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 ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมาของกลุ่มบริษทั อาปิโก 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) ก่อตั"งขึ"นเมื'อวนัที' 25 มีนาคม 2539 ดว้ยทุนจด

ทะเบียนเริ'มแรก 75 ลา้นบาท เพื'อที'จะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
โดยการรับโอนกิจการจาก บริษทั เอเบิล ออโตพาร์ท อินดสัตรีส์ จาํกดั ซึ' งปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้ ในปี 
2545 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื'อวนัที'  1 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 
242,823,600 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 242,823,600 หุ้น มูลค่าที!ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เริ!มดาํเนินธุรกิจจาก
การออกแบบ ผลิต และติดตั"งอุปกรณ์จบัยึดเพื'อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบวงจร และไดพ้ฒันากา้วหนา้
มาสู่การออกแบบ และผลิตแม่พิมพปั์Gมโลหะแผน่ และผลิตชิ"นส่วนประกอบรถยนตใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต ์ 

ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
322,583,844 หุน้ มลูค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
1.1. วสัิยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินงานของบริษทัฯ 

วิสยัทศันข์องกลุ่มบริษทั อาปิโก คือ การเป็นผูผ้ลิตชิ"นส่วนยานยนตที์'มีประสิทธิภาพและคล่องตวั บริษทัฯ 
มีความมุ่งมั'นสู่การเป็นองคก์รที'มีความเป็นเลิศบนพื"นฐานของความสุขที'ย ั'งยืน 4 ประการ ไดแ้ก่ 
• ความสุขของลูกค้า บริษทัฯ ไดต้ั"งเป้าหมายขององคก์ร เพื'อความมั'นคง ย ั'งยืนในความเป็นเลิศทางดา้นการ

ผลิต ดว้ยการรักษามาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั คุณภาพ ราคา การจดัส่งสินคา้ การพฒันาดา้นวิศวกรรม 
และการบริหารจดัการ ต่อลกูคา้ของบริษทัฯ 

• ความสุขของพนักงาน บริษทัฯ มีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ใหค้วามเคารพซึ' งกนัและกนั มองปัญหาให้
เป็นโอกาส มีความซื'อสตัย ์และใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว องคก์ร และประเทศชาติ 

• ความสุขของผู้ถือหุ้น บริษทัฯ มีความมุ่งมั'นในการดาํเนินกิจการเพื'อผลประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
• ความสุขของสาธารณชน บริษทัฯ มีความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และสาธารณชนโดยรวม 

บริษทัฯ ไดต้ั"งเป้าหมายที'จะเป็นผูน้าํแห่งอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และมีความ
มุ่งมั'นเพื'อเป็นหนึ'งในผูป้ระกอบการระดบัโลกสาํหรับการผลิตอุปกรณ์จบัยึด แม่พิมพ ์และชิ"นส่วนยานยนต ์โดยมี
การพฒันาศกัยภาพดว้ยเทคโนโลยีจากทั'วโลกอยา่งต่อเนื'อง บริษทัฯ มีความพยายามอยา่งเต็มที'ในการดาํเนินธุรกิจ
เพื'อการเติบโตอย่างต่อเนื'องและยั'งยืน อีกทั"งมีการหาโอกาสใหม่ๆ ที'มีปัจจยับวกเพื'อต่อยอดความสําเร็จ พร้อม
ผลกัดันให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกเช่นกนั ซึ' งสิ' งที'ได้กล่าวมาข้างต้นเหล่านี" เป็นไปตาม
วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และหลกัปรัชญาที'เรียบง่ายของการเป็นองคก์รที'คล่องตวัและมีความสุขดว้ยการบริหารที'
โปร่งใสและมีความเป็นเลิศดา้นธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมาบริษทัไดต้ั/งเป้าหมายขององค์กรตาม
หลกัเกณฑ ์ SQCDEM ดงัต่อไปนี/  
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• Safety ความปลอดภยั: ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 
• Quality คุณภาพ: คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมั!นที!จะบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM 
• Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดว้ยตน้ทุนที!ตํ!า 
• Delivery การส่งมอบสินคา้: การจดัส่งที!ตรงเวลาทุกครั/ ง 100% ดว้ยปรัชญาการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) 
• Engineering วิศวกรรม: ความตั/งใจที!จะปรับปรุงอยา่งต่อเนื!อง (KAIZEN) ในดา้นวิศวกรรม 
• Management การบริหารจดัการ: อยา่งชาญฉลาด, โปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด 

ปัจจุบนัลูกคา้จากทุกมุมโลกไดใ้ห้การยอมรับบริษทัฯในฐานะผูป้ระกอบการที!มีความมั!นคงยั!งยืนในความ
เป็นเลิศทางด้านการผลิต ด้วยการรักษามาตราฐานทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่งสินค้า 
วิศวกรรม และการจดัการ อีกทั/งบริษทัฯไดต้ั/งเป้าหมายที!จะยกระดบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตรถยนตค่์าย
ต่างๆใหเ้พิ!มสูงขึ/นดว้ย 

 
1.2. การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา  

ปี 2554 เป็นปีที'มีเหตุการณ์สาํคญัเกิดขึ"นมากมายในกลุ่มบริษทัอาปิโก หนึ' งในนั"นคือบริษทัฯ ไดเ้ดินสาย 
การผลิตชิ"นส่วนที'สาํคญัเป็นจาํนวนมากสาํหรับรถยนตรุ่์นใหม่ 6 รุ่นของค่ายผูผ้ลิตรถยนตย์กัษใ์หญ่ที'ไดเ้ปิดตวั
เป็นครั" งแรกในประเทศไทย และในปีเดียวกนันี"  กลุ่มบริษทัอาปิโกตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์อุทกภยัครั" งรุนแรงที'สุด
ในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย โดยสํานักงานใหญ่ที'ตั"งอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาถูกนํ" าท่วมขงัเป็น
เวลานานถึง 40 วนัและระดบันํ"าไดท่้วมสูงถึง 2.2 เมตรภายในโรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถกอบกู้
สถานการณ์และฟื" นฟูในส่วนของโรงงาน และเครื'องจกัรโดยกลบัมาเริ'มดาํเนินการผลิตอยา่งเต็มรูปแบบภายใน
ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ตลอด 26 ปีของการเติบโตอยา่งต่อเนื'องและมั'นคง บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงการเปลี'ยนแปลง
ที'น่าทึ'ง รวมทั"งการพฒันาอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย  

ปี 2555  นบัเป็นปีที'มีผลประกอบการณ์ที'ดี'สุดในประวติัศาสตร์ของกลุ่มบริษทัอาปิโก ทั"งในแง่ของรายได้
และผลกาํไร โดยผลการดาํเนินงานที'ดีของบริษทัฯ นี"สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตที'ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทยดว้ยอตัราการเติบโตกวา่ร้อยละ 68 และมียอดผลิตรถยนตสู์งถึง 2.45 ลา้นคนั ซึ' งบางส่วนเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจที'แขง็แกร่งมากขึ"น ในขณะที'ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื'องมาจากนโยบายคืนภาษีสาํหรับการซื"อ
รถยนต์คนัแรกของผูบ้ริโภค  นอกจากนี"  รัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนและทาํงานอย่างจริงจงั เพื'อที'จะผลกัดนัให้
ประเทศไทยเป็นหนึ'งในผูน้าํอุตสาหกรรมยานยนตข์องทวีปเอเชียและเพื'อสร้างความมั'นใจแก่กบัผูผ้ลิตยานยนต์
รายใหญ่ใหย้งัคงเดินหนา้ต่อไปโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื'อการส่งออกสู่ตลาดโลกดว้ยความเชื'อมั'น
ในมาตรฐานและทกัษะของแรงงานไทย 

ในส่วนของกิจการในต่างประเทศของบริษทัฯ บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั'น ฟอร์จจิ"ง จาํกดั ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมี้การยา้ยการผลิตไปยงัโรงงานใหม่บนเนื"อที'ขนาด 36,380 ตารางเมตรที'ถือครองโดย
บริษทัฯ ทั"งหมด ซึ' งโรงงานใหม่นี"  มีพื"นที'มากเพียงพอที'จะรองรับการเพิ'มกาํลงัการผลิตไดสู้งถึง 2 พนัลา้นบาท
ต่อปี นอกจากนี"  ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการในประเทศมาเลเซียไดท้าํการเปิดศูนยบ์ริการใหม่ 2 
สาขาสําหรับจาํหน่ายและใหบ้ริการรถยนต์ฮอนดา้ โดยสาขาแรกตั"งอยู่ชานเมืองกวัลาลมัเปอร์ ที'เขตคาจงั และ



 

 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   หน้า 3 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

สาขาที'สองตั"งอยูที่' เปตาลิง จายา โดยสาขาที'สองไดมี้การติดตั"งอุปกรณ์เพื'อใหบ้ริการซ่อมและทาํสีรถยนตอี์กดว้ย 

ปี 2556  บริษทัฯ มีการร่วมลงทุนกบัผูผ้ลิตชิ"นส่วนรถยนตจ์ากประเทศญี'ปุ่น โปรตุเกส เยอรมนั และไตห้วนั 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื'อเป็นการพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีการผลิตของบริษทัฯ เพิ'มทางเลือกผลิตภณัฑ์
ให้ลูกคา้ และเป็นการขยายฐานการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มอาเซียน  บริษทัฯ ร่วมทุนที'จดัตั"งขึ" น
ทั"งหมด 4 บริษทัในปีที'ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี"  

1. บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั เอด็ช่า โฮลดิ"ง 
ประเทศเยอรมนี จดัตั"งขึ"นดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท ถือหุ้นโดยบริษทั เอ็ดช่า ร้อยละ 51 และ
บริษทัฯ ร้อยละ 49 โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ตวัควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู ชิ"นส่วนบานพบัประตู
รถยนต ์ทั"งนี"  บริษทัฯ ไดมี้ขอ้ตกลงดา้นเทคนิคกบับริษทั เอด็ช่า โฮลดิ"ง มาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

2. บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั เลมเทค โฮ
ลดิ"ง ซึ' งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไตห้วนั โดยจะมีทุนจดทะเบียนจดัตั"งจาํนวน 40 ลา้นบาท มี
สดัส่วนการลงทุนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั เลมเทค โฮลดิ"ง ที' 60:40 ตามลาํดบั บริษทัฯ ร่วมทุนนี"จะ
ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา ผลิต ประกอบ และขายชิ"นส่วนรถยนต์ อิเลค็ทรอนิคส์ และชิ"นส่วน
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

3. บริษทั ซูมโิน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั ซูมิโน โคเกียว 
ซึ' งมีฐานการผลิตที'เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี'ปุ่น เพื'อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยบริษทั ซูมิโน โคเกียว ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ"นส่วนยานยนตม์าเป็น
เวลานาน มีความเชี'ยวชาญในการผลิตชิ"นส่วนรถยนต์ที' มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน และมี
ความสัมพนัธ์ที'ดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มาสดา้ ทั"งนี"  บริษทัร่วมทุนนี" มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 
ถือหุน้ร้อยละ 51 โดยบริษทั ซูมิโน โคเกียว และร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ และมีมลูค่าการลงทุนประมาณ 
600 ลา้นบาท 

4. บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั โซเดเซีย 
เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส มีทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท และมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างสอง
บริษทัที'ร้อยละ 50:50 บริษทัร่วมทุนนี"จะดาํเนินการผลิตคาน (cradles) สาํหรับรถยนตน์ั'งส่วนบุคคล 
และการประกอบโครงของรถยนต ์(Body In White) โดยมีการติดตั"งอุปกรณ์สาํหรับการประกอบเชื'อม 
การพ่นสีและดูแลพื"นผิว และอาจมีการพิจารณาติดตั"งเครื' องตดัและดดัท่อโลหะ หรือกระบวนการ
อุตสาหกรรมอื'นๆ ที'เหมาะสม 

ทั"งนี"  บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั และบริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ริ'มดาํเนิน
กิจการในไตรมาสที' 2 ของปี 2556 ในขณะที'บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียน
จดัตั"งแลว้เสร็จในไตรมาสที' 3 และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้างโรงงาน ซึ' งตั"งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จงัหวดัชลบุรี สาํหรับบริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดัไดด้าํเนินการจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ
ในไตรมาสที' 4 และจะเริ'มดาํเนินการก่อสร้างโรงงานในปี 2557 

ในเดือนเมษายน 2556 ที'ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายปันผล
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและบุริมสิทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุน้ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในครึ' งปีหลงัของปี 2555 และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เพิ'มทุนจด
ทะเบียน และแกไ้ขเพิ'มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ'มทุนเพื'อจ่ายหุ้นปันผล
ดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดท้าํการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 53,774,860 หุน้ มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นผลให้
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิ'มขึ"นจากเดิม 268,874,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,649,160 บาท และได้
ทาํการจดทะเบียนการเปลี'ยนแปลงดงักล่าวกบั กระทรวงพาณิชยเ์มื'อวนัที' 23 พฤษภาคม 2556 

นอกจากนี"  ที'ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้จดัขึ"นเมื'อวนัที' 29 กรกฏาคม 2556 มีมติรับทราบและอนุมติัการใชสิ้ทธิ
แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯ จาํนวน 2 รายคือ บริษทั เอสเอไอที จาํกดั และ
บริษทั โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกดั ซึ' งเป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 42,360,000 หุ้นเป็นหุ้น
สามญั อีกทั"งมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัฯ เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัการแปลง
หุน้บุริมสิทธิทั"งหมดของบริษทัฯ ซึ'งเป็นผลใหหุ้น้บุริมสิทธิของบริษทัฯ หมดสิ"นไป 

 
1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริหารงานโดย นาย เย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ' งมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ายาวนานกวา่ 30 ปี และมาตั"งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปีแลว้ โดย
กลุ่มของนาย เยบ็ ซู ชวน และครอบครัว ถือหุ้นประมาณร้อยละ 41.24 ของทุนจดทะเบียนทั"งหมดของบริษทัฯ 
และมีผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัสองคือ กลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั'น ประเทศญี'ปุ่น ซึ' งถือหุน้ประมาณร้อยละ 15.76 
ของทุนจดทะเบียนทั"งหมดของบริษทัฯ และมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษทั ในตาํแหน่งกรรมการที'ไม่ใช่
ผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน 

บริษทัฯ มีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมในเครือที'อยู่ใกลุ่มธุรกิจที'มีความเกี'ยวเนื'องกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ต่างๆ ไดแ้ก่ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชิ"นส่วนยานยนต์ เป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนต ์และ 
เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นตน้ รวมทั"งสิ"น 34 บริษทั (ใน
ประเทศไทย 25 บริษทั และในต่างประเทศ 9 บริษทั) โดยสามารถจาํแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจได ้
ดงัต่อไปนี"  

กลุ่มธุรกจิบริษทัผู้ผลติชิ>นส่วนยานยนต์ 

1) บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (AA) 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ/นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Fame) ของรถกระบะ

รุ่น D-MAX ของบริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีบริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อ
หุน้ทั/งหมด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 800 ลา้นบาท  

2) บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั (ASP) 
บริษทั อาปิโก  สตรัคเจอรัล  โปรดักส์  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ/นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ(Chassis 

Frame) ของรถกระบะ D-MAX รุ่นใหม่และเก่าของ  บริษทั อีซูซุ มอเตอร์  (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีบริษทั อาปิ
โก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ทั/งหมด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท  
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

3) บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ6ง จาํกดั (มหาชน) (AF) 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ/ง จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ/นส่วนยานยนตโ์ดยกรรมวิธีตีอดัขึ/นรูป  (Forging) 

และกลึงกดัผิวสําเร็จรูปดว้ยเครื!องจกัร  (Machining) ถือหุ้นทั/งหมดโดย  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  500 ลา้นบาทโดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั คือ บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั, บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั จีเคเอน็ ไดรฟไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, บริษทั ทีเอชเค ริทึ!ม (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จาํกดั และบริษทั แมกน่า 
ออโตโมทีฟ ประเทศเมก็ซิโก 

4) บริษทั อาปิโก พลาสตคิ จาํกดั (มหาชน) (AP) 
บริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั อาปิโก ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ซึ! งถือหุน้

ทั/งหมดในนามของ  บริษทั อาปิโก  ฟอร์จจิ/ง  จาํกดั (มหาชน)  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  150 ลา้นบาท 
ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ/นส่วนพลาสติกสําหรับ อุตสาหกรรมยานยนต,์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์, และถงันํ/ ามนั
พลาสติก โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั เช่น บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั เจเนอรัลมอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั, 
บริษทั ฮีโน มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีโรงงาน 2 แห่ง ตั/งอยู่ที! นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ และที!นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี/  จงัหวดัระยอง 

5) บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (AHP) 
บริษัท อาปิโก  ไฮเทค  พาร์ทส์  จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตชิ/นส่วนยานยนต์ปัmมขึ/ นรูปและผลิตชิ/นส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ปัmมขึ/นรูป ถือหุน้ทั/งหมดโดย  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
120 ลา้นบาท  มีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

6) บริษทั อาปิโก มติซูอเิกะ (ประเทศไทย) จํากดั (AMIT) 
บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเบื/องตน้จดัตั/งขึ/นโดยเนน้ทางดา้นวิศวกรรม  และการตลาด

ของชิ/นส่วนโลหะปัmมขึ/นรูปสาํหรับลกูคา้นิสสนัในประเทศไทย  และไดมี้การวางแผนจะผลิตชิ/นส่วนอื!นเพิ!มเติม 
โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทั มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั!น  ประเทศ
ญี!ปุ่น ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 และ 49 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียน 33 ลา้นบาท 

7) บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั (AL) 
บริษทั อาปิโก เลมเทค  (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

(มหาชน) และกลุ่มบริษทั เลมเทค โฮลดิ/ง ประเทศไตห้วนั (ถือหุ้นในชื!อบริษทั ซุปเปอร์ โซลูชั!น จาํกดั ซึ! งกลุ่ม
บริษทั เลมเทค โฮลดิ/งถือหุ้นทั/งหมด) ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั เพื!อประกอบธุรกิจ
ผลิตชิ/นส่วนยานยนตปั์mมขึ/นรูปและผลิตชิ/นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ปัmมขึ/นรูป  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 40 ลา้นบาท 
โดยมีกลุ่มลกูคา้หลกั  คือ บริษทั แอล.ดี.ซี. จาํกดั, บริษทั ฟูจิคูระ อิเลค็ทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั
ในกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดแ้ก่ บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั, บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั เป็นตน้ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

8) บริษทั คุนซาน เจนิไต -ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ6ง จาํกดั –ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจนี (KCX) 
บริษทั คุนซาน  เจินไต-ซินเชง  พรีซิชั!น  ฟอร์จจิ/ง  จาํกดั ดาํเนินการผลิตและจดัส่งชิ/นส่วนยานยนตป์ระเภท

