงงานใน

ปี 2554 และไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดอุบติัเหตุ ระดบัทองแดง จากสถาบนัความปลอดภยัในการ
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ทาํงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถึง 3 ปี (ปี 2552, ปี 2554 และปี 2555) จากการทาํงานอย่าง

ต่อเน่ืองโดยไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานไดเ้กินกว่า 1 ลา้นชัว่โมงการทาํงาน  และบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น จากสาํนกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  อีกทั้ง

ไดมี้การลงนามความร่วมมือและสัมมนาโครงการพฒันาองคก์รเพื่อกา้วไปสู่ Happy Workplace อย่างย ัง่ยืน เป็นปีท่ี 2 

ระหวา่งกลุ่มบริษทั อาปิโก กบัทางสาํนกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2555 อีกดว้ย 

กลุ่มบริษทัอาปิโก มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงศกัยภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้ผลงานมีความโดดเด่น และในขณะเดียวกนั

บริษทัฯ มีปณิธานและคาํมัน่สัญญาท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งในสถานท่ีทาํงานและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ เพื่อเป็นการ

ยนืยนัถึงระบบควบคุมคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐานในการทาํงาน บริษทัฯ จึงทาํการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO/TS 16949 และระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 อีกทั้งไดรั้บโล่ Q1 จากบริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 

สาํหรับการรับรองการเป็นผูส่้งมอบท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 

และเพื่อเป็นการพฒันาปรับปรุงมาตรฐานในการทาํงานให้อยูใ่นระดบัสูงสุด บริษทัฯ ไดน้าํระบบปฏิบติัการ Oracle 

ERP มาใชใ้นกระบวนการทาํงานเพื่อช่วยในการบริหารการส่งมอบผลิตภณัฑใ์นปี 2549 โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ปีใน

การพฒันาระบบก่อนนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีนาํระบบ Oracle 

ERP มาประยกุตใ์ชก้บัระบบการผลิตแบบ Lean ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถลดปริมาณของเสีย และลดความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในระหว่างการส่งมอบเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้  ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การ

พฒันาระบบและขยายผลอยา่งต่อเน่ืองไปยงับริษทัในเครือเพื่อใหเ้กิดมาตรฐานในการทาํงานเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

สําหรับธุรกิจของบริษทัฯในต่างประเทศ  บริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์และ

ศูนยบ์ริการของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย ไดรั้บรางวลัตวัแทนจาํหน่ายยอดเยี่ยม ระดบัเหรียญเงิน ประจาํปี 2555 

(The 2012 Dealer of the Year Silver Achiever) ซ่ึงนบัเป็นลาํดบัท่ี 3 จากทั้งหมด 66 ตวัแทนจาํหน่ายฮอนดา้ในประเทศ

มาเลเซีย ซ่ึงปีน้ีเป็นปีแรกท่ีทางฮอนดา้ มาเลเซียมีการมอบรางวลัน้ี โดยมีการประเมินผลงานของตวัแทนจาํหน่ายในดา้น

ยอดขาย การบริการ โชวรู์มและศูนยบ์ริการ และการบริหารจดัการ และในงานเดียวกนัน้ี บริษทั เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส 

ไดรั้บการเสนอสาํหรับรางวลัผูจ้ดัจาํหน่ายลาํดบัสองดีเด่น (The 2012 CEO Award Tier 2 Dealer) ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่

ตวัแทนจาํหน่าย 20 ลาํดบัแรกจากตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ 66 ราย 

หลกัสําคญัในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทอาปิโก 

กลุ่มบริษทั อาปิโก ไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งบริษทัฯ ในปี 2553 จากจุดเร่ิมตน้ของการเดินทางท่ี

ยากลาํบากเม่ือ 25 ปีท่ีแล้ว มาสู่ความสําเร็จและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนับว่า บริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงของ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัและมัน่คงถาวรในโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย 

ดว้ยความเช่ือมัน่ในมาตรฐานและทกัษะของแรงงานไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจจากการออกแบบและ

การผลิตอุปกรณ์จบัยึดการประกอบรถยนตเ์ม่ือ 25 ปีท่ีผ่านมาและไดพ้ฒันากา้วหน้ามาสู่การผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนยาน

ยนตต่์างๆ (OEM Auto Parts) ในปัจจุบนั บริษทัฯเป็นท่ียอมรับในฐานะหน่ึงในผูป้ระกอบการท่ีมีความมัน่คง ย ัง่ยนืในความ
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เป็นเลิศทางดา้นการผลิต และมาตรฐานระดบัโลกของบริษทัฯในการส่งมอบผลิตภณัฑด์งักล่าว อีกทั้งยงัมีการพฒันาศกัยภาพ

ดว้ยเทคโนโลยจีากทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง 

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาท่ีเรียบง่ายของการเป็นองค์กรท่ีคล่องตวัและมีความสุขด้วยการบริหารท่ี

โปร่งใสและมีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัได้ตั้งเป้าหมายขององค์กรตามหลกัเกณฑ ์

SQCDEM ดงัต่อไปน้ี 

• Safety ความปลอดภยั: ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

• Quality คุณภาพ: คุณภาพท่ีในกระบวนการผลิตและความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM 

• Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า 

• Delivery การส่งมอบสินคา้: การจดัส่งท่ีตรงเวลาทุกคร้ัง 100% ดว้ยปรัชญาการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) 

• Engineering วศิวกรรม: ความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (KAIZEN)ในดา้นวิศวกรรม 

• Management การบริหารจดัการ: ดว้ยการบริหารจดัการอยา่งชาญฉลาด โปร่งใส และใส่ใจในรายละเอียด 

บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ดงันั้นบริษทัฯ จะยงัคงยึดมัน่ในการปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์SQCDEM ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร เป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและนาํไปสู่การเป็น

ผูผ้ลิตระดบัโลก 

ทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และการพฒันา  

ในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทางบริษทัฯมุ่งเนน้ให้บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 

และไม่มุ่งเน้นในจาํนวนชัว่โมงการอบรมพนกังานต่อคนต่อปีเท่านั้น  ทั้งน้ี บริษทัย่อยในเครือของกลุ่มบริษทั อาปิโก จะ

กาํหนดแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าทั้งปี จากการสํารวจความตอ้งการอบรมท่ีกาํหนดข้ึนเบ้ืองตน้จากความเหมาะสมของ

ตาํแหน่งงานนั้นๆ โดยกาํหนดเป้าหมายการอบรมใหต้รงตามแผนงานท่ีวางไวใ้นสดัส่วนร้อยละ 90  สาํหรับอตัราส่วนร้อยละ 

10 ท่ีเหลือสําหรับการอบรมท่ีไม่ตรงตามแผน ซ่ึงระบบการฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยลดการฝึกอบรมท่ีไม่จาํเป็นหรือ

นอกเหนือจากหนา้ท่ีการงานออกไป และทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการอบรมมากข้ึน 
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ส่วนที ่3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแล้วและด้วยความระมดัระวงั ในฐานะ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั  นอกจากน้ี 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัฯ มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผล กระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้

ไดม้อบหมายใหน้างกรรณิการ์ คติวิชชา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ

นางกรรณิการ์ คติวิชชา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเยบ็ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 

 

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

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นางกรรณิการ์  คติวิชชา                  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน    .................................................... 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจ 
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1. รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุม 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู ชวน 65 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 2553-ปัจจุบัน กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื�อนสันติภาพ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 2548-ปัจจุบัน ประธาน หอการค้าไทย-มาเลเซีย

2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน  ประธานและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 นาง เตียว ลี งอ 62 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ 2539-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จํากัด

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายฮิโรโตะ มูราอิ 46 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการ 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จํากัด

นายโยชิอากิ อิชิมูระ 58 มหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า เนชั�นแนล 2555-ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการอิสระ รองประธานอาวุโส ฝ่ายเครื�องจักรกล

ผู้จัดการทั�วไปอาวุโส ฝ่ายยานยนต์

2550-2551 ผู้จัดการทั�วไป ฝ่ายเครื�องจักรกลและยานยนต์ บริษัท โซจิทสึ คอร์โปเรชั�น จํากัด

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา 63 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จํากัด

กรรมการอิสระ  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จํากัด

2526-ปัจจุบัน ทนายความชั�นหนึ�ง บริษัท สํานักงานนิติพัฒน์ทนายความ จํากัด

นายเคนเนต อึ�ง 44 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ Graduated uppersecond, King's College London University, สหราชอาณาจักร 2550- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จํากัด

Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales) 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จํากัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด)์ จํากัด

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน

ไม่มี ไม่มี

2552-2554 บริษัท โซจิทสึ คอร์โปเรชั�น จํากัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)2539-ปัจจุบัน

ไม่มี ไม่มี

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง
อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