เหลก็ตีอดัขึ/นรูป (Forging) และชิ/นส่วนทองแดง ไดแ้ก่ กา้นลูกสูบเครื!องยนต ์(Connecting Rod) และแผงวงจร
ไฟฟ้า (Electrical switch contactors) ถือหุน้ทั/งหมดโดย บริษทั อาปิโก ไฮเทคจาํกดั (มหาชน)  ดว้ยทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้  6.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  มีกลุ่มลูกคา้หลกั  คือ  ผูผ้ลิต  และจดัจาํหน่ายรถยนตร์ยี!หอ้ต่างๆในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อาทิ  เช่น บริษทั เอสจีเอ็มดบัเบิ/ลย ูจาํกดั, บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค (ประเทศจีน) จาํกดั, บริษทั 
เชอรี!  ออโตโมบิล จาํกดั, บริษทั ชาดอง ฟอร์ด มาสดา้ เอ็นจิ/น จาํกดั, และบริษทั เซี!ยงไฮ ้เจนเนอรัล มอเตอร์ส 
คอร์ปปอเรชั!น จาํกดั 

9) บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ้ จาํกดั – ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจนี (AS) 
บริษทั อาปิโก  เซี!ยงไฮ ้ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการกลึงอะไหล่ชิ/นส่วนรถยนต ์ (Machining) 

เพื!อรองรับการผลิตจาก บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั!น  ฟอร์จจิ/ง จาํกดั  ถือหุน้ทั/งหมดโดย  บริษทั อาปิโก 
ไฮเทคจาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

10) บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากดั (ASD) 
บริษทั อาปิโก  โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ' งถือหุ้นทั"งหมดโดยบริษทั โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ 
ประเทศโปรตุเกส เพื'อดาํเนินการผลิตคาน (Cradles) สําหรับรถยนตน์ั'งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของ
รถยนต ์(Body-in-White (BIW)) ดว้ยทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท และมีสัดส่วนการถือหุน้ระหวา่งสองบริษทัที'
ร้อยละ 50:50  

11) บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั (EA) 
บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก  ออโตโมทีฟ จาํกดั จัดตั/ งขึ/ นดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท เป็นบริษทัร่วมทุน

ระหวา่งบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอด็ช่า โฮลดิ/ง ประเทศเยอรมนันี ในสัดส่วนร้อยละ 51 
และ ร้อยละ 49 ตามลาํดบั โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ชิ/นส่วนขาพบัและบานพบัประตูรถยนต์ ตามขอ้ตกลงดา้น
เทคนิคกบับริษทั เอด็ช่า โฮลดิ/ง มาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี  

12) บริษทั ซูมโิน อาปิโก (ไทยแลนด์) จาํกัด (SA) 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก  (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

กบับริษทั ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี!ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุน้ที!ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั เพื!อรองรับ
การขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยมีความเชี!ยวชาญในการผลิตชิ/นส่วนรถยนตที์!มี
คุณภาพสูงและมีความทนทาน และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตม์าสดา้ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
200 ลา้นบาท และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโรงงานซึ!งตั/งอยูที่!นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

13) บริษทั เอเบิล ซาโน่ อนิดสัตรีส์ (1996) จาํกดั (ASICO) 
บริษทั เอเบิล  ซาโน่  อินดสัตรีส์  (1996)  จาํกดั เป็นผูผ้ลิตท่อนํ/ ามนัเบรก  ท่อนํ/ ามนัเชื/อเพลิง  ท่อนํ/ามนัคลชั 

และชิ/นส่วนเครื!องยนต ์ โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ซึ! งถือหุน้ร้อยละ  46 
และผูร่้วมทุนชาวญี!ปุ่นไดแ้ก่ บริษทั ซันโอ  อินดสัเตรียล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ  51 และ  บริษทั โซจิทส์  คอร์
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ปอเรชั!น  จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ  3  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  118 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั
คือ บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

14) บริษทั ไทย ทาคาก ิเซอโิกะ จาํกดั (TTSC) 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จดัตั/งขึ/นเพื!อผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกและชิ/นส่วนพลาสติกสาํหรับลูกคา้ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น บริษทั ไทยซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ซูซุกิ ออโตโมบิล แมนู
แฟคเจอริ!ง (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ไทยฮอนดา้ 
มอเตอร์ จาํกดั และบริษทั เคฮิน (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 
(มหาชน), บริษทั ทาคากิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั!น ประเทศญี!ปุ่น และบริษทั โซจิทสึ แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั ซึ! งถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49, ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 27 ลา้นบาท 

15) บริษทั มิ6นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (MA) 
บริษทั  มิ/นท ์ อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตชิ/นส่วนยานยนต ์ ชิ/นส่วนประดบัยนต ์ และ

ชิ/นส่วนกรอบประตูรถยนต ์โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ซิโนวนั 
โฮลดิ/ง ซึ! งถือหุน้ทั/งหมดโดยกลุ่มบริษทัมิ/นท ์สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีสัดส่วนการถือหุน้แบ่งเป็นร้อยละ 
40  และร้อยละ 60 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 378.5 ลา้นบาท และมีกลุ่มลกูคา้หลกัคือ บริษทัออโต ้
อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ฟอร์ด (อินเดีย)  

16) บริษทั ซันโอ อนิดสัตรีส์ (ประเทศไทย) จํากดั (SI) 
บริษทั ซันโอ  อินดัสตรีส์  (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตท่อสําหรับเครื! องยนต์เพื!อจาํหน่ายใน

ประเทศและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเป็นบริษทัร่วมทุนโดย บริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ร้อยละ 20 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 146.25 ลา้นบาท โดยมีกลุ่มลกูคา้หลกัคือ ผูผ้ลิตยานยนตห์ลกัใน
ประเทศไทย 

17) บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั (KT) 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตป์ระเภทผลิตภณัฑ์

พิมพล์ายไม ้ และกาํมะหยี!เทียม  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) กบันกัลงทุน
ชาวสิงคโปร์ ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  28.5 ลา้นบาท 

18) บริษทั อาปิโก แจค็สปีด จาํกดั (AJ) 
บริษทั อาปิโก  แจ็คสปีด จาํกดั ดาํเนินธุรกิจในการผลิตชิ/นส่วนประดบัยนต์สําหรับรถกระบะ มีทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั มี
ธุรกิจหลกัของบริษทัคือ การผลิตชิ/นส่วนประดบัยนตส์าํหรับรถกระบะ เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั อาปิโก 
ไฮเทค พาร์ทส์  จาํกดั กบับริษทั แจ็คสปีด  คอร์ปอเรชั!น  ประเทศสิงคโปร์  ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ   60  และ
ร้อยละ 40 ตามลาํดบั  
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บริษทัออกแบบ ผลติและตดิตั>งอปุกรณ์จบัยดึ 

19) บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั (AHT) 
บริษทั อาปิโก  ไฮเทค  ทูลลิ!ง  จาํกดั จดัตั/งขึ/นเพื!อออกแบบ  ผลิต  และติดตั/งอุปกรณ์จบัยึดในการประกอบ

รถยนต ์ เพื!อใชร้องรับการผลิตชิ/นส่วนยานยนต์สําหรับบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทัอาปิโก และส่งออกไปยงั
ลูกค้าต่างประเทศ ในช่วงสามปีที!ผ่านมา บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ!ง จาํกดัได้จัดส่งอุปกรณ์จับยึดในการ
ประกอบรถยนตใ์หลู้กคา้ ไดแ้ก่ รถบรรทุกวอลโวใ่นประเทศไทย, รถยนตน์ั!งในประเทศมาเลเซีย, รถยนตฟ์อร์ด 
ประเทศไทย, รถยนตอี์ซูซุ ประเทศไทย และเรโนลต ์ประเทศบราซิล เป็นตน้ บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ!ง จาํกดั 
ถือหุน้ทั/งหมดโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 65 ลา้นบาท  

กลุ่มธุรกจิบริษทัจาํหน่าย และบริการหลงัการขายรถยนต์ 

20) บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั (AM) 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการหลงัการขายรถยนตมิ์ตซูบิชิ  มีโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั/งอยู่ในเขตนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  และเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท ถือหุน้ทั/งหมดโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

21) บริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั (NESC) 
บริษทั นิว  เอร่า  เซลส์  จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการหลงัการขายรถยนตฟ์อร์ด  มีโชวรู์มพร้อม

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั/งอยูที่!ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และในจงัหวดัสมุทรปราการ  ถือหุน้ทั/งหมดโดยบริษทั 
อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท 

22) บริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (TSR) 
บริษทั เทนากา  เซเทีย  รีซอสเซส จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการหลงัการขายรถยนต์ฮอนดา้ใน

ประเทศมาเลเซีย  มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั/งอยูใ่นรัฐเปตาลิง จายา โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั วายแอลเอน็ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั ในสดัส่วนการถือหุน้ที!ร้อยละ 
49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6 ลา้นริงกิต 

23) บริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (NESM) 
บริษทั นิว  เอร่า  เซลส์  (มาเลเซีย)  จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่าย  และให้บริการหลงัการขายรถยนตฮ์อนดา้ใน

ประเทศมาเลเซีย  มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั/งอยู่ที!เขตคาจงั โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง บริษทั 
อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั เทนากา เซเทีย เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุน้ที!ร้อยละ 49 
และร้อยละ 51 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1.5 ลา้นริงกิต  

24) บริษทั บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั (HM) 
บริษทั ฮุนได  มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั เป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายรถยนต์ยี!ห้อฮุนไดแต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย  โดยมีความรับผิดชอบในดา้นการผลิต  การตลาด  การขาย  และบริการหลงัการขาย  ทั/งในส่วนของ
ชิ/นส่วน  และรถยนต์ยี!ห้อฮุนได  โดย  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  ร่วมทุนกบั  บริษทั โซจิทสึ  คอร์
ปอเรชั!น ประเทศญี!ปุ่น และบริษทั โซจิทสึ เอเชีย ไพรเวท ประเทศสิงคโปร์ ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30, ร้อย
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ละ 55, และร้อยละ 15 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน  550 ลา้นบาท 

กลุ่มธุรกจิระบบแผนที�นําร่องการเดนิทาง 

25) บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (AITS) 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการขาย การตลาด และการใหบ้ริการระบบแผนที!นาํร่อง

การเดินทางในรถยนต์ ภายใตเ้ครื!องหมายการคา้ “พาวเวอร์แมพ (POWERMAP)” สาํหรับการจราจรและระบบ
บริหารการเดินทางแบบกลุ่ม ซึ! งรวมถึงซอฟแวร์และแผนที!การเตินทาง มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 100 ลา้นบาท 
ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ปัจจุบนั พาวเวอร์แมพไดรั้บการติดตั/งใน
รถยนตมิ์ตซูบิชิ, ฮุนได และโปรตอน และไดท้าํการตลาดกบัผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่อื!นๆ ผา่นผลิตภณัฑฮ์าร์ดแวร์
ทอ้งถิ!น ที!สามารถพบไดใ้นผูแ้ทนจาํหน่ายอุปกรณ์เสริมทั!วประเทศ เช่น Blaupunkt, JVC, Priority, Zulex เป็นตน้ 

26) บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (AITSM) 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ประเทศมาเลเซีย ก่อตั/งขึ/นในปี 2554 เพื!อขยายตลาดซอฟตแ์วร์แผนที!นาํร่อง

การเดินทาง พาวเวอร์แมพ ในประเทศมาเลเซีย ซึ! งไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี  ทั/งนี/  บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 
ประเทศมาเลเซีย ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก  ไอทีเอส จาํกดั และนกัลงทุนชาวมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 
51 ตามลาํดบั  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5 แสนริงกิต 

27) บริษทั เอ แมค็ชั�น จาํกดั (AMAC) 
บริษทั เอ  แม็คชั!น  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา  และผลิตโปรแกรมระบบนาํร่องการเดินทางโดย

รถยนต ์พาวเวอร์แมพ ให้แก่บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แมคชั!น เทคโนโลยี ประเทศไต้หวนั ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 
ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

28) บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั (PPG) 
บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาโปรแกรมระบบนาํร่องการเดินทางโดย

รถยนต ์และการขายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั อาปิโก ไฮเทค 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แม็คชั!น เทคโนโลยี ประเทศไต้หวนั ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12 และ 88 
ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

กลุ่มธุรกจิอื�นๆ 

29) บริษทั อาปิโก เอน็จเินียริ�ง จาํกัด (AE) 
บริษทั  อาปิโก  เอน็จิเนียริ!ง จาํกดั จดัตั/งขึ/นเพื!อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานเกี!ยวกบัโครงการสนบัสนุน

การพฒันาออกแบบวิศวกรรม  CAE (Computer Aided Engineering) ที!ปรึกษาทางวิศวกรรม  วิศวกรรมออกแบบ 
และการวิจยัพฒันาดา้นวิศวกรรม  โดยบริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทั/งหมด  ดว้ยทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 
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30) บริษทั อาปิโก เอน็จเินียร์ริ�ง จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (AEM) 
บริษทั อาปิโก  เอน็จิเนียร์ริ! ง จาํกดั ประเทศมาเลเซีย ถูกจดัตั/งขึ/นเพื!อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตโดย

ทาํธุรกิจให้เช่าที!ดินสําหรับทาํโชวรู์มของรถยนต์ฮอนดา้ในประเทศมาเลเซีย  ถือหุ้นโดยบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 
(มาเลเซีย) จาํกดั มาเลเซีย ในสดัส่วนร้อยละ 51 และบริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 49 
ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1 ลา้นริงกิต 

31) บริษทั เอออีาร์พ ีจาํกดั (AERP) 
บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั จดัตั/งขึ/นเพื!อสนบัสนุนการพฒันาระบบโปรแกรมออราเคิล เพื!อใชใ้นงานดา้นบญัชี

ของกลุ่มบริษทัอาปิโก ถือหุน้โดย บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 88 มีทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ 1.25 ลา้นบาท 

32) บริษทั อาปิโก อนิเวสเมนท์ จาํกดั ประเทศสิงคโปร์ (AIPL) 
บริษทั อาปิโก  อินเวสเมนท ์จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจการลงทุน  และการควบรวมกิจการในบริษทัอื!น  โดยบริษทั 

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั/งหมด มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  6.97 ลา้นเหรียญ 

33) บริษทั เอเบิล ไอทีเอส จาํกดั ประเทศสิงคโปร์ (AITSPL) 
บริษทั เอเบิล ไอทีเอส จาํกดั เป็นบริษทัถือหุน้ในบริษทัอื!นในประเทศสิงคโปร์ จดัตั/งขึ/นดว้ยทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ 0.31 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ถือหุน้ทั/งหมดโดย บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 

34) บริษทั แจค็สปีด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ (JCL) 
บริษทั แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ

สิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 21.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ/นส่วน
ประดบัยนตส์าํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 18 
ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของบริษทั 
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51% 49% 100%

51% 49% 60%

60% 40% 100%

51% 46% 76%

80% 20%

30%

70% 70%

12%

49% 51% 49%

49% 49%

100%

100%

100%

18%

100%

บริษทั อาปิโก เอ็นจิเนียริ! ง จาํกดั

(ประเทศมาเลเซีย)

จนี

 บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรี

ซีชั!น ฟอร์จจิ/ง จาํกดั

บริษทั อาปิโก เซี!ยงไฮ ้จาํกดั

สิง
คโ
ปร์

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์จาํกดั 

(ประเทศสิงคโปร์)

บริษทั แจค็สปีด คอร์ปอเรชั!น 

จาํกดั (มหาชน) สิงคโปร์

บริษทั เอเบิล ไอทีเอส จาํกดั

(ประเทศสิงคโปร์)

บริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั!น

(ประเทศญี!ปุ่น)

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

บริษทั แมคชั!น เทคโนโลยี

(ประเทศไตห้วนั)

บริษทั พาพาโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั

มา
เลเ
ซีย

บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

(มาเลเซีย) จาํกดั

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั

(ประเทศมาเลเซีย)

บริษทั เทนากา เซเทีย 

รีซอสเซส จาํกดั

ปร
ะเท

ศไ
ทย

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั ซิโน วนั โฮลดิ/ง
บริษทั มิ/นท ์อาปิโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ!ง จาํกดั

บริษทั ซนัโอ อินดสัเตรียล

(ประเทศญี!ปุ่น)

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ 

(1996) จาํกดั

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั เอ็ดช่า โฮลดิ/ง

(ประเทศเยอรมนันี)

บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก 

ออโตโมทีฟ จาํกดั
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั

บริษทั ซูมิโน โคเกียว

(ประเทศญี!ปุ่น)

บริษทั ซูมิโน อาปิโก 

(ไทยแลนด์) จาํกดั

บริษทั อาปิโก แจ็คสปีด 

จาํกดั

บริษทั เลมเทค โฮลดิ/ง

(ประเทศไตห้วนั)

บริษทั อาปิโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ/ง จาํกดั 

(มหาชน)

บริษทั โซเดเซีย เอสจีพีเอส

(ประเทศโปรตุเกส)

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั อาปิโก พลาสติค 

จาํกดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก เอ็นจิเนียริ! ง จาํกดั

บริษทั ทาคาอิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั!น 

(ประเทศญี!ปุ่น)
THAI TAKAGI SEIKO CO., LTD.

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล 

โปรดกัส์ จาํกดั
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทั เอ แม็คชั!น จาํกดั บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั

ผู้ร่วมทุน กลุ่มธรุกิจผลิตชิ6นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ กลุ่มธรุกิจระบบนําร่องการเดินทาง ธุรกิจอื�นๆ

ริษทั มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั!น

(ประเทศญี!ปุ่น)

บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

AA 100 3,062.13 32.2 1,878.17 25.5 2,772.12 24.4 2,332.11 21.6 1,144.91 6.8 460.38 2.7

ASP 100 73.2 0.6 224.85 2.1 4,143.89 24.6 4,579.08 26.9

AH 100 1,525.16 16.0 1,120.62 15.2 1,704.12 15.0 1,380.50 12.8 2,471.20 14.7 2,412.52 14.2

AHP 100 367.3 5.0 403.06 3.6 444.22 4.1 757.23 4.5 1,088.56 6.4

AMIT 100 380 3.3 400.03 3.7 597.10 3.6 597.36 3.5

AL 60 50.78 0.3

AF&AP 100 1,605.44 16.9 1156.16 15.7 1682 14.8 1,887.90 17.5 2,292.19 13.6 1,944.52 11.4

KCX&AS 100 379.61 4.0 562.83 7.6 754.61 6.7 874.03 8.1 984.84 5.9 889.22 5.2

AH 100 165.17 1.7 145.28 2.0 52.53 0.5 253.08 2.3 203.52 1.2 92.85 0.5

AH 100 151.05 1.6

AHT 100 15.9 0.2 397.48 3.5 54.54 0.5 47.62 0.3 195.16 1.1

NESC 100 512.28 5.4 361.38 4.9 488.5 4.3 685.64 6.4 943.46 5.6 1,053.00 6.2

AM 100 209.27 2.2 137.81 1.9 369.19 3.3 576.50 5.3 1,268.70 7.5 869.12 5.1

NESM 49 302.87 4.1 736.55 6.5 567.74 5.3 799.45 4.8 1,065.90 6.3

TSR 49 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 1,667.77 9.8

AITS 60 22.24 0.2 30.64 0.4 36.18 0.3 38.31 0.4 30.97 0.2 27.51 0.2

AMAC 51 5.35 0.1 2.91 0.0 0.36 0.0 0.25 0.0 3.17 0.0 0.10 0.0

อื�นๆ 664.04 7.0 2.2 0.0 0 0.0 0.27 0.0 0.09 0.0 4.52 0.0

รวม 9,512.70 100 7,365.77 100 11,343.46 100 10,785.98 100 16,811.10 100 16,998.36 100

2556

ผลิตชิ6นส่วนโลหะปัZมขึ6นรูป

ผลิตชิ6นส่วนโครงรถกระบะ

2555

ออกแบบ ผลิตและติดตั6งอปุกรณ์จับยึด

อุปกรณ์แม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์

ดําเนิน
กิจการโดย

ผลิตชิ6นส่วนรถยนต์

ร้อยละของ
การถอืหุ้น
ของบริษัท

ระบบนําร่องการเดินทาง

2554

ผลิตชิ6นส่วนโลหะตีอัดขึ6นรูป

จําหน่ายรถยนต์
และบริการหลัง
การขาย

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเชีย

2551 2552 2553
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1. ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั อาปิโก มีความเกี�ยวพนักบัธุรกิจการผลิตชิ$นส่วนยานยนต ์ประกอบดว้ย การผลิต
ชิ$นส่วนตวัถงัรถยนต์ดว้ยวิธีปั*มขึ$นรูปโลหะแผ่น การผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) การผลิต
ชิ$นส่วนโลหะตีอดัขึ$นรูป (Forging) และการกลึงกดัผิวสําเร็จดว้ยเครื�องจกัร (CNC Machining) ผลิตชิ$นส่วน
พลาสติก ผลิตชิ$นส่วนประดับยนต์ ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ ธุรกิจด้านการพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์และเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์และ
บริการหลงัการขาย โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัๆ ดงัต่อไปนี$  

2.1.1. ชิ�นส่วนรถยนต์ (OEM Auto Parts) 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
การผลิตชิ$นส่วนรถยนตน์บัเป็นกิจการที�สร้างรายไดห้ลกัใหก้บับริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนกวา่ร้อยละ 71 

ของรายไดข้องบริษทัฯ ทั$งนี$  ชิ$นส่วนรถยนตห์ลกัที�ผลิตโดยกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดแ้ก่ 

• โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame)  
บริษทัฯ มีระบบการผลิตแบบครบวงจร เริ�มจากการออกแบบแม่พิมพ ์พฒันารูปแบบ ทดสอบ และผลิต 

จนเป็นชิ$นส่วนโครงรถกระบะที�สมบูรณ์แบบ พร้อมส่งมอบให้กบับริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อ
นาํไปประกอบต่อเป็นโครงรถ โครงช่วงล่างรถกระบะนบัเป็นหนึ�งในผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ มีรายไดจ้าก
การขายคิดเป็นสดัส่วนกวา่ร้อยละ 32 ของรายไดร้วมทั$งหมดของบริษทัฯ ในปี 2556   

การผลิตแบ่งออกเป็น 3 ขั$นตอนใหญ่ๆ คือ การตดั การปั*ม
ขึ$นรูป และการประกอบโดยเริ� มจากการนาํเหล็กมว้นมาตดัเป็น
แผ่นและเรียงซ้อนกัน จากนั$ นนําเหล็กแผ่นมาปั*มขึ$ นรูปเป็น
ชิ$นส่วนประกอบย่อย (Components) และนาํชิ$นส่วนยอ่ยมาเชื�อม
ประกอบกบัชิ$นส่วนอื�นๆ เป็นชิ$นส่วนกึ�งสําเร็จรูป (Subassembly) 
ตรวจคุณภาพ และบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครงรถยนตค์รบชุด 
(Set of Frame Components) เพื�อนาํไปส่งใหโ้รงงานของอีซูซุ เพื�อประกอบเป็นโครงรถยนต ์(Final Frame) ที�
ได้รับการเชื�อมประกอบเป็นโครงชิ$นเดียว และนําไปประกอบรถกระบะต่อไป โดยโครงรถชุดหนึ� ง
ประกอบดว้ยชิ$นส่วนต่างๆ ประมาณ 50-60 ชิ$น  

ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินการเต็มกาํลงัการผลิตที�ประมาณ 406,000 ชิ$นต่อปี แบ่งการทาํงานเป็น 2 กะ 
ในเวลา 8 ชั�วโมงต่อกะ และไดข้ยายกาํลงัการผลิตในส่วนของการปั*มขึ$นรูปแผน่โลหะ และการตดัขอบแผ่น
โลหะ อีกทั$งมีการแบ่งชิ$นส่วนบางรายการไปผลิตยงับริษทัรับจา้งช่วงเพื�อเพิ�มกาํลงัการผลิต และนาํกลบัมา
ประกอบกบัชิ$นส่วนที�บริษทัฯ ผลิตเพื�อส่งมอบใหบ้ริษทั อีซูซุ ต่อไป 
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• ชิ�นส่วนรถยนต์ปั:มขึ�นรูป (Stamping Parts) 
บ ริษัทฯ  ผ ลิต ชิ$ น ส่ วนตัวถัง ร ถยนต์ ปั* ม ขึ$ น รู ป

คุณภาพสูง ไดแ้ก่ ส่วนพื$นรถยนต์ ตวัคํ$ า ตวัยึด และชิ$นส่วน
ปลีกยอ่ยอื�นๆ ส่วนใหญ่แลว้ บริษทัฯ จะใชแ้ม่พิมพที์�บริษทัฯ 
ผลิตทําการผลิตชิ$นส่วนรถยนต์ตามคําสั�งซื$ อของลูกค้า 

เนื�องจากเครื�องปั*มขึ$นรูปชิ$นส่วน (Press machine) มีหลายขนาดขึ$นอยูก่บัแรงที�ใช ้ซึ� งสามารถปั*มแผน่เหล็ก
ออกมาเป็นชิ$นส่วนรถยนตที์�มีขนาดรูปร่างที�หลากหลาย ลูกคา้หลกัที�บริษทัฯ ส่งมอบชิ$นส่วนรถยนต์ปั*มขึ$น
รูป ไดแ้ก่ บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมทีฟ ประเทศไทย และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ จาํกดั 

• ชิ�นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตู (Door Check Link) 
บริษทัฯ ผลิตและส่งมอบชิ$นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตูใหก้บับริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั 
เอด็ชาร์ (EDSCHA NA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ถังนํ�ามนัโลหะ (Steel Fuel Tank) และอปุกรณ์วดัระดบันํ�ามัน (Tank Sender) 
ถงันํ$ ามันโลหะและอุปกรณ์วดัระดับนํ$ ามนัเป็นอีกหนึ� ง

รายไดส้ําคญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวที�
สามารถผลิตถงันํ$ ามนัไดทุ้กชิ$นส่วน ดว้ยความร่วมมือช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิคจากบริษัท  คี เล็กซ์  คอ ร์ปอเรชั�น  (Keylex 
Corporation) ประเทศญี�ปุ่น และบริษทั คอนติเนนทลั ออโตโมทีฟ 
ประเทศเยอรมนั ปัจจุบนั บริษทัฯ ส่งมอบผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้หลกั 
ไดแ้ก่ บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นผูผ้ลิตรถยนตฟ์อร์ดและมาสดา้ 

• ชิ�นส่วนโลหะตอีดัขึ�นรูป (Forging) และกลงึกดัผวิสําเร็จด้วย CNC Machining 
บริษทัฯ มีการผลิตชิ$นส่วนโลหะตีอดัขึ$นรูป และกลึงกดัผิว

สาํเร็จดว้ยเครื�อง CNC Machining ในประเทศไทย โดยบริษทั อาปิ
โก ฟอร์จจิ$ง จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผลิตส่งใหลู้กคา้หลกั ไดแ้ก่ บริษทั 
ออโต้ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ทีเอชเค ริทึม 
(ไทยแลนด์) จาํกดั และบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั และ
บริษทัฯ ยงัมีบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั$งอยู่ที�เมือง

คุนซาน ทาํการผลิตและส่งผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ ในประเทศจีน ไดแ้ก่ เชอรี� , เซี�ยงไฮ ้เจนเนรัล 
มอเตอร์ส วหูลิง, ชไนเดอร์ อีเลคตริค และอื�นๆ 
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• ชิ�นส่วนและถังนํ�ามนัพลาสตกิ (Plastic Fuel Tank)  
บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบชิ$นส่วนพลาสติกประเภทต่างๆ 

สาํหรับรถยนตแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า รวมถึงการผลิตถงันํ$ามนัพลาสติก 
ดว้ยความร่วมมือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน 
(Kautex Textron) ประเทศเยอรมนั เพื�อผลิตและส่งมอบชิ$นส่วน
ให้แก่บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั 
ฟอร์ด ไทยแลนด ์แมนิวแฟกเจอริ�ง จาํกดั 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 
สําหรับธุรกิจยานยนต์แลว้ “คุณภาพ” เป็นสิ�งสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ทุกขั$นตอนในกระบวนการ

ผลิตจะตอ้งคาํนึงและมุ่งมั�นให้การผลิตไดสิ้นคา้ที�มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ บริษทัฯ จึงใชเ้ครื�องจกัร
และเทคโนโลยีในการผลิตขั$นสูงเพื�อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ มีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถยืนยนัไดถึ้งมาตรฐานที�ดีเลิศของสินคา้ที�ผลิตขึ$นมา นอกจากนี$  บริษทัฯ ได้
มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสาํหรับการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ ซึ� งจะเริ�มการผลิตหรือเปิดตวัภายใน 1-2 ปี
ขา้งหน้า โดยบริษทัฯ จะเข้าไปเสนองานล่วงหน้ากบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ ทาํให้บริษทัฯ ได้รับงานอย่าง
ต่อเนื�องดว้ยสมัพนัธภาพที�ดีกบัลกูคา้ตลอดมา และมีการสรรหาบริษทั OEM Suppliers รายใหญ่ที�มีสัญญาการ
ผลิตทั�วโลก (Global Supply Contract) เพื�อแสวงหาโอกาสทางการคา้ในประเทศต่างๆ 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตชิ$นส่วนที�ดีที�สุดบริษทัหนึ� งในประเทศไทย โดยมีคู่แข่งที�เป็นบริษทัผลิตชิ$นส่วน
รถยนตร์ายอื�น อาทิเช่น กลุ่มบริษทั ไทยซมัมิท, บริษทั ซีเอซ ออโตพาร์ท จาํกดั และกลุ่มบริษทั ซัมมิท เป็น
ตน้ ยกเวน้ในส่วนของโครงช่วงล่างรถกระบะ ซึ� งบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั ผกูขาดการเป็นผูผ้ลิตเพียงราย
เดียวในชิ$นส่วนนี$ใหก้บั บริษทั อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มลกูค้าของชิ�นส่วนรถยนต์ 
อุตสาหกรรมชิ$นส่วนรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชิ$นส่วนที�ผลิตป้อนโรงงงานเพื�อใช้ในการ

ประกอบรถยนต ์(OEM) และชิ$นส่วนที�เป็นอะไหล่สาํหรับขายในทอ้งตลาดเพื�อทดแทนชิ$นส่วนเดิม (REM) 
โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตชิ$นส่วนรถยนต ์เพื�อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์และลูกคา้เกือบทั$งหมดของบริษทัฯ 
เป็นบริษทัประกอบรถยนต์ในประเทศเพื�อส่งออกและขายในประเทศ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรถยนตย์ี�หอ้ อีซูซุ ฟอร์ด 
มาสดา้ นิสสนั โตโยตา้ ฮอนดา้ และเจนเนอรัล มอเตอร์ส เป็นตน้ 

2.1.2. การออกแบบและผลติแม่พมิพ์ (Stamping Die) 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัฯ ใหบ้ริการออกแบบ พฒันาดา้นวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพอ์ยา่งเต็มรูปแบบสําหรับแม่พิมพ์

ปั*มเยน็ในการขึ$นรูปโลหะแผน่สาํหรับผลิตภณัฑชิ์$นส่วนรถยนตปั์*มขึ$นรูป โดยแม่พิมพส่์วนใหญ่เป็นการผลิต
เพื�อใชใ้นฝ่ายผลิตชิ$นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ เอง ขั$นตอนการผลิตเริ�มจากวิศวกรผูอ้อกแบบทาํการออกแบบ
แม่พิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ (CAD) ตามขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑที์�ไดรั้บจากลูกคา้ จากนั$นจะทาํแบบ
หล่อดว้ยโฟมเพื�อทาํเหลก็หล่อขึ$นรูปตวัแม่พิมพ ์(Casting) ก่อนจะส่งไปยงัเครื�อง CNC Machining Center 
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เพื�อทาํการกดัเหลก็แม่พิมพ ์และดาํเนินการผลิตตามแบบจาํลอง
ตามขั$นตอน บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพ และทดสอบ
แม่พิมพอ์ยา่งละเอียดทุกครั$ งก่อนที�จะนาํไปผลิตชิ$นส่วน หรือส่ง
มอบให้กับลูกค้า นอกจากนี$  บริษัทฯ ได้มีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื�อนํามาใช้จาํลองการขึ$นรูปของชิ$นส่วน และมี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปั*มชิ$นงานร่วมกับลูกค้าใน
ระหวา่งขั$นตอนการออกแบบเพื�อคุณภาพของผลิตภณัฑที์�ดียิ�งขึ$น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ ์

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 
บริษทัฯ ไม่มุ่งเนน้การตลาดของการผลิตแม่พิมพเ์พื�อจาํหน่ายแก่ลูกคา้ภายนอก เนื�องจากแม่พิมพส่์วน

ใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการผลิตขึ$นเพื�อใช้ในการผลิตชิ$นส่วนรถยนต์เพื�อส่งมอบให้ลูกคา้ของบริษทัฯ เอง 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีกาํลงัผลิตสาํหรับการผลิตและใหบ้ริการติดตั$งใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกไดเ้ช่นกนั บริษทัฯ 
สามารถผลิตแม่พิมพภ์ายในบริษทัฯ ไดป้ระมาณ 300 ชุดต่อปี  

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพน์ั$นมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เนื�องจากมีบริษทันอ้ยรายในตลาดที�สามารถทาํการ
ผลิตแม่พิมพไ์ดคุ้ณภาพตามที�ผูผ้ลิตรถยนตต์อ้งการ อาทิเช่น บริษทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน), บริษทั 
ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ� ง จาํกดั, บริษทั สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั, บริษทั โอกิฮาร่า จาํกดั และบริษทั ไทย 
อินเตอร์เนชั�นแนล ดาย เมกกิ$ง จาํกดั (TID) อย่างไรก็ตาม บริษทัเหล่านี$นบัเป็นทั$งคู่แข่งทางการคา้และเป็น
บริษทัคู่คา้ดว้ยในขณะเดียวกนั 

กลุ่มลกูค้าของแม่พมิพ์ 
กลุ่มลูกค้าของการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตชิ$นส่วนรถยนต ์

เนื�องจากส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพที์�บริษทัฯ ผลิตเพื�อใชใ้นการผลิตชิ$นส่วนรถยนต ์ซึ� งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 90 และส่วนที�เหลือเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ภายนอกทั�วไปทั$งในและต่างประเทศ  

เตรียมงาน ขอ้มูลของชิ
นงานจากลูกคา้ ออกแบบ          ทาํแบบหล่อโฟม 

ส่งมอบสินค้า ส่งมอบสินคา้ ทดลองปั�มชิ
นงานที�โรงงาน / โรงงานลูกคา้ 

ตรวจสอบ ทดลองปั�มชิ
นงานขั
นตน้ 

ผลติ หล่อเหลก็  ทาํการกดัขึ
นรูปโดยใชเ้ครื�อง CNC 
 

ปรับแตง่ผิวสาํเร็จ ประกอบชิ
นส่วนแมพ่มิพ ์

     ตรวจเช๊คคุณภาพของชิ
นงาน      ปรับปรุงคุณภาพ 



 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   หน้า 17 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

2.1.3. การออกแบบ ผลติ และตดิตั�งอุปกรณ์จบัยดึ (Jigs) 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
ในการประกอบรถยนต ์บริษทัผูป้ระกอบรถยนตจ์ะใชอุ้ปกรณ์จบัยึดในการจบัยึดชิ$นส่วนรถยนต ์เช่น 

ฝากระโปรงรถ ส่วนโครงใตร้ถ ประตู เพื�อเชื�อมชิ$นส่วนดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงรถ ในอดีตอุปกรณ์จบัยึด 
(Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี�ปุ่น เนื�องจากเป็นการออกแบบที�ค่อนขา้งยาก 
ผูอ้อกแบบอุปกรณ์จบัยึดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัตาํแหน่งในการเชื�อม วิธีการเชื�อม และรูปทรงของปืนที�ใชใ้น
การเชื�อมเป็นอยา่งดี และเมื�อออกแบบเสร็จ แบบที�ออกกจ็ะส่งไปเพื�อทาํการผลิต ทั$งนี$  อุปกรณ์จบัยึดที�ผลิตใน
ประเทศไทยนั$นเป็นการออกแบบตามขอ้มูลที�ไดรั้บจากต่างประเทศ โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั 
เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยที�สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จบัยึดครบชุดใหก้บัผูป้ระกอบรถยนตร์าย
ใหญ่ทั�วโลก และบริษทัฯ มีความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์จบัยึดชิ$นส่วนรถยนตป์ระเภท Low 
Volume Jig ที�ประกอบรถยนตใ์นจาํนวนนอ้ยกวา่ 20,000 คนัต่อปี 

ขั$นตอนที�สําคัญที�สุดในการผลิตอุปกรณ์จบัยึด 
คือ  ขั$ นตอนการออกแบบ  ในขั$ นตอนนี$  วิ ศ วกร
ผู ้ออกแบบจะทําการศึกษารายละเอียดของชิ$นส่วน
รถยนตที์�ตอ้งการจะประกอบอยา่งพิถีพิถนั นอกจากนั$น 
ผูอ้อกแบบจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึง
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการเชื�อม รวมถึงตาํแหน่งของการเชื�อม
ซึ� งลูกค้าเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดมาให้   บริษทัฯ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD (Computer Aided Design) 

ที�ทนัสมยัในการออกแบบ และไดน้าํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CATIA V5 มาใชใ้นการเชื�อมต่อขอ้มูลที�ไดจ้าก
ลูกคา้เพื�อใชใ้นการผลิต และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ROBCAD Version 8 (Simulation) ช่วยในการ
ตรวจสอบการออกแบบวา่ปืน spot ติดหรือชน unit หรือไม่ และช่วยในการคาํนวน (Tack time) ระยะเวลาใน
การทาํงานของ operator ดว้ย จากนั$น จะดาํเนินการผลิตดว้ยเครื�องกดัเหลก็ที�ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
(CNC: Computer Numerical Control) หลงัจากผลิตอุปกรณ์จบัยึดเสร็จแลว้ วิศวกรจะทาํการตรวจสอบขนาด
และทดลองประกอบรถยนตต์ามขอ้กาํหนดของลกูคา้   นอกจากนี$  บริษทัฯ ยงัมีบริการการติดตั$งอุปกรณ์จบัยึด
ที�ผลิตเสร็จแลว้ที�โรงงานของลูกคา้และให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการประกอบรถดว้ย  การผลิต
อุปกรณ์จบัยึดนี$  เป็นการผลิตตามคาํสั�งของลูกคา้ (Made to Order) กล่าวคือ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงแบบรถ
หรือมีรูปแบบรถใหม่ บริษทัฯ ก็จะตอ้งทาํการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดใหม่เสมอ บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งมี
ผูอ้อกแบบที�มีความเชี�ยวชาญ ซึ� งบริษทัฯได้มีการจ้างผูเ้ชี� ยวชาญจากต่างประเทศเพื�อมาพฒันาวิศวกร
ผูอ้อกแบบของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 