สามี

นางเตียว ลี งอ

12.54

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายศุภศักดิ�  จิรเสวีนุประพันธ์ 49 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547-ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท รอยัล แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

กรรมการอิสระ เนติศาสตร์บัณฑิต 2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ธอีสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์ กรรมการตรวจสอบ

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์เทิร์น ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยประจํารัฐอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา

อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)

นางพรทิพา  ประดิษฐ์สุขถาวร 59 ปริญญาโท การบัญชี, วิชาเอก การบัญชี ต้นทุน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประดิษฐ์สุข จํากัด

กรรมการอิสระ อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2542-2552 กรรมการบริหาร บริษัท พานาโซนิค อีเล็กทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด)์ จํากัด

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 65 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ  Port Elizabeth College of Education 2549-2553 รองประธานบริหาร- เอเชีย แปซิฟิก และ แอฟริกา Ford Motor Company

ปริญญาโท  การบัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa 2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ Mazda Motor Corporation

รองประธาน Ford Motor Company

นางสาว เย็บ ซิน หรู 33 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื�อ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื�อ

นายกวี เวสรัชอารีย์กุล 48 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.001 ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั�วไป ฝ่ายโครงการ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการทั�วไปฝ่ายโครงการ 2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั�วไป ฝ่ายผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการทั�วไปฝ่ายผลิต

นางกรรณิการ์ คติวิชชา 54 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.001 ไม่มี 2539-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7.95 บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2545-ปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง
อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท

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

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

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

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

นายโยชิอากิ อิชิมูระ /  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -   - -  - - -

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายเคนเนต อึ�ง / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภศักดิ� จิรเสวีนุประพันธ์ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายจอห์น พาร์คเกอร์ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล // - / / - -  -  -  - /  -  -  - - - - - - - / - - -

นางกรรณิการ์ คติวิชชา // - / /, // - - -  - - /, //  -  - -  -   /, // - - / / -  - - -

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = ผู้บริหาร

บริษัทย่อย
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

บริษัทและบริษัทร่วม 

บริษัท

AH ASICO MA SI TTSC HM PPG JCL

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

นางเตียว ลี งอ /, // / / - - - / /

นายฮิโรโตะ มูราอิ / - - - - - - -

นายโยชิอากิ อิชิมูระ / - - - - - - -

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา / - - - - - - -

นายเคนเนต อึ�ง / - - - - - - -

นายศุภศักดิ� จิรเสวีนุประพันธ์ / - - - - - - -

นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร / - - - - - - -

นายจอห์น พาร์คเกอร์ / - - - - - - -

นางสาวเย็บ ซิน หรู // - - - - / - -

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล // - - - - - - -

นางกรรณิการ์ คติวิชชา // - - - - - - -

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = ผู้บริหาร

รายชื่อ

บริษัทร่วมทุน
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

บริษัทและบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท

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

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

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

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

นายโยชิอากิ อิชิมูระ / - - - - - - - - - - - - - - -

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา / - - - - - - - - - - - - - - -

นายเคนเนต อึ�ง / - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภศักดิ� จิรเสวีนุประพันธ์ / - - - - - - - - - - - - - - -

นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - -

นายจอห์น พาร์คเกอร์ / - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล // - - - - - - - - - - - - - - -

นางกรรณิการ์ คติวิชชา // - - - - - - - - - - - - - / /

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = ผู้บริหาร

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษทั 

AH = บมจ. อาปิโก ไฮเทค 

AA = บจ. อาปิโก อมตะ NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย ) ASICO = บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996)

AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง TSR = บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส MA =  บจ. มิ�นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด

AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส SI = บจ. ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

AMIT = บจ. อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) AMAC = บจ. เอ แม็คชั�น TTSC = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ

AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค AITSPL = บจ. เอเบิล ไอทีเอส HM = บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง PPG = บจ. พาพาโก (ประเทศไทย)

KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) JCL = บจ. แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น

AS = บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้ AJ = บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง AI = บจ.อาปิโก อินเวสเมนท์ ไพรเวท

NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์ AEM = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง (มาเลเซีย )

AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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AA AF AHP AMIT AP ASP KCX AS AHT NESC AM NESM TSR 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