บริษทัฯ มีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อรักษาคุณภาพของอุปกรณ์จบัยึดให้ไดม้าตรฐานระดบั
โลกตามที�ผูป้ระกอบรถยนต์ทั�วโลกต้องการ และเพื�อผลิตอุปกรณ์จับยึดที�มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ประกอบรถ ดว้ยตน้ทุนการผลิตที�แข่งขนัได ้
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แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณ์จบัยึด 

 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 
บริษทัฯ นบัเป็นหนึ�งในผูอ้อกแบบและผลิตอุปกรณ์จบัยึดแบบ Low Volume ที�ดีที�สุดในประเทศไทย 

และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการส่งมอบสินคา้ตรง
เวลา (Q-C-D) โดยบริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองดา้นคุณภาพจาก QS9000/ISO9002, ISO 14001 และISO/TS 
16949 มีการตั$งเป้าหมายในการลดตน้ทุนให้ตํ�าลงดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีที�ทนัสมยั และใหค้วามสนใจในการ
ส่งมอบสินคา้ที�ตรงเวลาทาํใหล้กูคา้เชื�อถือ มั�นใจ และไวว้างใจในบริษทัฯ  นอกจากนี$  บริษทัฯ ไดมี้การศึกษา
ความตอ้งการในการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ของบริษทัผลิตรถยนตร์ายใหญ่ทั�วโลกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะโครงการ
ผลิตรถยนตแ์บบ Low Volume   

เนื�องจากตลาดอุปกรณ์จบัยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยยงัมีนอ้ยอยู ่บริษทัฯ จึงไดมุ่้งเนน้การ
จาํหน่ายอุปกรณ์จับยึดในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศในแถบอเมริกา และยุโรปเป็นหลกั 
นอกเหนือไปจากตลาดการขายอุปกรณ์จบัยึดภายในประเทศ เพื�อรักษาระดบัปริมาณยอดขายใหเ้ป็นไปอยา่ง
สมํ�าเสมอ คู่แข่งที�สาํคญัของบริษทัฯ คือ บริษทั ออโต ้ซีเอส จาํกดั ซึ� งเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์จบัยึดใหก้บับริษทั โต
โยตา้ ประเทศไทย จาํกดั, บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั, บริษทั ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั และบริษทั 
สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั 

กลุ่มลกูค้าของอปุกรณ์จบัยดึ 
กลุ่มลูกคา้อุปกรณ์จบัยึด คือ ผูป้ระกอบรถยนต์หรือบริษทัเจา้ของยี�ห้อรถยนต์ต่างๆ อาทิ เช่น ฟอร์ด 

เดมเลอร์ไครส์เลอร์ เรโนลด ์และวอลโว ่โดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์หล่านี$ ส่วนใหญ่จะสั�งซื$ออุปกรณ์จบัยึดใน
ระยะแรกของการออกแบบรถยนต ์ 

2.1.4. ธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ (Car Dealership) 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ และศูนยบ์ริการของรถยนต์ในประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นสดัส่วนรายไดก้วา่ร้อยละ 29 ของรายไดข้องบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี$  

เตรียมงาน 

 

ขอ้มลูของชิ
นงานจากลกูคา้ ออกแบบ        จดัเตรยีมวสัดุ 

ตรวจสอบ ปรบัเขา้กบัชิ�นงานตวัอย่าง ทดลองประกอบชิ�นสว่นและตรวจคุณภาพ 

บรรจุหบีห่อ ขนส่ง        ตดิตั �งและประกอบชิ�นส่วนที%โรงงานลกูคา้ ส่งมอบสินค้า 

ประกอบ ผลิต ทาํการกดัขึ�นรปู 
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• ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด ในประเทศไทย ดาํเนินการโดยบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 
จาํกดั (NESC) มีโชวรู์ม 2 แห่ง ตั$งอยู่บนถนนรามอินทรา และในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นโชวรู์ม
พร้อมศูนยบ์ริการที�มีเครื�องมืออุปกรณ์ทนัสมยั โดยทนัทีที�ลูกคา้นาํรถเขา้รับบริการ ผูเ้ชี�ยวชาญของ
ศูนยฯ์ จะทาํการตรวจสภาพเบื$องตน้ ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลา จากนั$นจะทาํการ
นดัหมายกาํหนดการแลว้เสร็จเพื�อใหล้กูคา้มารับรถ ทั$งนี$  ศูนยบ์ริการของบริษทัฯ สามารถรองรับลูกคา้
ไดถึ้ง 50 คนัต่อวนั และมีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถเชื�อมโยงโดยตรงกบัคลงัอะไหล่ส่วนกลางของ
ฟอร์ด จึงสามารถสั�งซื$อ และจดัหาชิ$นส่วนอะไหล่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ตลอดการดาํเนินงานที�ผ่านมา บริษทัฯ ได้รับรางวลัต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวลั President 
Circle สาํหรับตวัแทนจาํหน่ายที�มียอดขายอนัดบัหนึ� งในประเทศ  รางวลั “ความพึงพอใจของลูกคา้ 
(C.S.I)” จากสถาบนั J. D. Power  และรางวลั “Quality Care” ที�แสดงถึงความมุ่งมั�นในการใหบ้ริการที�
ดีกบัลูกคา้ อีกทั$งเป็นตวัแทนจาํหน่ายแห่งแรกที�ไดรั้บใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซึ� งเป็น
มาตรฐานการขายและการบริการที�กาํหนดโดยบริษทั ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มติซูบิชิ ในประเทศไทย ดาํเนินการโดยบริษทั เอเบิล มอเตอร์ 
จาํกดั (AM) มีโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการ 2 แห่ง ตั$งอยูบ่นถนนลาดพร้าว และที�นวนครจงัหวดัปทุมธานี  

• ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ในประเทศมาเลเซีย ดาํเนินการโดยบริษทั เทนากา เซ
เทีย รีซอสเซส จาํกดั ตั$งอยู่ที�เมืองเปตาลิง จายา และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั ตั$งอยู่ที�
เมืองคาจงั โดยทั$งสองบริษทัมีโชวรู์มและศูนยบ์ริการแบบ 3S ที�พร้อมจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 
สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์การขายและการใหบ้ริการที�ดีที�สุดสาํหรับลูกคา้

โดยเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัถือเป็นปัจจยัสาํคญั โดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตข์องบริษทัฯ 
มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ที�เขา้รับบริการจากแบบสอบถาม และมีการเกบ็ขอ้มูลที�สาํคญัของ
ลกูคา้เพื�อนาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริการ นอกจากนี$  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมและสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัพนกังานขายของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหบ้ริการที�ดีแก่ลูกคา้ และสามารถแข่งขนัไดก้บัตวัแทน
จาํหน่ายรถยนตร์ายอื�นๆ ในบริเวณพื$นที�ใกลเ้คียงกนั 

นอกเหนือไปคุณภาพการบริการที�ดีสําหรับลูกคา้ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ภาพลกัษณ์และการส่งเสริม
การตลาดของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ การเติบโตของเศรษฐกิจ และการสนบัสนุนของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรม
รถยนต ์ลว้นแต่เป็นปัจจยัเสริมที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการเติบโตของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศอยา่งกา้วกระโดดในปี 2555 สีบเนื�องมาจากการฟื$ นฟู
ของเศรษฐกิจหลงัจากเหตุการณ์นํ$าท่วมในปี 2554 และจากการสนบัสนุนของรัฐบาลสาํหรับนโยบายการคืน
ภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และเมื�อนโยบายการคืนภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลได้
สิ$นสุดลงในปี 2556 เป็นผลให้การเติบโตของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศชะลอตวัลง และลดลงเมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 2556 
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ระบบแสดงผลทางต่างระดบั _Z-Level และ Junction 

กลุ่มลกูค้าของธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์คือ ลูกคา้ทั�วไปที�ตอ้งการซื$อรถยนต์ โดยผ่าน

พนกังานขายของบริษทัฯ หรือติดต่อโดยตรง  โดยทั�วไป ลูกคา้ที�ซื$อรถยนต์กบับริษทัที�เป็นตวัแทนจาํหน่าย
รถยนตจ์ะเป็นลูกคา้เป้าหมายในการนาํรถยนต์ที�ซื$อมาเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต์เช่นกนั อย่างไรก็ดี 
ลกูคา้ของศูนยบ์ริการรถยนตน์ั$นรวมถึงลกูคา้ที�ซื$อรถจากตวัแทนจาํหน่ายรายอื�นอีกดว้ย 

 

2.1.5. ธุรกจิระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ (Car Navigation) 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกัด เป็นผูผ้ลิต

ซอฟแวร์ระบบแผนที�นํา ร่องการเดินทางโดย
รถยนต์ภายใต้ชื�อ เพาเวอร์แมพ (POWERMAP) 
ซึ� งเป็นโปรแกรมเพื�อใช้ในการแนะนําเส้นทาง 
และนาํทางใหลู้กคา้ถึงจุดหมายปลายทางดว้ยเสียง
นําทาง และแสดงแผนที�นําทาง ซึ� งซอฟแวร์นี$
สามารถนาํไปใชก้บัอุปกรณ์เครื�องเสียงติดรถยนต์
ที� มีระบบนําทางประกอบภายในตัวเครื� อง หรือ
แบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื�องนาํทางแบบพกพา โทรศพัทมื์อถือ หรือเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ หรือ เพาเวอร์แมพ ไอคิว (POWERMAP IQ) ยงัประกอบดว้ยเทคโนโลยี
สาํหรับเชื�อมต่อแบบบูรณาการ ซึ� งสามารถเขา้ถึงระบบการจดัการจราจร ขยายการครอบคลุมการใหบ้ริการ 
และบริการออนไลน์อื�นๆ นอกจากนี$  แผนที�ของบริษทัฯ นั$นครอบคลุมแผนที�ของประเทศไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และบรูไน และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ และความสะดวกในการใชง้านในแต่ละประเทศได้
เป็นอยา่งดี 

กลุ่มลกูค้าของธุรกจิระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ 
กลุ่มลูกคา้ของ POWERMAP แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ลูกคา้ OEM ซึ� งเป็นกลุ่มผูผ้ลิตรถยนต ์

ทั$งในและต่างประเทศ ลกูคา้ตวัแทนจาํหน่าย และผูบ้ริโภค โดยลกูคา้หลกัของบริษทัฯ คือลูกคา้กลุ่มบริษทัซึ� ง
เป็นผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทาง (GPS) ที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ กลุ่มเครื�องเสียงติดรถยนตพ์ร้อม GPS ซึ� งมี
กวา่ 16 ยี�หอ้ เช่น JVC, Priority เป็นตน้ และกลุ่มเครื�องนาํทางแบบพกพา ซึ� งมีกวา่ 10 ยี�หอ้ เช่น Pierre Cardin 
เป็นตน้ ปัจจุบนั POWERMAP มีลกูคา้ลงทะเบียนแลว้มากกวา่ 100,000 เลขหมาย และบริษทัฯ ไดรั้บการตอบ
รับเป็นอยา่งดีจากการขยายตลาดไปสู่ประเทศมาเลเซีย 

สําหรับผลิตภณัฑใ์หม่ของระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ของบริษทัฯหรือ POWERMAP IQ 
with CONNECTIVITY ที�ไดเ้ปิดตวัไปในปี 2555 บริษทัฯ ไดป้ระสบความสาํเร็จในการขยายฐานลูกคา้ไปยงั
กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ โดยบริษทัฯ เป็นผูใ้หบ้ริการอุปกรณ์ให้แก่รถยนตมิ์ตซูบิชิ รุ่น แอททราจ (Attrage) 
และมิราจ (Mirage) และรถยนตฮุ์นได รุ่น H-1 และ ทูซอน (TUCSON) เพิ�มเติมจากการให้บริการอุปกรณ์
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ติดตั$งในรถยนตโ์ปรตอน รุ่นเพรเว ่(PREVE) ที�ไดท้าํการเปิดตวัไปเมื�อเดือนธนัวาคม 2555 นอกจากนี$  และ
บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาร่วมกบัแผนกวิจยัของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ยิ�งขึ$น 

 

2.2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปี 2556 เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนตข์องประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายดา้น อยา่งที�
ทราบกนัดีว่านโยบายของรัฐบาลและการฟื$ นฟูภายหลงัเหตุการณ์นํ$าท่วมไดก้ระตุน้การบริโภคของภาคเอกชน
และการใชจ่้ายของภาครัฐ ทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างกา้วกระโดด ทาํใหปี้ 2555 นบัวา่ปีทองของ
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย อยา่งไรกต็าม หลงัจากที�นโยบายดงักล่าวสิ$นสุดลง เศรษฐกิจของประเทศได้
ชะลอตวัลงอยา่งมีนยัสาํคญั  รายงานจากธนาคารพฒันาเอเซีย หรือเอดีบี (Asian Development Bank “ADB”) ได้
แสดงดชันีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ� งปีแรกที�อตัราร้อยละ 4.1 ซึ� งสะทอ้นให้เห็นถึง
ความตอ้งการในประเทศและต่างประเทศที�ซบเซา นอกจากนี$  ความขดัแยง้ภายในประเทศ และความวุ่นวายทาง
การเมืองในช่วงครึ� งปีหลงัไดส่้งผลต่ออตัราการเติบโตโดยรวมในปี 2556 

ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2556 มีจาํนวนเกือบเท่ากับยอดผลิตในปี 2555 ที�จาํนวน 
2,457,057 คนั ยอดการผลิตรถยนต์นั�งเพิ�มขึ$นจากปีที�แลว้ โดยมีสัดส่วนที�ร้อยละ 44 ของยอดการผลิตรถยนต์
ทั$งหมด โดยมีปัจจยับวกจากนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ในขณะที�ยอดการผลิตรถกระบะลดลงในจาํนวนคนัที�
ใกลเ้คียงกนัเมื�อเทียบกบัปีที�แลว้ โดยมีสัดส่วนอยู่ที�ร้อยละ 54 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั$งหมด ในส่วนยอด
จาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศในปี 2556 ลดลงร้อยละ 7 เมื�อเทียบกบัปีที�แลว้อยูที่�จาํนวน 1,330,672 คนั ทั$งนี$  
ความตอ้งการรถยนตไ์ดเ้ปลี�ยนจากการขายในประเทศไปเป็นเพื�อการส่งออก ซึ� งมีการเติบโตปีต่อปีในอตัรากว่า
ร้อยละ 10 

อนึ�ง ยอดการผลิตรถยนต์และยอดจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็นไปในทางเดียวกบัเศรษฐกิจของประเทศ 
ดว้ยมีความแข็งแกร่งในครึ� งปีแรกเนื�องจากความตอ้งการรถยนต์ที�ต่อเนื�องมาจากสิ$นปีก่อนหนา้ และหลงัจาก
นโยบายรัฐบาลดงักล่าวไดสิ้$นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2556 ความตอ้งการรถยนตไ์ดล้ดลงมาอยูใ่นระดบัปกติก่อน
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล 

การพฒันาที�สําคญัของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2556 ไดแ้ก่ การก่อสร้างโรงงานแห่งที� 2 
ของฮอนดา้ที�จงัหวดัปราจีนบุรี ดว้ยมูลค่าการลงทุนที�ประมาณ 17.15 พนัลา้นบาท โดยจะเริ�มดาํเนินการในปี 
2558 การร่วมทุนระหวา่งบริษทั เซี�ยงไฮ ้ออโตโมทีฟ อินดสัตรีส์ คอร์ปอเรชั�น (SAIC) กบักลุ่มบริษทัเครือเจริญ
โภคภณัฑ ์หรือกลุ่มซีพี (CP) เพื�อตั$งโรงงานประกอบในจงัหวดัระยอง ซึ� งจะเริ�มดาํเนินการในปี 2557 นี$  และมี
แผนที�จะก่อสร้างโรงงานแห่งที� 2 เพื�อเพิ�มกาํลงัการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งของบริษทัในระดบัภูมิภาค การ
ก่อตั$งโรงงานของมาสดา้ในจงัหวดัชลบุรี โดยใชชื้�อว่า มาสตา้ พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ� ง (ประเทศไทย) 
จาํกดั (MPMT) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 เพื�อผลิตเครื�องยนตไ์ฟฟ้า SKYACTIV-DRIVE แบบอตัโนมติัสาํหรับ
รถรุ่น SKYACTIV ใหแ้ก่บริษทั ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั และโรงงานผลิตรถยนตม์าสดา้ทั�วโลก 
โดยโรงงานนี$คาดวา่จะเริ�มจดัส่งผลิตภณัฑใ์นปี 2559 นอกจากนี$  นิสสันไดมี้การลงทุนจาํนวน 34 ลา้นเหรียญ
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สหรัฐเพื�อขยายศูนยพ์ฒันานิสสันในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Nissan Technical Center South East Asia – 
NTCSEA) ซึ� งไดเ้ปิดดาํเนินการในเดือนสิงหาคม 2556 เพื�อสนบัสนุนส่วนงานวิจยัและพฒันากาํลงัการผลิตและ
ศกัยภาพการแข่งขนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
2.3.  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

2.3.1. กาํลงัการผลติ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํลงัการผลิตและการใชก้าํลงัการผลิตตามผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปนี$  

  ปี 2556 
ผลติภัณฑ์ โรงงาน กาํลงัการผลติ อตัราการใช้กาํลงัการผลติ 
ชิ$นส่วนรถยนต ์    
โครงช่วงล่างรถกระบะ (ชุด) 2 406,000 75% 

ชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป (ชิ�น) 3 117,064,311 71% 

ชิ�นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตู (ชุด) 1 5,973,200 38% 

ชิ�นส่วนตีอัดขึ�นรูปและกลึงกัดผิวสาํเร็จ (ชุด) 2 37,880,286 57% 

ชิ�นส่วนและถังนํ�ามนัพลาสติก (ชิ�น) 2 29,768,661 78% 

แม่พิมพ ์(ชุด) 1 300 67% 

อุปกรณ์จบัยดึ (ชุด) 1 300 115% 

 
2.3.2. การจดัหาวตัถุดิบ 

ธุรกจิการผลติชิ�นส่วนรถยนต์ แม่พมิพ์ และ อปุกรณ์จบัยดึ  

วตัถุดิบที�สาํคญัในการผลิตชิ
นส่วนรถยนต ์แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด คือ เหลก็ เหลก็หล่อ และแผ่น
เหล็กมว้น โดยบริษทัฯ จะทาํการสั�งซื
อเหลก็ตามลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหลก็ที�ตอ้งการตามที�ลูกคา้ 
(บริษทัผูป้ระกอบรถยนต ์OEM) กาํหนด และจากผูจ้ดัจาํหน่ายที�ลูกคา้กาํหนดเช่นกนั โดยส่วนมาก บริษทัฯ 
สั�งซื
อเหลก็ผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั เอม็ซีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั, 
บริษทั สยามสตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั, บริษทั ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั, บริษทั โตโยตา้ ทูโช 
(ประเทศไทย) จาํกดั, และบริษทั เพิ�มสหายสตีล จาํกดั และเนื�องจากการสั�งซื
อเหลก็เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
ลกูคา้ ดงันั
น การกาํหนดราคาสินคา้จึงสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามราคาเหลก็ในปัจจุบนั 

นอกจากเหล็กจะเป็นวตัถุดิบที�สําคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบก็มีส่วนสําคญัเช่นเดียวกนั 
เนื�องจากขั
นตอนการออกแบบถือเป็นหวัใจสาํคญัในการผลิต และตอ้งอาศยัความเชี�ยวชาญของวิศวกร รวมถึง
ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตทั
งหมด ดา้นเทคโนโลยี เครื�องมือกล และตอ้งมีความรู้ในโปรแกรมออกแบบ 
(Drawing) ทั
งนี
  บริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ เช่น ญี�ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมนั เป็นที�
ปรึกษา และใหค้าํแนะนาํวิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ 
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ปัจจุบนั บริษทัฯ มีวิศวกรรวมกบัพนักงานผลิตอุปกรณ์จบัยึด และผลิตแม่พิมพ์ รวมทั
งหมด 61 คน 
บริษทัฯ ใชค้อมพิวเตอร์ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการ
ออกแบบอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์มีเครื�องกดัเหล็ก (CNC Machining Center) จาํนวน 5 เครื�อง เพื�อผลิต
อุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์

ธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ 

วตัถุดิบของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์คือ รถยนตจ์ากบริษทัผูป้ระกอบรถยนต ์และ 
อะไหล่รถยนตที์�ใชใ้นการซ่อม หรือบาํรุงรักษารถยนต ์โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาระดบัสินคา้คงคลงั
สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ประมาณ 100 คนั เพื�อใหเ้พียงพอ และพร้อมส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัที 
ในส่วนของศูนย์บริการ บริษัทฯ มีคลังอะไหล่สํารองที�สามารถระบบเชื�อมต่อโดยตรงกบัคลังอะไหล่
ส่วนกลางของบริษทัผูป้ระกอบรถยนต ์เพื�อใหก้ารสั�งซื
อ และจดัหาอะไหล่สาํหรับรถยนตส์ามารถจดัการได้
อยา่งรวดเร็ว 

2.4. ผลกระทบต่อสิ_งแวดล้อม 
บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ� งแวดลอ้ม ที�อาจได้รับ

ผลกระทบในเรื�องอากาศเสีย นํ$ าเสีย และกากของเสีย จากการผลิตชิ$นส่วนรถยนต์ แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด 
บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบาย และมีการควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนขอ้กาํหนดดา้นการจดัการสิ�งแวดลอ้ม (ISO 14001) 
นอกจากนี$  บริษทัฯ ยงัไดมี้การสร้างระบบเพื�อป้องกนัมลพิษที�อาจส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื�อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่อไปนี$  

1. สร้างระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มที�มีประสิทธิภาพ เพื�อยึดถือปฏิบติั 
2. ป้องกนัมลพิษทางนํ$า อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที�อาจเกิดขึ$นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จดัใหมี้การคดัแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และพลงังานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
5. มีการสื�อสารใหส้าธารณะรับทราบ 
6. มีการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความตระหนกัในสิ�งแวดลอ้ม 
ทั$งนี$   บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ISO 14001  จาก  TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมนัตั$งแต่ปี  2545  เป็นตน้มา ซึ� งเป็นสิ�งที�ยืนยนัไดถึ้งความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและความมุ่งมั�นของ
บริษทัฯ ที�จะบริหารองคก์รใหเ้ป็นสถานประกอบการที�มีความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะอาชีวอนามยัและไม่ส่งผล
กระทบหรือก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสิ�งแวดลอ้มต่อชุมชน 

2.5. งานที_ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัฯ ไม่มีงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้สําหรับธุรกิจการผลิตชิ$นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตวัแทน
จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ ์และการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเป็นธุรกิจที�มี
ลกัษณะเป็นชิ$นงานที�ใชเ้วลานานกวา่ 1 ปี  



 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   หน้า 24 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

2.6. สิทธิประโยชน์และเงื_อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการ
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัอาปิโก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี$  
• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ$นส่วนโลหะปั*มขึ$นรูป ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1470(2)/2546 ลงวนัที� 4 

กนัยายน 2546 และกิจการผลิตชิ$นส่วนโลหะปั*มขึ$นรูปสาํหรับยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 
2175(2)/2551 ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content and Embedded 
Software สําหรับบริษทั เอ แม็คชั�น จาํกดั (“AMAC”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1657(7)/2550 ลงวนัที� 9 
กรกฎาคม 2550  

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ$นส่วนโลหะสําหรับยานพาหนะ ของบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ$ง จาํกดั 
(มหาชน) (“AF”) ไดรั้บ ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1927(2)/2550 ลงวนัที� 24 กนัยายน 2550   

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถงันํ$ามนัพลาสติก (Plastic Fuel Tank) สาํหรับยานพาหนะ สาํหรับบริษทั 
อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) (“AP”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 2162(2)/2551 ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551  

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Digital Content สาํหรับบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 
(“AITS”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1386(7)/2552 ลงวนัที� 26 พฤษภาคม 2552  

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ$นส่วนโลหะปั*มขึ$นรูป ของบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (“AA”) ตาม
บตัรส่งเสริมเลขที� 1075(2)/2553 ลงวนัที� 5 มกราคม 2553  

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ$นส่วนยานพาหนะ สําหรับบริษทั อาปิโก สตรัคเจอร์รัล โปรดกัส์ 
จาํกดั (“ASP”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1467(2)/2554 ลงวนัที� 21 เมษายน 2554 

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพปั์*มโลหะ ชิ$นส่วนแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยึดสาํหรับบริษทั อาปิโก 
ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั (“AHT”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 5024(2)/2556 ลงวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2556 

• การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ$นส่วนโลหะปั*มขึ$นรูปสําหรับยานพาหนะ สําหรับบริษทั อาปิโก 
ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (“AHP”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 5025(2)/2556 ลงวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2556  
โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชน ์ดงันี$
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เงิ�อนไขทั�วไป และเงื�อนไขเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

อุปกรณ์ตีอดั
ขึFนรูป 

ผลติถัง
นํFามัน
พลาสติก 

ขายระบบนํา
ร่องการ
เดนิทาง 

พฒันา และ 
ผลติระบบ
นําร่อง
เดนิทาง 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ออกแบบ
และผลติ
อุปกรณ์จับ

ยดึ 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดร้ับการ
ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและเงินทุนหมุนเวียน 
(มาตรา 31) ยกเวน้สาํหรับ AHT และ AHP  ไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนไม่รวมคา่
ที�ดินและเงินทุนหมุนเวียน 

7 ปี (สิ
นสุด
มกราคม 
2560) 

7 ปี (สิ
นสุด 
มกราคม 
2562) 

8 ปี (ยงัไม่
ดาํเนินการ) 

8 ปี (สิ
นสุด 
มิถุนายน 
2560) 

8 ปี (สิ
นสุด 
มกราคม 
2561) 

8 ปี (สิ
นสุด 
มกราคม 
2561) 

7 ปี (สิ
นสุด
สิงหาคม 
2554) 

8 ปี (สิ
นสุด
ธนัวาคม 
2559) 

8 ปี (สิ
นสุด 
มกราคม 
2564) 

8 ปี (สิ
นสุด 
ธนัวาคม 
2563) 

ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมซึ� งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดร้ับการ
ส่งเสริมไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลนั
น  (มาตรา 34) 

� � � � � � � � � � 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื�อใช้
ในการผลิตเพื�อการส่งออกเป็นระยะเวลาตามที�กาํหนด นบัตั
งแต่วนันาํเขา้ครั
 งแรก 
(มาตรา 36 (1)) 

1 ปี 1 ปี 5 ปี 5 ปี − 1 ปี 1 ปี 5 ปี 1 ปี 1 ปี 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของที�ผูไ้ดร้ับการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื�อส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลาตามที�กาํหนด นบัตั
งแต่วนันาํเขา้ครั
 งแรก (มาตรา 36 (2)) 

1 ปี 1 ปี 5 ปี 5 ปี − 1 ปี 1 ปี 5 ปี 1 ปี 1 ปี 

ลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาตาม (มาตรา 31 (1) 
และ มาตรา 35 (1)) 

− − � � − − − � − − 

ลดหยอ่นอากรขาเขา้กึ�งหนึ� งเฉพาะเครื�องจกัรที�ไม่อยูใ่นรายการปรับลดอากรขาเขา้ตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัที� ศก. 13/2533 เวน้แต่รายการเครื�องจกัรที�มีอากรขาเขา้ต ํ�ากวา่
ร้อยละสิบจะไม่ไดร้ับการลดหยอ่น  (มาตรา 29) 

− − − − − − � − − − 

อนุญาติให้หกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้าและคา่ปะปาสองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 
10 ปี (มาตรา 35 (2)) − − � − − − − − − − 
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เงิ�อนไขทั�วไป และเงื�อนไขเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

อุปกรณ์ตีอดั
ขึFนรูป 

ผลติถัง
นํFามัน
พลาสติก 

ขายระบบนํา
ร่องการ
เดนิทาง 

พฒันา และ 
ผลติระบบ
นําร่อง
เดนิทาง 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ออกแบบ
และผลติ
อุปกรณ์จับ

ยดึ 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

จดัให้มีระบบป้องกนัและควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  (ขอ้ 9
เงื�อนไขทั�วไป) 

� � � � � � � � � � 

หยดุการดาํเนินการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน ตอ้งไดร้ับอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
สาํนกังาน  (ขอ้ 11 เงื�อนไขทั�วไป) 

� � � � � � � � � � 

เครื�องจกัรซึ� งไดร้ับลดหยอ่นอากรขาเขา้ จะตอ้งนาํเขา้ภายในวนัที�ดงันี
   (ขอ้ 1.1 เงื�อนไข
เฉพาะโครงการ) 

25/7/2555 21/10/2556 24/3/2553 15/6/2554 26/11/2554 9/1/2553 4/3/2549 15/6/2554 21/8/2558 21/8/2558 

ตอ้งมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ (ขอ้ 3 เงื�อนไขเฉพาะ) 
800  

ลา้นบาท 
200  

ลา้นบาท 
500  

ลา้นบาท 
150  

ลา้นบาท 
100  

ลา้นบาท 
10  

ลา้นบาท 
210  

ลา้นบาท 
218.236  
ลา้นบาท 

65  
ลา้นบาท 

120  
ลา้นบาท 

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที�ไดร้ับยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึ�งและวรรคสาม มีมูลคา่ไม่เกิน 
... ทั
งนี
 จะปรับเปลี�ยนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมคา่ที�ดินและทุนหมุนเวียนที�
แทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการที�ไดร้ับการส่งเสริม (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ)  

220 
ลา้นบาท 

464 
ลา้นบาท 

109.534  
ลา้นบาท 

210  
ลา้นบาท − − 

23.5  
ลา้นบาท 

380  
ลา้นบาท 

363.675 
ลา้นบาท 

578.164 
ลา้นบาท 

ยื�นแบบขอใชส้ิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและรายงานผลการ
ดาํเนินงานที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้สาํนกังานเห็นชอบเพื�อ
ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของรอบระยะเวลาบญัชีนั
น  
(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ภายใน  
120 วนั 

ขนาดการลงทุนไม่รวมคา่ที�ดินและทุนหมุนเวียนขั
นตํ�า  ไม่นอ้ยกวา่  (เงื�อนไขเฉพาะ
โครงการ) 

1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 2 ลา้นบาท 

ตอ้งดาํเนินการให้ไดร้ับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000
มาตรฐานสากลอื�นที�เทียบเท่า นบัแต่วนัที�เปิดดาํเนินการภายใน  (เงื�อนไขเฉพาะ
โครงการ) 

2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี − − 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 
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เงิ�อนไขทั�วไป และเงื�อนไขเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

AA ASP AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ 

อุปกรณ์ตีอดั
ขึFนรูป 

ผลติถัง
นํFามัน
พลาสติก 

ขายระบบนํา
ร่องการ
เดนิทาง 

พฒันา และ 
ผลติระบบ
นําร่อง
เดนิทาง 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ออกแบบ
และผลติ
อุปกรณ์จับ

ยดึ 

ผลติชิFนส่วน
โลหะปัIมขึFน

รูป 

ตอ้งดาํเนินการให้ไดร้ับใบรองมาตรฐานจากสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติหรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  Capability Maturity Model (CMM) หรือ
มาตรฐานสากลอื�นที�เทียบเท่า 

− − − − − − − − − − 

ผลิตชิ
นส่วนโลหะปั�มขึ
นรูปมีกาํลงัการผลิต  10  ลา้นชิ
น  (5,000 ตนั) (เวลาทาํงาน 24 
ชั�วโมง / วนั :  300 วนั/ปี) (ขอ้ 5 เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − − − − � − − − 

ผลิตแม่พิมพป์ั�มโลหะมีกาํลงัการผลิต 400 ชุด  ผลิตชิ
นส่วนแม่พิมพม์ีกาํลงัการผลิต 200 
ชุด    ผลิตอุปกรณ์จบัยดึมีกาํลงัการผลิต 22 ชุด  ผลิตชิ
นส่วนอุปกรณ์จบัยดึมีกาํลงัการ
ผลิต 300 ชุด  (เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง / วนั  : 300 วนั / ปี)   (ขอ้ 5 เงื�อนไขเฉพาะ
โครงการ)   

− − − − − − − − � − 

ผลิตชิ
นส่วนโลหะปั�มขึ
นรูปสาํหรับยานพาหนะมีกาํลงัการผลิต 32 ลา้นชิ
น  (หรือ 
32,000 ตนั) (เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง / วนั : 300 วนั / ปี)  (ขอ้ 5 เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − − − − − � − � 

สถานที�ตั
งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  15 
ปี  (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

� � − � − − − − − − 

สถานที�ตั
งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็น
เวลาอยา่งนอ้ย  15 ปี (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) − − − − � − � − � � 

สถานที�ตั
งโรงงานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  15  ปี (เงื�อนไข
เฉพาะโครงการ) − − − − − � − − − − 

สถานที�ตั
งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี
   จงัหวดัระยอง เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 ปี 
(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) − − − � − − − � − − 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 

3.1. โครงสร้างและความรับผดิชอบในการบริหารความเสี�ยง 
การบริหารความเสียงนบัเป็นหนึงในกระบวนการสาํคญัของการบริหารจดัการทีดีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 

ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารความเสียงอยา่งต่อเนือง และในปี 2556 คณะกรรมการของ
บริษทัฯ ไดมี้มติจดัตั0งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือประเมินความเสียงสําคญัทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ตาม
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและปัจจยัการดาํเนินธุรกิจทีเปลียนแปลงไป และกาํหนดนโยบายและวิธีการบริหาร
ความเสียง เพือใหบ้ริษทัฯ สามารถป้องกนัและลดผลกระทบทีเกิดขึ0นจากความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้
และกลบัมาดาํเนินธุรกิจในภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั0งนี0  หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสียงไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานส่วนการกาํกบัดูแลกิจการ 

ในรอบปี 2556 ทีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การประเมินความเสียงทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยสามารถแบ่ง
ตามความเสียงในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี0  

3.2. ปัจจัยความเสี�ยงภายนอก 
3.2.1. ความเสี�ยงจากปัญหาทางการเมอืง 

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากปัญหาความขดัแยง้และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศ ซึ� งส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์จากต่างประเทศและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมรถยนตโ์ดยรวม เนื�องมาจากอาจเกิดความไม่แน่นอนในการดาํเนินงานและนโยบายของรัฐบาล 
ทาํใหบ้ริษทัฯ อาจสูญเสียรายไดจ้ากยอดการสั�งซื1อชิ1นส่วนของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตที์�ลดลง สาํหรับความไม่
มั�นคงในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนันั1น ยงัคงเป็นการยากที�จะคาดเดาผลลพัธ์ที�จะเกิดขึ1นเนื�องจากมี
ระดบัความไม่แน่นอนสูง อย่างไรกดี็ บริษทัฯ ไดมี้การติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ดเพื�อให้สามารถปรับ
การทาํงานไดท้นัท่วงที และเกิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานอยา่งนอ้ยที�สุด 

3.2.2. ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาต ิ
ภยัธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศอื�นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาจส่งผล

กระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั1งทางตรงและทางออ้ม เช่น การขนส่ง แหล่งวตัถุดิบ กาํลงัซื1อของ
ผูบ้ริโภค ฯลฯ รวมถึงรายไดแ้ละผลกาํไรที�อาจจะลดลง ดงัเช่นภยัสึนามิในประเทศญี�ปุ่นซึ� งส่งผลกระทบกบั
บริษทัฯ เนื�องจากผูผ้ลิตชิ1นส่วนและจดัหาวตัถุดิบหลายรายไม่สามารถส่งชิ1นส่วนหรือวตัถุดิบเหล็กให้กบั
บริษทัฯ ได ้อีกทั1งยงัไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวทดแทนซึ� งทาํให้เกิดความล่าชา้ในการผลิต 
และเหตุการณ์อุทกภยัในประเทศไทยในปี 2554 ซึ� งทาํให้โรงงานหลกัของบริษทัฯ จมอยู่ใตน้ํ1 าลึกกว่า 2.2 
เมตร ทาํให้อาคาร เครื� องจกัร และสินคา้เสียหาย ทาํให้การผลิตหยุดชะงกัและตอ้งยา้ยฐานการผลิตไปยงั
โรงงานอื�นที�ไม่ไดรั้บผลกระทบ นอกจากนี1 ยงัมีค่าใช้จ่ายที�สูงขึ1นจากมาตรการป้องกนั บรรเทา และฟื1 นฟู
บริษทัฯ อยา่งไรกดี็ ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติเป็นสิ�งที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงและไม่อาจคาดการณ์ได ้บริษทัฯ จึง
ไดก้าํหนดนโยบายเพื�อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบอนัร้ายแรงของภยัธรรมชาติที�อาจเกิดขึ1น อาทิ เช่น การ
ตั1งโรงงานของบริษทัฯ ใหก้ระจายตวัในหลายพื1นที� เพื�อเป็นทางเลือกใหส้ามารถยา้ยสายการผลิตบางส่วนไป
ยงัโรงงานอื�นไดใ้นกรณีจาํเป็น การสนบัสนุนการสร้างเขื�อนดินสองชั1นลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อนั
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เป็นที�ตั1งของโรงงานหลกัของบริษทัฯ เพื�อป้องกนัการเกิดเหตุการณ์อุทกภยัและสามารถดาํเนินกิจการไดใ้น
กรณีที�อาจเกิดเหตุการณ์อีกในอนาคต รวมไปถึงการทาํประกันเพื�อชดเชยความเสียหายอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติและการหยดุชะงกัทางธุรกิจ 