นางสาว เย็บ ซิน หรู I, II I I I I I I I I

นางสาว เย็บ ซิน หยี I, II I, II

นาย กวี เวสารัชอารีย์กุล I I I I

นาง กรรณิการ์ คติวิชชา I I, II I, II I, II I I

นาย ยงค์ ประเทืองสุข II I, II

นาย โก ฮิม เปียว I I

นาย โทชิโอะ นากาฮามา I, II

นาง อรุณี จารุตกานนท์ I, II

นาย โยชิยูกิ โกฮาร่า I, II I

นางสาว วันทนีย์ ทิพย์ถาวรนุกูล I, II I

นาย กง ซิว ไฝ้ I

นาย หลิว แฮม เชา I

นาย เอ็ง เคียน ลี I

นาย ฮาชิโมโตะ ทาเกชิ I

นาย ฮิเดยูกิ ซูซูกิ I

นาย ลีออน เจียน I

นาย อ็อกซ์ฮอร์ เชน I

นาย เลียนคิง โก๊ะ I I

นาย ทากอร์ ยูกิโย เฟียร์มัน เดาด์ II I, II

Mr. Teo Yiam Beng I I

นาย เรียวสุเกะ มิซุโทมิ I

นางสาว ตังกิม โก๊ะ II II I, II

Mr. Yeap Chye Seng I

Mr. Lua Ah Seng I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการ, II = ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย

มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายโดย

คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านดงัต่อไปน้ี 

1. นาย พิพฒัน ์ เรืองรองปัญญา   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร   กรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ศุภศกัด์ิ จิรเสวีนุประพนัธ์   กรรมการตรวจสอบ 

ระหวา่งปีทางการเงิน 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 คร้ัง 

ซ่ึงมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดงัน้ี 

รายช่ือ 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดัประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 

นาย พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา 4 

นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร  4 

นาย ศุภศกัด์ิ จิรเสวีนุประพนัธ์ 4 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

รายงานทางการเงนิของบริษทัมีความถูกต้องและครบถ้วนเช่ือถอืได้ 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีของบริษทัฯ ไดรั้บการตรวจสอบร่วมกบัผูบ้ริหารเพื่อแสดงความเห็นว่า

งบการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาว่า

ขอ้มูลสาํคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ไดรั้บการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น เม่ือพิจารณาแลว้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นไปในทางเดียวกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินของบริษทัฯจดัทาํ

ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดย

รวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการบริหารงานโปร่งใส และไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัในการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

จากการประเมินและตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ และ

บริษทัย่อย มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เป็นไปตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกีย่วของกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบการดาํเนินงานและการรายงานของบริษทัฯ และให้ความเห็นว่า การ

ดาํเนินงาน และการรายงานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมาการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ภายหลงัจากการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ือง

จากปีท่ีผ่านมา ดว้ยบริษทัฯ ดงักล่าวมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง และมีความเป็นอิสระสูง ซ่ึงการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีน้ี จะมีการนาํสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินของบริษทัฯ และให้ความเห็นว่า

รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนไ์ดรั้บการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

 

 

 (นายพิพฒัน ์  เรืองรองปัญญา) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 

 

คาํนิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 
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คาํนิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน (เท่า) 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ

ของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ) / หน้ึสินหมุนเวียน 

(เท่า) 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  / หน้ีสินหมุนเวียนเฉล่ีย (เท่า) 

 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ = ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสยัจะสูญ + ตัว๋เงินรับ

การคา้) (เฉล่ีย) 

(เท่า) 

 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (วนั) 

 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) (เท่า) 

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (วนั) 

 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี = ซ้ือหรือตน้ทุนขาย / (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้) 

(เฉล่ีย ) 

(เท่า) 

 ระยะเวลาชาํระหน้ี = 360 / อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (วนั) 

 วงจรเงินสด  = ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย – 

ระยะเวลาชาํระหน้ี 

(วนั) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ = กาํไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ (ร้อยละ) 

 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / รวมรายได ้ (ร้อยละ) 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) 

 อตัรากาํไรสุทธิ = กาํไรสุทธิ / รายไดร้วม (ร้อยละ) 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กาํไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ = กาํไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร = (กาํไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 

 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ = รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 
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อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = (เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร + เงิน

กูย้มืจากธนาคาร) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(เท่า) 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  

(Time Interest Earned) 

= กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

(เท่า) 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 

คาํอธิบาย 

 กาํไรขั้นตน้ = (ขายสุทธิ - ตน้ทุนขาย)/ ขายสุทธิ (บาท) 

 กาํไรจากการดาํเนินงาน = รายไดร้วม - รวมค่าใชจ่้าย (บาท) 
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