3.3. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ 
3.3.1. ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลติชิ8นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ1นส่วนรถยนตมี์การแข่งขนัสูงมากระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตชิ1นส่วนยานยนต ์
และบริษทัฯ มีความเสี�ยงสาํคญัในการสูญเสียรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัคู่แข่ง ซึ� งส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และอาจเป็นขอ้เสียเปรียบสาํหรับโครงการ และยอดสั�งซื1อในอนาคต  ใน
การสั�งซื1อชิ1นส่วนยานยนตแ์ต่ละครั1 ง บริษทัผูผ้ลิตยานยนตจ์ะคดัเลือกผูผ้ลิตชิ1นส่วนยานยนตล่์วงหนา้สาํหรับ
รถยนตรุ่์นใหม่ก่อนการผลิตจริง โดยส่วนใหญ่บริษทัผูผ้ลิตยานยนตจ์ะมอบคาํสั�งซื1อใหแ้ก่ผูผ้ลิตชิ1นส่วนยาน
ยนต์ที�ไดรั้บการคดัเลือกอย่างต่อเนื�อง และคาํสั�งซื1อชิ1นส่วนยานยนตส์ําหรับรถยนต์รุ่นใดๆอาจมีระยะเวลา
ตั1งแต่ 4 ถึง 10 ปีตามระยะเวลาของรถยนต์รุ่นนั1นๆ ดงันั1นคาํสั�งซื1อจากลูกคา้ หมายถึงการประกนัรายไดที้�
แน่นอนเป็นระยะเวลายาวนาน และการไม่ไดรั้บคาํสั�งซื1ออาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อบริษทัฯ  

ทั1งนี1  บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนในการบริหารจดัการความเสี�ยงนี1  ดว้ยการวางแผนการผลิตและแผนการ
ลดต้นทุนอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษทัฯ ผลิตชิ1นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงด้วยราคาที�สามารถแข่งขันได ้
วางเป้าหมายในการใหบ้ริการที�มีประสิทธิภาพและการส่งสินคา้ที�ตรงต่อเวลา รวมถึง มีการนาํเทคโนโลยีที�
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ผนวกกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในด้านวิศวกรรม และรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เพื�อให้บริษทัฯ คงความเชื�อมั�นจากบริษทัผูผ้ลิตยานยนตช์ั1นนาํระดบัโลก และ
รักษาชื�อเสียงความเป็นผูผ้ลิตชิ1นส่วนยานยนตที์�มีความสามารถในการแข่งขนัสูงที�สุดในตลาดรายหนึ�ง 

3.3.2. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลกูค้ารายใหญ่ 
กลุ่มลกูคา้สาํคญัของบริษทัฯ คือ กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศ ซึ�งนบัเป็นสดัส่วนรายไดก้วา่ร้อย

ละ 75 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีฐานลูกคา้ที�หลากหลายและไม่ผูกขาดการจาํหน่ายสินคา้
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนตร์ายใดรายหนึ�ง ทั1งนี1  ในปี 2556 บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ซึ� งมียอดสั�งซื1อสินคา้จากบริษทัฯ 
ประมาณร้อยละ 30 ของรายไดร้วม จึงทาํให้บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกคา้รายใหญ่ ซึ� งหาก
บริษทัฯ สูญเสียลกูคา้รายดงักล่าวไปและบริษทัฯ ไม่สามารถหาลูกคา้รายอื�นมาทดแทนได ้กจ็ะส่งผลกระทบ
ต่อรายไดข้องบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดรั้บคาํสั�งซื1อสําหรับชิ1นส่วนรถยนต์ที�ผ่านการคดัเลือกจาก
ผูผ้ลิตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปีตามระยะเวลาของรุ่นรถยนต์นั1นๆ และมีการรักษาคุณภาพ ราคา และ
มาตรฐานการจดัส่ง รวมถึงมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูคา้ ทาํใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่บริษทัฯ จะคงไดรั้บคาํสั�งซื1อสินคา้
และสามารถรักษารายไดจ้ากลกูคา้รายนี1อยา่งต่อเนื�องสาํหรับรถยนตรุ่์นใหม่ดว้ยเช่นกนั 

นอกเหนือจากที�กล่าวมา บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของลูกคา้ ซึ� งลูกคา้ของบริษทัฯ 
กว่าร้อยละ 80 เป็นบริษทัญี�ปุ่น ในกรณีที�เศรษฐกิจของญี�ปุ่นเกิดปัญหา บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อผลกาํไรและการดาํเนินงาน เนื�องจากญี�ปุ่นเป็นประเทศหลกัที�ถือเป็นผูเ้ล่นสําคญัในอุตสาหกรรม
รถยนตใ์นประเทศไทย  
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3.4. ความเสี�ยงในการผลติ 
3.4.1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

บริษัทฯ ดํา เนินธุรกิจการผลิตชิ1นส่วนยานยนต์ โดยมีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักที�บริษัทฯ ใช้ใน
กระบวนการผลิต คิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 80 ของวตัถุดิบทั1งหมด ทั1งนี1  ราคาเหล็กมีความผนัแปรไป
ตามราคาซื1 อขายในตลาดโลก รวมทั1 งอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั1น บริษทัฯ จึงอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาเหล็กต่อผลกาํไรของบริษทัฯ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว โดยมีการติดตามความเคลื�อนไหวของราคาเหล็กอยา่งใกลชิ้ด และได้
กาํหนดนโยบายกลางในการซื1อวตัถุดิบ ซึ� งนโยบายกลางนี1 เป็นระบบใหลู้กคา้เป็นผูเ้ลือกเหล็กที�จะนาํมาเป็น
วตัถุดิบในการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และราคาการซื1อขายวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัฯ โดยที�บริษทัฯ มีขอ้ตกลงกบัลูกคา้
ใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับราคาของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนและความผนัผวนของราคาวตัถุดิบไดเ้ป็น
ครั1 งคราว ซึ�งขอ้ตกลงดงักล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบต่อผลประกอบการของ
บริษทัฯ 

3.4.2. ความเสี�ยงด้านปัญหาแรงงาน 
บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากปัญหาดา้นแรงงาน เช่น การประทว้งนดัหยุดงาน อนัเนื�องมาจากปัญหา

กบัสหภาพแรงงาน หรือความสมัพนัธ์ที�ไม่ดีระหวา่งบริษทัฯ และสหภาพแรงงาน ซึ� งส่งผลต่อการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ดงันั1น บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพและการใหผ้ลตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
ซึ� งจะเป็นปัจจยัสําคญัที�จะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ ขอ้พิพาทแรงงาน และช่วยลดผลกระทบต่อการผลิต 
และด้วยความใส่ใจและมุ่งมั�นในการดูแลพนักงานของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ มีปัญหาดา้น
แรงงานนอ้ยมาก 

นอกเหนือจากปัญหาแรงงานจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ที�ไดก้ล่าวมา บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจาก
ปัญหาดา้นแรงงานในส่วนอื�นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต ์ยกตวัอยา่ง เช่น การประทว้งนดัหยุดงานของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ จากการที�บริษทัฯ ไม่สามารถส่งสินคา้
ได ้ อย่างไรก็ดี ถึงแมว้่าเหตุการณ์เช่นนี1 จะไม่สามารถคาดการณ์ หรือวางแผนไวล่้วงหน้าได ้บริษทัฯ อาจ
ไดรั้บผลกระทบแค่ระยะเวลาสั1น หลงัจากที�แต่ละฝ่ายสามารถหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้นอกจากนี1  บริษทัฯ อาจมี
ผลกระทบไม่มากนกั เนื�องจากบริษทัฯ มีการส่งสินคา้ใหล้กูคา้หลากหลาย และไม่ยึดติดกบับริษทัใดเป็นพิเศษ 

3.5. ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการ 
3.5.1. ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้บริหารสูงสุดแต่เพยีงผู้เดยีว 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงจากการพึ�งพาผูบ้ริหารสูงสุดแต่เพียงผูเ้ดียว เนื�องจากนาย เยบ็ ซู ชวน ประธาน
และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไม่เพียงแต่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เท่านั1น แต่ยงัมีความรับผิดชอบ
ดา้นการตลาดและมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกบัลูกคา้อีกดว้ย ซึ� งหากขาดนาย เยบ็ ซู ชวน แลว้บริษทัฯ อาจ
สูญเสียยอดขายใหแ้ก่คู่แข่งไดใ้นสภาวะการแข่งขนัสูงของอุตสาหกรรมยานยนต ์  

ทั1งนี1  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความเสี�ยงนี1  และไดมี้การวางแผนงานเพื�อลดความเสี�ยง โดย
บริษทัฯ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาทีมผูบ้ริหารใหม่ๆ และมีโครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัย่อยใน
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กลุ่มบริษทัอาปิโกแยกตามสายธุรกิจผลิตภณัฑโ์ดยกรรมการผูจ้ดัการ ซึ� งขึ1นตรงต่อประธานและประธาน
เจา้หนา้ที�บริหารเพื�อลดความเสี�ยงนี1  นอกจากนี1  นาย เยบ็ ซู ชวน ยงัไม่มีแผนที�จะเกษียณตนเอง และยงัคง
สนบัสนุนการทาํงานและการพฒันาของบริษทัฯ 

3.6. ความเสี�ยงด้านการเงิน 
3.6.1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี8ย 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ยที�สําคญั อนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินกูย้ืมที�มีดอกเบี1 ยจากธนาคารเพื�อ
การลงทุนในกิจการของบริษทัฯ ซึ� งเงินกูย้ืมเหล่านี1  บางส่วนเป็นอตัราดอกเบี1 ยที�ปรับขึ1นลงตามอตัราตลาด 
เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี1ยที�อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงิน
ของบริษทัฯ   ดงันั1น เพื�อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี�ยงนี1  บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี1ย
กบัธนาคารเพื�อตรึงอตัราดอกเบี1ยใหค้งที� อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ประเมินวา่มีความเป็นไปไดต้ํ�าที�อตัราดอกเบี1 ย
จะปรับตวัเพิ�มสูงขึ1น เนื�องมาจากมติของที�ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นควรให้ลดหรือให้คง
อตัราดอกเบี1ยนโยบายในปีที�ผา่นมา  

3.6.2. ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ1นส่วนยานยนต ์บริษทัฯ มีการจาํหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศ และมีการสั�งซื1อ

เครื�องจกัร ชิ1นส่วนอะไหล่ และค่าวตัถุดิบ โดยมีการรับและจ่ายชาํระเป็นสกุลเงินต่างประเทศในหลายสกุล 
ส่วนใหญ่คือ ดอลลาร์สหรัฐ เยน และยโูร เป็นหลกั ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื�อเป็นการบริหารความเสี�ยงนี1  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงตามแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการนาํเงินสกุลต่างประเทศที�ไดรั้บจากการชาํระค่าสินคา้
ไปจ่ายชาํระหนี1จากเจา้หนี1 ที�เรียกเกบ็ในเงินสกุลเดียวกนั และ มีการใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินตามความ
เหมาะสมในการบริหารความเสี�ยง อาทิเช่น การทาํสัญญาซื1อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) เพื�อลดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยนในระดบัตํ�า เนื�องจากการซื1อขายสินคา้ส่วนใหญ่มีการรับและชาํระเป็นเงินบาท 

3.7. ความเสี�ยงอื�นๆ 

3.7.1. ความเสี�ยงด้านความปลอดภัย สิ�งแวดล้อมและชุมชน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงจากการทาํงาน หรือมลภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ ที�อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 

และความสูญเสียต่อพนักงาน สิ�งแวดลอ้ม และชุมชน และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของ
บริษทัฯ หากไม่มีการบริหารจดัการที�ดี ดงันั1น บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความปลอดภยัของพนกังาน 
และในดา้นสิ�งแวดลอ้มและชุมชน รวมถึงมีการจดักิจกรรมที�ส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังาน
และชุมชนรอบบริษทัฯ โดยมีการดาํเนินการจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานอยา่งต่อเนื�อง โดยย ํ1าเตือนถึงความสาํคญั
การออกแบบ การผลิตโครงสร้างพื1นฐานและระบบการผลิต เพื�อลดความสูญเสียและอนัตรายจากการทาํงานที�
อาจเกิดขึ1น มีการจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั เช่น กิจกรรม Completely Check Completely Find out 
(CCCF) เพื�อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกาํจดัจุดเสี�ยงภยัและป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ จดั
กิจกรรม 5 ส โดยคาํนึงถึงการสร้างมาตรฐานในการทาํงานที�จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต การสร้าง
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สภาพแวดลอ้มในสถานที�ทาํงานที�ปลอดภยั สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบสิ�งผิดปกติที�อาจเกิดขึ1น 
กิจกรรมขบัขี�ปลอดภยั เมาไม่ขบั โรงงานสีขาว รวมถึงจัดงานสัปดาห์ความปลอดภยั เป็นต้น นอกจากนี1  
บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัดและดาํเนินการ
อย่างครบถว้น เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพประจาํปี และการตรวจสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
ทั1งนี1  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และผา่นการประเมินอย่างต่อเนื�อง ซึ� งเป็นการแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ ในการจดัการและแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 

3.7.2. ความเสี�ยงจากการควบคุมคุณภาพ 
คุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จของผูผ้ลิตชิ1นส่วนยานยนต ์เนื�องจากความบกพร่อง

ของผลิตภณัฑเ์ป็นสิ�งที�ไม่สามารถยอมรับได ้การผลิตชิ1นงานที�มีตาํหนิหรือไม่ไดคุ้ณภาพอาจส่งผลดา้นลบต่อ
ชื�อเสียงของบริษทัฯ จากการเรียกคืนชิ1นส่วนยานยนต ์หรืออุบติัเหตุร้ายแรง เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยง
จากการสูญเสียลกูคา้ และชื�อเสียงของบริษทัฯ และการถูกฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคต่อความเสียหายที�เกิดขึ1นจาก
สินคา้ที�ไม่ปลอดภยั ดว้ยเหตุนี1  บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พื�อความพึงพอใจของ
ลูกค้า และตั1 งเป้าหมายในการลดจาํนวนของเสียผลิตภัณฑ์ให้เหลือ 0% จึงได้ทาํการลงทุนเพิ�มเกี�ยวกับ
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ 
ISO/TS 16949 จึงมั�นใจไดว้า่ความเสี�ยงจากคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะลดลงอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี1  บริษทัฯ 
ยงัรับประกนัคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกคา้ และได้ระบุอยู่ในสัญญาจดัซื1 อ โดยยินยอมให้ลูกค้าคืน
ผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ได ้และบริษทัฯ ไดมี้การทาํประกนัความเสียหายจากการเรียก
คืนสินคา้ที�อาจเกิดขึ1นไวด้ว้ย 

3.7.3. ความเสี�ยงจากการลงทุนในประเทศอื�น 
การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัอาปิโกในประเทศอื�น อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ จากความไม่แน่นอนต่างๆ ในประเทศที�บริษทัฯ จะลงทุน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัไดว้าง
กรอบนโยบายเพื�อเป็นแนวทางให้ฝ่ายจดัการทาํการประเมินและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน
ใหม่ใดๆ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการเพื�อประกอบการตดัสินใจ 

3.7.4. ความเสี�ยงจากบริษทัร่วมลงทุน 
สืบเนื�องจากโครงการการร่วมลงทุนที�ผา่นมา บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากบริษทัที�มาร่วมลงทุน 

ซึ�งบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินและติดตามการดาํเนินงานของบริษทัร่วมทุนอยา่งใกลชิ้ด  
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1. ทรัพย์สินถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยเ์ป็นที�ดิน และอาคารซึ�งใชเ้ป็นสาํนกังาน และโรงงาน รวมถึงเครื�องจกัรที�

ใชใ้นการดาํเนินการ มีมลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 สรุปไดด้งันี5  

ทรัพย์สินทีมตีวัตน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ# 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

ที�ดิน เจา้ของ 746.92 
จาํนวน 139.09  ลา้นบาท  
จาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั

การเงิน 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของ 1,590.50 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เจา้ของ 3,569.96 ไม่มี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน เจา้ของ 270.92 ไม่มี 
อาคารระหวา่งก่อสร้าง, เครื�องจกัร และอุปกรณ์
โรงงาน ระหวา่งผลิต / ติดตั5ง 

เจา้ของ 496.05 ไม่มี 

ที�ดินที�ตั5งโชวรู์มรถยนต ์สาขารามอินทรา เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 
ที�ดินที�ตั5งโชวรู์มรถยนต ์สาขาลาดพร้าว เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 
ที�ดินที�ตั5งโชวรู์มรถยนต ์สาขานวนคร เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 
ที�ดินที�ตั5งโชวรู์มรถยนต ์สาขาสมุทรปราการ เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 
ที�ดินที�ตั5งโชวรู์มรถยนต ์สาขากวัลาลมัเปอร์ เช่าระยะเวลา 6 ปี ไม่มี ไม่มี 
ที�ดินที�ตั5งสาํนกังานดิออฟฟิศเซส เซ็นทรัลเวลิด ์ เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 
อาคารโรงงานและสาํนกังาน บริษทั คทัซึยา เช่าระยะเวลา 9 ปี ไม่มี ไม่มี 

 

ทรัพย์สินทีไม่มตีวัตน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ เจา้ของ 48.42 ไม่มี 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เจา้ของ 43.22 ไม่มี 
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4.2. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

4.2.1. สัญญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติลกูลอยวดัระดบันํ7ามัน (Tank Sender) 

คูส่ญัญา Siemens VDO และ บริษทั อาปิโก ไฮเทค (มหาชน) จาํกดั 

วนัที�ทาํสญัญา 6 มกราคม 2542 

คา่ธรรมเนียม อตัราตอ่หน่วยของยอดขายลูกลอยวดัระดบันํ5 ามนั ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของถงันํ5 ามนั 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 1 ปี  แตต่อ่อายอุตัโนมติัปีตอ่ปีหลงัจากสิ5นสุดสญัญา 

 
4.2.2.  สัญญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติถังนํ4ามันพลาสตกิสําหรับรถยนต์ (Plastic Fuel Systems) 

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

วนัที�ทาํสญัญา 23 มีนาคม 2550 

คา่ธรรมเนียม อตัราตอ่หน่วยของยอดขายถงันํ5 ามนัพลาสติก 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 10 ปี  (23 มีนาคม 2560) 

 
4.2.3. สัญญาเช่าทีดินเพือทําโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอินทรา 

คูส่ญัญา นายลีนวตัร พวงสาลี และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั 

สถานที�ตั5ง โฉนดเลขที� 102276 ถนน รามอินทรา กม 7 เนื5อที�ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 

วนัที�ทาํสญัญา 1 พฤศจิกายน 2554 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 3 ปี ( 31 ตุลาคม 2557) 

 
4.2.4. สัญญาเช่าทีดินเพือทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ สาขาลาดพร้าว 

คูส่ญัญา นายวลัลภ ชยาภิรัตและนางพนัทิพา ชยาภิรัต และบริษทั  เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

สถานที�ตั5ง 
โฉนดเลขที� 6-29305, 7-29296 เลขที� 2420-2418  

ถนนลาดพร้าว คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10101 

วนัที�ทาํสญัญา 21 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 10 ปี  (20 เมษายน  2564) 

 
4.2.5.  สัญญาเช่าทีดินเพือทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ สาขานวนคร 

คู่สญัญา นางวลัภา ญาณสมบูรณ์ และบริษทั  เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

สถานที�ตั5ง โฉนดเลขที�  1731  เลขที� 14/9   ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 

วนัที�ทาํสญัญา 1  มกราคม 2546  

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 10  ปี  ( 31 ธนัวาคม 2556) 
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4.2.6.  สัญญาเช่าทีดินเพือทําโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขาสมุทรปราการ 

คู่สญัญา 
นายสมบูรณ์  ชยัสมบูรณ์สุข  บริษทั  สมุทรปราการ  มอเตอร์  เซลส์  จาํกดั  และ
บริษทั  นิวเอร่า  เซลส์  จาํกดั 

สถานที�ตั5ง โฉนดเลขที�  86435   เลขที�  5823  ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 

วนัที�ทาํสญัญา 20  กมุภาพนัธ์ 2549 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 10 ปี  ( 6 สิงหาคม 2559) 

 
4.2.7.  สัญญาเช่าทีดินเพือทําโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า สาขากวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

คู่สญัญา 
บริษทั เวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พรอพเพอร์ตี5  จาํกดั และบริษทั  นิว เอร่า  เซลส์ 
(มาเลเซีย)  จาํกดั 

สถานที�ตั5ง โฉนดเลขที�  GRN27328  เลขที�  109  จาลนัปาดู กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย 

วนัที�ทาํสญัญา 7  ธนัวาคม 2552 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 6  ปี  (31สิงหาคม 2559) 

 
4.2.8.  สัญญาเช่าทีดินสํานักงานอาคารสํานักงาน ดอิอฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั และบริษทั  อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สถานที�ตั5ง เลขที�  2812 ชั5น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

วนัที�ทาํสญัญา 1 มกราคม 2556 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 3 ปี  (31 ธนัวาคม  2558) 

 
4.2.9.  สัญญาเช่าอาคารโรงงานและสํานักงาน บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 

คู่สญัญา บริษทั จงศิริ โกดงั จาํกดั และบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 

สถานที�ตั5ง เลขที� 229/104-105  หมู ่1 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปาการ 

วนัที�ทาํสญัญา 21  ธนัวาคม 2552 

ระยะเวลาสิ5นสุดของสญัญา 9  ปี  (31  ธนัวาคม  2561) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปลายปี 2554 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายเป็นจาํนวน 1 คดี โดยบริษทั อาปิโก ไอ

เทีเอส จาํกดั ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยซึ* งบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 60 ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง โดยบริษทั 

โกลบเทค จาํกดั ในฐานความผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ7 เกี*ยวกบัขอ้มูลแผนที*นาํทาง และเรียกค่าเสียหายเป็น

จาํนวนเงิน 450 ลา้นบาท ณ วนัที* 5 ตุลาคม 2554 และในปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญา

จากกรณีเดียวกนั  

ในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้อง

คดีอาญาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ื*นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

การคา้ระหวา่งประเทศกลางอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีทางแพ่ง และศาลฎีกาอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีอาญา

ดงักล่าว 



 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 6 ข้อมลูทั�วไป   หน้า 37 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

6.  ข้อมูลทั�วไป* 

ชื�อบริษทั : บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) 
  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที�ตั3งสํานักงานใหญ่ : เลขที1  99 หมู่ที1  1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบ้านเลน อาํเภอบางปะอิน       
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกจิ          : ดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตัGงอุปกรณ์จบัยึดเพื1อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบ
วงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบ และผลิตแม่พิมพปั์Yมโลหะแผน่ (Stamping Die) และ
ผลิตชิGนส่วนประกอบรถยนต์ (Auto parts) ให้แก่ผูผ้ลิตยานยนต์ (“OEM” Original 
Equipment Manufacturer) ชัGนนาํของโลก 

  นอกจากนีG  บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที1มีความเกี1ยวเนื1องกบัผลิตภณัฑ ์
และบริการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผลิตชิGนส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิต
ชิGนส่วนโลหะตีอดัขึGนรูป (Forging) และกลึงกดัผิวสําเร็จดว้ยเครื1อง CNC Machining ผลิต
อุปกรณ์จบัยึดประตูรถ ชุดบานพบัฝากระโปรง ชุดเบรคมือ ผลิตชิGนส่วนรถยนต์ที1 เป็น
พลาสติก ผลิตชิGนส่วนประดบัยนต ์รวมถึงธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ธุรกิจดา้นการพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นตน้ รวม
ทัGงสิGน 34 บริษทั (25 บริษทัในประเทศไทย และ 9 บริษทัในต่างประเทศ) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107545000179     

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

โฮมเพจบริษทั : www.aapico.com   อเีมล์ : aapico@aapico.com 

ทุนจดทะเบียน :   322,649,160 บาท ประกอบดว้ย    หุน้สามญั   322,649,160  หุน้** 

ทุนชําระแล้ว :  322,583,844 บาท  ประกอบดว้ย    หุน้สามญั  322,583,844  หุน้** 
 
 
 
 
*ขอ้มลู ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2556 
**ราคาหุน้ละ 1 บาท 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

4.1 ข้อมูลทั�วไปของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

บริษัทผลติชิ3นส่วนยานยนต์ 

ไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 
(มหาชน) 

99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
www.aapico.com  

 [โรงงานที1 2] 7/289 หมู่ที1 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีG  
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888 
โทรสาร (66)  38 036 228 

 [สาํนกังาน] หอ้ง 2812 ชัGน 28 อาคาร ดิออฟฟิสเซส แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์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 หมู่ที1 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  
จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 
โทรสาร (66) 38 717 187 

 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิGง 
จาํกดั (มหาชน) 

700/20 หมู่ที1 6  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 213 355 
โทรสาร (66) 38 213 360
  

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค 
พาร์ทส์ จาํกดั 

99/2 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

 บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

99/2 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

 บริษทั อาปิโก พลาสติค 
จาํกดั (มหาชน) 

358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
หมู่ที1 17 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง 
อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 315 3456 
โทรสาร (66)  2 315 3334 
 

 [โรงงานที1 2] 7/288 หมู่ที1 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีG  
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888-90 
โทรสาร (66)  38 650 804 

 บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดกัส์ จาํกดั 

700/16 หมู่ที1 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 
โทรสาร (66) 38 717 187 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

ไทย บริษทั อาปิโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จาํกดั 

56 หมู่ที1 9 ตาํบลธนู อาํเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66) 35 741 808 
โทรสาร (66) 35 719 383 

 บริษทั เอด็ช่า อาปิโก  
ออโตโมทีฟ จาํกดั 

99/2 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

 บริษทั ซูมิโน อาปิโก  
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที1 2 
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  
จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 
โทรสาร (66) 38 717 187 

 บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที1 2 
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  
จงัหวดัชลบุรี 20160 

 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสั
ตรีส์ (1996) จาํกดั 

98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

 บริษทั มิGนท ์อาปิโก 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/290 หมู่ที1 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีG  
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 865-7 
โทรสาร (66)  38 650 864 

 บริษทั ซนัโอ อินดสัตรีส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/209 หมู่ที1 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีG  
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 956 250
โทรสาร (66)  38 956 252 

 บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 
จาํกดั 

358-358/1 หมู่ที1 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง  
อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 705 8800
โทรสาร (66)  2 705 8808 

 บริษทั คาซึยา (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

229/104-105 หมู่ที1 1 ถนนเทพารักษ ์
ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66) 2 706 5915- 9
โทรสาร (66)  2 706 5910 
 

 บริษทั อาปิโก แจ็คสปีด 
จาํกดั 

99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

จีน บริษทั คุนซาน เจินไต –  
ซินเชง พรีซิชั1น ฟอร์จจิGง 
จาํกดั 

อิโคโนมิค แอนด ์เทคโนโลจิคอล  
ดิเวลลล์อ็ปเมน้ท ์โซน 
405 ถนนหยนิเซีGย  เมืองคุนชาน  
เจียงซู  215331 

โทรศพัท ์ (86) 512 5767 1757
โทรสาร (86)  512 5767 0964 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

จีน บริษทั อาปิโก เซี1ยงไฮ ้จาํกดั 3600 ถนนไหวชิ่งสง ชิงพ ู 
เซี1ยงไฮ ้201709 

โทรศพัท ์ (86) 21 5974 4843
โทรสาร (86)  21 5974 4704 

บริษัทออกแบบและผลติอปุกรณ์จบัยดึ 

ไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ1ง 
จาํกดั 

99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

บริษัทตวัแทนจาํหน่าย และบริการหลงัการขายรถยนต์ 

ไทย บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส 
จาํกดั 

14/9 หมู่ที1 14 ถนนพหลโยธิน 
ตาํบลคลองหนึ1ง อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์ (66)  2 908 6001-7 
โทรสาร (66)  2 908 6009 
 

 [สาํนกังานสาขา] 2418-2420 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

 

 บริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั 66/24 หมู่ 14 ถนนรามอินทรา กม. 7 
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์ (66)  2 519 5800-4 
โทรสาร (66)  2 946 5107 
 

 [สาํนกังานสาขา 2] 89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ 
ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

  

 บริษทั ฮุนได มอเตอร์ 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

92 ถนนวภิาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี1 กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ (66)  2 790 1888 
โทรสาร (66)  2 790 1877 
www.hyundai-motor.co.th 

มาเลเซีย บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 
(มาเลเซีย)  จาํกดั 

เลขที1 39821 จาลาน เซเมนย ี43000 
คาจงั เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 8737 0403
โทรสาร (60)  3 8737 7406 

 บริษทั เทนากา เซเทีย 
 รีซอสเซส จาํกดั 

เลขที1 10 จาลาน 51/217 ส่วนที1 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7784 8411
โทรสาร (60)  3 7784 7411 

บริษัทระบบแผนที�นําร่องการเดนิทาง 

ไทย บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 
จาํกดั 

99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
www.powermap.in.th 

 บริษทั เอ แมค็ชั1น จาํกดั 99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
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ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

ไทย บริษทั พาพาโก (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

184/232 อาคารฟอรั1มทาวเวอร์ ชัGน 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ (66)  2 645 4117 
 

มาเลเซีย บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 
จาํกดั (มาเลเซีย) 

เลขที1 10 จาลาน 51/217 ส่วนที1 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 
 

โทรศพัท ์ (60) 3 7956 5158
โทรสาร (60)  3 7956 6158 

อื�นๆ 

ไทย บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ1ง 
จาํกดั 

99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

 บริษทั เอ อีอาร์พี จาํกดั 99 หมู่ที1 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
 

มาเลเซีย บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ1ง 
จาํกดั 

เลขที1 10 จาลาน 51/217 ส่วนที1 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7784 8411
โทรสาร (60)  3 7784 7411 

สิงคโปร์ บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์
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 

 บริษทั แจค็สปีด  
คอร์ปอเรชั1น จาํกดั(มหาชน) 

47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร์ 508955 โทรศพัท ์ (65) 6 788 2088
โทรสาร (65)  6 788 0020 

 



 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 6 ข้อมลูทั�วไป   หน้า 42 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

4.2 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
     เลขที1 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
     ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์ (66) 2 229-2800, (66) 2 229-2888    
  โทรสาร  (66) 2 359-1259 

ผู้สอบบัญชี  : บริษทั สํานักงาน อวีาย จาํกัด 

     ชัGน 33 อาคารเลครัชดา เลขที1 193/136-137 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
  โทรศพัท ์ (66) 2 264-0777  
  โทรสาร  (66) 2 264-0789 

ที�ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษทั รอยลั แอดโวเคทส์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด 

     เลขที1 29 อาคารวานิสสา ชัGน 22 หอ้ง 22A ซอยชิดลม 
     ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   
  โทรศพัท ์ (66) 2 655-2112  
  โทรสาร  (66) 2 655-2118   
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที! 17 ตุลาคม 2545 โดยใชชื้!อยอ่วา่ “AH” มี

ทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 322,583,844 บาท เป็นหุน้สามญัทั8งหมด
จาํนวน 322,583,844 หุน้ มลูค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื!นที!มีสิทธิหรือเงื!อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุน้บุริมสิทธิ หรือหุ้นกู ้(ใน
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื!อวนัที! 29 กรกฎาคม 2556 ผูถื้อหุน้มีมติรับทราบการขอใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯ โดยเป็นการแปลงหุน้บุริมสิทธิทั8งหมดของบริษทัฯ และบริษทัฯ
ไดจ้ดทะเบียนการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื!อวนัที! 2 สิงหาคม 2556) 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ลาํดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัที! 28 มีนาคม 2557 มีรายชื!อดงัต่อไปนี8  

 ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มของนายเยบ็ ซู ชวน 
นาย เยบ็ ซู ชวน 

นาง เตียว ลี งอ 

72,584,219 
40,772,873 

31,811,346 

22.50 
12.64 

9.86 

2 โซจิทสึ คอร์ปอเรชั!น 
บริษัท เอสเอไอที จาํกัด 

บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกัด 

50,832,000 
25,924,320 

24,907,680 

15.76 
8.04 

7.72 
3 นางสาว เยบ็ ซิน หย ี 30,011,640 9.30 
4 นางสาว เยบ็ ซิน หรู 25,646,760 7.95 

5 บริษทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 9,612,900 2.98 
6 นาย ปรีชา ลีละศิธร 7,320,000 2.27 

7 นางสาว สุณี เสรีภาณุ 5,750,000 1.78 
8 นาย อดิสรณ์ กีรติศกัดาวงศ ์ 4,790,306 1.48 

9 นาย วโิรจน์ โกศลธนวงศ ์ 4,300,000 1.33 

10 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 4,104,238 1.27 

หมายเหตุ นาย เยบ็ ซู ชวน และนาง เตียว ลี งอ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าดว้ยเรื!องการกาํหนดลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ หรือพฤติกรรมที!เขา้ลกัษณะการกระทาํร่วมกบับุคคลอื!น และการปฏิบติัตามมาตรา 246 
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ทั8งนี8  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที!โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มของนาย เย็บ ซู ชวน โดยนาย เย็บ ซู ชวน และนาง เตียว ลี งอ เป็น
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ 

นอกจากนี8  บริษทัฯ ไม่มขีอ้ตกลงระหวา่งกนัระหวา่งในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ ในเรื!องที!มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของบริษทัฯ 

ข้อจาํกดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 

 บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ไวที้!ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที!จดทะเบียน
และชาํระแลว้ โดย ณ วนัที! 28 มีนาคม 2557 มีบุคคลต่างดา้วถือหุน้ของบริษทัฯ ร้อยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิหลงัชาํระภาษี โดยมี

เงื!อนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึ8นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื!นๆในอนาคตดว้ย โดย
ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการจ่ายเงินปันผล  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย ซึ! งบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั8น บริษทัฯ 
พิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน และคาํนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนและความ
เหมาะสมอื!นๆ ของบริษทัย่อยดว้ย และไม่มีนโยบายที!ก่อให้เกินการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน์ที!จะทาํให้ขาด
ความโปร่งใสตามหลกับรรษทัภิบาลแต่อยา่งใด 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปี ที�ผ่านมา 

ปี 
เงนิปันผลระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงนิปันผลงวดสุดท้าย 

(บาท/หุ้น) 

รวม  

(บาท/หุ้น) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล

ต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2553 0.26 0.21 0.47 35.4 

2554 0.16 - 0.16 31.11 
2555 0.488 0.45 0.938 27.2 

2556 0.35 0.142 0.492 24.9 

หมายเหตุ 1 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานในครึ! งปีแรกของปี 2554 เนื!องจากเกิด
วกิฤตการณ์มหาอุทกภยัทาํใหไ้ม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ! งปีหลงั  
  2 อยูร่ะหวา่งการรอมติอนุมติัจากที!ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างองค์กรของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

 
 

คณะกรรมการบริษทั  
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ประธานและประธานเจา้หนา้ที!บริหาร 
นาย เยบ็ ซู ชวน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง 

ฝ่ายขายและการตลาด 
นาย เริงสุข วิภูนิติศีลกุล 

ผู้จัดการทั�วไป 
 

ฝ่ายการผลิต 
นาย วีระ บ้วนวงศ์ 
ผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายโครงการ 
นาย กวี เวสารัชอารีย์กุล 

ผู้จัดการทั�วไป 

สาํนกังานตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารและธูรการ 
นาง เตียว ลี งอ 
กรรมการบริหาร 

 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
นาง ลัดดา หาญพิชิตชัย 

ผู้จัดการทั�วไป 

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายจดัซื2อ 

ฝ่ายผลิต 
นาย ศรัทธา เพช็รอินทร์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการทั�วไป 

ฝ่าย Maintenance 

ฝ่าย QA & QC 

1 

2 3 

4 5 6 7 

บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง 
นาย จอห์น เรยม์อนด ์ดรู 

บมจ. อาปิโก พลาสติค
นาย ยทูากะ โอตะ 

บจ. อาปิโก เลมเทค 
(ประเทศไทย) 

นาย วีระ บว้นวงศ ์

ประธาน และประธานเจา้หนา้ที!บริหาร 
นาย เยบ็ ซู ชวน 

บจ. อาปิโก อมตะ 
นาย ยงค ์ประเทืองสุข 

บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดกัส์ 

นาย ยงค ์ประเทืองสุข 

บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ 
นาย วีระ บว้นวงศ ์

บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ2ง 
นางสาว เยบ็ ซิน หรู 

บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ ้
นาย เกา ฉ่วย กวง 

บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเซง 
พรีซิชั�น ฟอร์จจิ-ง 
นาย เกา ฉ่วย กวง 

บจ. นิว เอร่า เซลส์ 
นางสาว โกะ๊ ตงั กิม 
General Manager 

บจ. เอเบิล มอเตอร์ส 
นางสาว โกะ๊ ตงั กิม 

บจ. นิว เอร่า เซลส์ 
(มาเลเซีย) 

นางสาว โกะ๊ ตงั กิม 

บจ. เทเนกา ซีเทีย  
รีซอสเซส 

นางสาว โกะ๊ ตงั กิม

บจ. อาปิโก ไอทีเอส 
นาย ยกิูโย เดาว ์

บจ. เอ แม๊คชั�น 
นาย ยกิูโย เดาว ์
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีจาํนวนกรรมการบริษทัรวมจาํนวน 8 คน ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน และกรรมการที�มีคุณสมบติัเป็น
กรรมการอิสระจาํนวน 4 คน กรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นาย เยบ็ ซู ชวน และนาง เตียว ลี 
งอ ลงลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัที�ไดรั้บการแต่งตั-งโดยผา่นมติความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นใหค้วามเห็นชอบ
และอนุมติัในการแต่งตั-งผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ในการ
ทาํงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการทาํงานที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที�ดี 

 รายชื�อกรรมการบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

รายชื�อกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหารความเสี�ยง 

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการ    

นาง เตียว ล ีงอ กรรมการบริหาร    

นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ  

นาย ศุภศักดิ> จิรเสวีนุประพนัธ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

นาย เคนเนต อึ@ง1 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการ 

นาย โยชิก ิคิชิโมโตะ2 กรรมการ   กรรมการ 

นาย ฮาทาดะ ฮิเดโอะ3 กรรมการ   กรรมการ 

หมายเหตุ 1 นาย เคนเนต อึ-ง เป็นกรรมการตรวจสอบมีพื-นฐานความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
 2 นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ไดรั้บการแต่งตั-งเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย ฮิโรโตะ มรูาอิ ที�หมดวาระ 
 3 นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ ไดรั้บการแต่งตั-งเมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมรูะที�ลาออก 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการรวมทั-งหมด 15 ครั- ง เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษทั
จาํนวน 6 ครั- ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 ครั- ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจาํนวน 3 ครั- ง และการประชุมผูถื้อหุน้จาํนวน 2 ครั- ง ดงัต่อไปนี-  

รายชื�อกรรมการ กรรมการบริษัท 
 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 6 ครั- ง 

กรรมการตรวจสอบ 
 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 4 ครั- ง 

กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
จาํนวนการประชุม 

ทั-งปี 3 ครั- ง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2556 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 2 ครั- ง 

นาย เย็บ ซู ชวน 6/6 - - 2/2 

นาง เตียว ล ีงอ 3/6 - - 2/2 

นาย ฮิโรโตะ มูราอิ1 0/1 - - 0/1 

นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา 4/6 3/4 3/3 2/2 

นาย ศุภศักดิ> จิรเสวีนุประพนัธ์ 6/6 4/4 3/3 2/2 
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รายชื�อกรรมการ กรรมการบริษัท 
 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 6 ครั- ง 

กรรมการตรวจสอบ 
 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 4 ครั- ง 

กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
จาํนวนการประชุม 

ทั-งปี 3 ครั- ง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2556 

จาํนวนการประชุม 
ทั-งปี 2 ครั- ง 

นาง พรทิพา ประดษิฐ์สุขถาวร2 1/1 1/13 0/1 - 

นาย เคนเนต อึ@ง 6/6 3/33 - 2/2 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 5/6 - - 1/2 

นาย โยชิอาก ิอชิิมูระ4 4/5 - - 2/2 

นาย โยชิก ิคิชิโมโตะ5 1/2 - - - 

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 6 1/1 - - - 

หมายเหตุ 1 นาย ฮิโรโตะ มรูาอิ หมดวาระกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 
 2 นาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร ลาออกจากกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน โดยมีผลวนัที� 1 เมษายน 2556  
 3 นาย เคนเนต อึ-ง ไดรั้บการแต่งตั-งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แทนนาง พรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวร โดยมีผล

ตั-งแต่วนัที� 14 พฤษภาคม 2556 และไดรั้บการแต่งตั-งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ เมื�อ
วนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 

 4 นาย โยชิอากิ อิชิมรูะ ลาออกจากกรรมการบริษทั โดยมีผลวนัที� 14 สิงหาคม 2556 
 5 นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ไดรั้บการแต่งตั-งเป็นกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย ฮิโรโตะ มรูาอิ 
 6 นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ ไดรั้บการแต่งตั-งเป็นกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมรูะ 

 
8.2 ผู้บริหาร  

คณะผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 8 คน ดงันี-  

ลาํดบั รายชื�อ ตําแหน่ง 

1 นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2 นาง เตียว ล ีงอ กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและธุรการ 

3 นาย วีระ บ้วนวงศ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 

4 นาย กวี เวสารัชอารีย์กุล ผูจ้ดัการทั�วไปฝ่ายพฒันาโครงการ 

5 นาย เริงสุข วิภูนิติศีลกุล ผูจ้ดัการทั�วไปฝ่ายขายและการตลาด 

6 นาง ลดัดา หาญพชิิตชัย ผูจ้ดัการทั�วไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7 นาย ศรัทธา เพช็รอนิทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

8 นาง กรรณิการ์ คติวิชชา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั-ง นางสาว พรรณทิพย ์สินธวณรงค์ เป็นเลขานุการบริษทั เพื�อทาํหนา้ที�
จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั-งจดัทาํรายงานการ
ประชุมกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสาร และดาํเนินการ
ต่างๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินในปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

รายชื�อกรรมการ ค่าตอบแทน
กรรมการ 
ปี 2555 

ค่าเบี@ยประชุม ค่าตอบแทน 
รวม กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

และกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

นาย เย็บ ซู ชวน - - - - - 

นาง เตียว ล ีงอ - - - - - 

นาย ฮิโรโตะ มูราอ ิ - - - - - 

นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา 275,000 55,000 10,000 20,000 360,000 

นาย ศุภศักดิ> จิรเสวีนุประพนัธ์ 250,000 70,000 15,000 20,000 355,000 

นาง พรทิพา ประดษิฐ์สุขถาวร 250,000 10,000 - - 260,000 

นาย เคนเนต อึ@ง 250,000 70,000 15,000 - 335,000 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 250,000 40,000 - - 290,000 

นาย โยชิอาก ิอชิิมูระ - - - - - 

นาย โยชิก ิคิชิโมโตะ - - - - - 

นาย ฮาทาดะ ฮิเดโอะ - - - - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ปี 2556 ปี 2555 

 จาํนวนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนรวม จาํนวนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนรวม 

เงินเดอืน  24.76 ลา้นบาท  29.42 ลา้นบาท 

โบนัส  4.57 ลา้นบาท  3.24 ลา้นบาท 

กองทุนสํารองเลี@ยงชีพ  0.93 ลา้นบาท  0.94 ลา้นบาท 

รวม 20 คน 30.26 ล้านบาท 25 คน 33.60 ล้านบาท 

 
8.4.2. ค่าตอบแทนอื�นในปี 2556  

1) เงินกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ 
 บริษทัฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี- ยงชีพสําหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สบทบใน
อตัราส่วนร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสบทบกองทุนสาํรองเลี-ยง
ชีพ เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (ปี 2555: 16 ลา้นบาท) 

2) โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) ซึ� งเป็นรูปแบบ
หนึ�งของการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานของบริษทัฯ เพื�อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานและร่วม
ทาํงานกบับริษทัฯในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 2 ปี พนกังานที�สามารถเขา้ร่วม
โครงการ EJIP ไดจ้ะตอ้งมีอายุงานอย่างนอ้ย 1 ปี และมีการปฏิบติังานที�ดี โดยบริษทัฯ จะหัก
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เงินเดือนพนักงานผูร่้วมโครงการในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และ
บริษทัฯ จะจ่ายเงินสบทบในอตัราร้อยละ 50 ของเงินสะสมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกเดือน โดย
ในปี 2556 มีพนกังานที�เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมโครงการ 44 ราย  

 
8.5 บุคลากร  

จาํนวนพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 มีทั-งหมด 4,341 คน โดยแบ่งแยก
ออกตามสายงานหลกั ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี-  

 ไทย มาเลเซีย จนี 

อปุกรณ์จบัยดึ 61   

แม่พมิพ์ 78   
ผลติชิ@นส่วนรถยนต์ 3,372  520 

ตวัแทนและศูนย์บริการถยนต์ 148 131  
ระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ 23   

อื�นๆ 8   

รวม 3,690 131 520 

 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2556 มีจาํนวนเงินรวม 1,218 ลา้นบาท (ปี 
2555: 1,495 ลา้นบาท) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เงินสบทบกองทุนสาํรองเลี-ยง
ชีพ และค่าตอบแทนอื�นๆ  

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัอาปิโก มุ่งมั�นพฒันามาตรฐาน เพิ�มทกัษะและความสามารถของพนกังานเพื�อส่งเสริมใหพ้นกังาน
สามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มที� เพื�อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที�เปลี�ยนไป รวมถึงการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและยกระดบัมาตรฐานการทาํงานเพื�อรองรับธุรกิจที�จะขยายตวัของบริษทัฯ อีกทั-งการนาํ
เทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต  ดงันั-น บุคลากรขององคก์รถือเป็นตวัแปรที�สาํคญั และการพฒันา
บุคลากรจึงเป็นปัจจยัสําคญัที�จะนาํบริษทัฯไปสู่ระดบัสากลที�องค์กรตอ้งให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะ เพื�อใหเ้กิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน 

ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบุคลากรเพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจ และส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรม
พฒันาหลกัสูตร ดงัต่อไปนี-  

1) การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 
พนกังานใหม่ทุกคนจะไดรั้บการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ ที�มุ่งเนน้ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั 

วิสัยทศัน์ นโยบายองค์กร นโยบายความปลอดภยัในการทาํงาน ระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานระบบ
มาตรฐาน สวสัดิการต่างๆ ที�พนกังานจะไดรั้บ เพื�อให้พนกังานเขา้ใหม่ไดท้ราบ และสามารถปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ 
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2) การฝึกอบรมดา้นเทคนิควิชาชีพ 
บริษทัฯ จดัให้มีการอบรมดา้นเทคนิควิชาชีพอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผูมี้ความ

เชี�ยวชาญในดา้นต่างๆ มาใหค้วามรู้กบัพนกังาน สาํหรับการปฎิบติังานของแต่ละสายวิชาชีพ 

3) การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชา 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังาน เมื�อตอ้งเปลี�ยนบทบาทจากพนกังานสู่

บทบาทผูน้าํ โดยเป็นหลกัสูตรที�มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชาของหวัหนา้งานทุกระดบั เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพในการควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการบริหารงาน 

4) การบริหารระบบคุณภาพ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบาย และการปฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพ

ภายในองคก์ร รวมทั-งการสร้างจิตสาํนึกดา้นคุณภาพใหก้บัพนกังาน เพื�อมาตรฐานในการทาํงานที�มีคุณภาพ 

5) การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม 
บริษทัฯ มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้ 

ปลอดภยั สร้างจิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอ้มให้เกิดความปลอดภยั และปรับเปลี�ยนวฒันธรรมดา้น
ความปลอดภยัเพื�อใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการเพื�อเป็นการสร้างสาํนึกในการป้องกนั
ที�สาเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุ 

6) การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้พนักงานมีความ

เขา้ใจกบัระบบการทาํงาน ORACLE ที�บริษทัฯ ไดน้าํมาใชเ้ป็นระบบจดัการภายใน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน ์

7) การฝึกอบรมเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน 
บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตพนักงาน ที�จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงาน บริษทัฯจึงไดจ้ดัสัมมนาคุณภาพชีวิต โดยเนน้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังาน เช่น การ
เลิกอบายมุขต่างๆ การแกไ้ขปัญหาที�ตน้เหตุ และการใชชี้วิตที�ถูกตอ้ง  ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที�ดีของ
พนกังานจะช่วยเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการทาํงานมากขึ-น และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัในการ
สร้างที�ทาํงานที�มีความสุข  นอกจากนี-  บริษทัฯเชื�อว่าบุคลากรที�ผ่านการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตจะเป็น
แรงผลกัดนัในองคก์รที�กระตุน้บุคคลรอบขา้งใหป้ฏิบติัตวัในทางที�ถกูตอ้ง 

8) การจดัสมัมนาของผูบ้ริหาร 
เพื�อเป็นการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเนื�อง บริษทัฯ ไดมี้การเชิญวิทยากร มาให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ เพื�อใหผู้บ้ริหารไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในสถานการณ์ทั�วไปในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ อาทิเช่น เศรษฐกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตน้  
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีความเชื�อมั�นว่าการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีนั�นเป็นกุญแจสําคญัในการเพิ�มมูลค่าและส่งเสริมการ

เติบโตอย่างย ั�งยืนให้แก่บริษทัฯ เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ซึ� งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆ
ฝ่าย และนาํไปสู่ความมั�นคงเจริญกา้วหนา้ โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี�  ในปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
สาํรวจและพฒันาบริษทัจดทะเบียนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อ
การพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินตนเอง และ
ขอ้เสนอแนะที�ไดรั้บจากโครงการฯ ไปกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัใหมี้ความชดัเจนยิ�งขึ�นต่อไป 

ในเรื�องการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินงานตามนโยบาย
กาํกบัดูแลกิจการ ซึ�งครอบคลุมเนื�อหาแบ่งได ้5 หมวด ดงันี�  

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีนโยบาย และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั�นพื�นฐาน อาทิเช่น การซื�อขายและโอน

หุน้ที�ตนถืออยู่อยา่งอิสระ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออก
เสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี การไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรของ
บริษทัฯ การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวน
หุน้ที�ถืออยู ่(หนึ�งหุน้ต่อสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียง) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอื�น ทั�งนี�  บริษทัฯ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิ@ ของตวัเองอยา่งเตม็ที� และหา้มการกระทาํการหรือการปฏิบติัใดๆที�จะเป็น
การจาํกดัสิทธิ@ ของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ในเรื�องต่อไปนี�  
1) บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มลูที�สาํคญัและจาํเป็นต่อผูถื้อหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ 
ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทั ที� 
www.aapico.com 

2) บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแจง้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมพร้อม
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั�งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดแ้จง้ในเอกสารเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุ้นทราบ
รายละเอียดและขั�นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอย่างครบถว้น โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
เกี�ยวกบัการประชุมไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ และจดัส่งเอกสารการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เพื�อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูก่อนวนัประชุม  

3) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะที�
ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดแ้บบหนึ� งแบบใดที�ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม หรือสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการ
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ผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมภาย
หลงัจากประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดการประชุมแลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที�อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที�
ประชุมจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น 

4) บริษทัฯ ไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบบญัชี คือตั�งแต่วนัที� 2ตุลาคม 
2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณะกลั�นกรองก่อนการบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละการนาํส่งขอ้มูลและเอกสารอยา่ง
ชดัเจนผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

5) ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในวนัศุกร์ที� 26 เมษายน 2556 ซึ�งมีกรรมการเขา้
ร่วมการประชุมครบทั�ง 7 คน โดยบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการจดัประชุมที�หอประชุมศาสตราจารย ์สังเวียน 
อินทรวิชยั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เนื�องจากสามารถรองรับจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมไดอ้ยา่ง
พอเพียง และเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเดินทางของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 

6) ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถามขอ้
สงสยัในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในเรื�องดงักล่าวอยา่ง
เพียงพอ และหา้มการกระทาํการใดๆ กต็ามที�ขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ ในการเขา้
ร่วมประชุมต่อของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมในกรณีที�มีการกระทาํการใดๆที�ขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

7) ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวาระการประชุมตามลาํดบัที�ไดก้าํหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอใหที้�ประชุม
พิจารณาเรื� องอื�นที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และได้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื�อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

8) หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณชนภายในวนัทาํการ
ถดัไป และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการประชุม และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งภายใน 14 วนั ผ่านช่องทางสื�อสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซด์ของ
บริษทัฯ  

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือรายยอ่ย โดย

ไม่คาํนึงถึงเพศ อายุ เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ในเรื�องดงัต่อไปนี�   
1) บริษทัฯ ไดมี้การแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั�งความเห็นคณะกรรมการ
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 53 
วนัก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบถึงกฎเกณฑใ์นการประชุม ขั�นตอนการออกเสียง 
รวมทั�งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งให้ผูถื้อหุ้นทั�ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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2) บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นที�สามารถใชสิ้ทธิ และระยะเวลาที�ชดัเจนในการให้ผู ้
ถือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้ หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
พร้อมขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อล่วงหนา้ 
และบริษทัฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายคน 

3) คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายในที�เป็นความลบัของบริษทัอย่าง
เคร่งครัด และได้กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม
กฎหมายใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวแก่คณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยเ์ป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 

4) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาวาระการประชุม ใหก้รรมการรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาวาระนั�น และให้งดเวน้การออกเสียงลงมติสําหรับกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียอย่างมี
นยัสาํคญัที�อาจเป็นผลใหก้รรมการไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

หมวดที� 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ซึ�งรวมถึงความตอ้งการและผลประโยชน์

ที�แตกต่างกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายที�สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฏหมายหรือตามขอ้ตกลงที�มีกบับริษทัฯ ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัต่อไปนี�   
1) ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั
แลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีระบบบญัชีที�เป็นมาตรฐานและเชื�อถือได้
เพื�อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวเพื�อ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ที�เหมาะสม 

2) เจ้าหนี7 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ใหไ้วก้บัเจา้หนี�  และหนา้ที�ที�พึงมีต่อเจา้หนี�  ทั�งเจา้หนา้
ทางธุรกิจ และเจา้หนี�ทางการเงิน รวมถึงการรายงานสถานะทางการเงินของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง โดย
บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนี�ทราบล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้เพื�อให้ทั�งสองฝ่ายเจรจาหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

3) ลกูค้า บริษทัฯ มีพนัธะสญัญาต่อผูบ้ริโภคในการพฒันาสินคา้และบริการใหดี้ยิ�งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดที�ไดต้กลงระหวา่งบริษทัฯ และกลุ่มลกูคา้อยา่งเคร่งครัด 

4) คู่ค้าและบริษัทร่วมทุน บริษทัฯ ยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติต่อคู่คา้และบริษทัร่วมทุนดว้ยความเท่าเทียมและ
ซื�อตรง โดยบริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�ไดต้กลงไวร้ะหวา่งบริษทั ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ที�มีระหวา่งกนั  

5) พนักงาน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน และคาํนึงถึงสวสัดิการของพนกังานของบริษทัฯ โดยไม่เอา
เปรียบในการทาํสญัญาจา้ง มีการกาํหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัความสามารถเพื�อสร้างแรงจูงใจในการ
ทาํงาน ตลอดจนมีการจดัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและให้การศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันา และเพิ�มศกัยภาพ
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ของบุคลากร และมีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัและสร้างวินยัในการทาํงาน และมีสิ�งแวดลอ้มใน
การทาํงานที�ดี 

6) ชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนื�อง โดย
บริษทัฯ ส่งเสริมใหบ้ริษทัยอ่ยมีแผนการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และรักษามาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน 
รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมเพื�อสังคมของบริษทัฯ เพื�อให้พนักงานไดต้ระหนักถึง
ความสาํคญัของชุมชน 

7) คู่แข่ง บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
และตรงไปตรงมา ภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ  

ทั�งนี�  การตระหนกัถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ ไดมี้การสื�อสารไวใ้นวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ใน
การพฒันา และดาํเนินกิจการบนพื�นฐานความสุขที�ย ั�งยืน 4 ประการ ไดแ้ก่ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของ
พนกังาน ความสุขของผูถื้อหุน้ และความสุขของสงัคมและสาธารณชน 

นอกจากนี�  บริษทัฯ ได้มีช่องทางในการสื�อสารและเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยการส่งขอ้มูล คาํถาม ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ ผา่นทางอีเมล์
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที�  ir@aapico.com ซึ� งข้อเสนอแนะจะได้รับการรวบรวมเพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ต่อไป 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั�งในดา้นการเงิน ผลประกอบการ และ

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อเวลา เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใช้
ประกอบการตดัสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดาํเนินงานที�แทจ้ริงของบริษทัฯ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล
ผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ให้มีขอ้มูลทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื�อให้นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ทั�งนี�  บริษทัฯ มี
ความมุ่งมั�นที�จะดูแล และมีการตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
1) จดัทาํขอ้มลูดว้ยความรอบคอบ ชดัเจน ถกูตอ้งและโปร่งใส และใชภ้าษาที�เขา้ใจง่ายในการสื�อสาร โดยมีการ
เปิดเผยอยา่งเป็นประจาํและสมํ�าเสมอ เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งทนัท่วงที 

2) เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทางการเงินไวค่้อนขา้งครบถว้น และจดัส่งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินในแต่ละไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด ผา่นทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซดข์อง
บริษทัฯ 

3) จดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไดรั้บการรับรองจากโดยไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตที�ไดผ้่านความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกั
เกณฐข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้
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ถือหุน้รายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,890,000 บาท 
โดยไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แลว้ 

4) เปิดเผยขอ้มูลการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร และจดัทาํรายงานต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามกฎเกณฑแ์ละระยะเวลาที�กาํหนด 

5) เปิดเผยโครงการร่วมทุนต่างๆ โดยผา่นทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็
ไซด์ของบริษทัฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทราบอยา่งทั�วถึง ในปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย
โครงการร่วมทุนกบับริษทั เอ็ดชาร์ โฮลดิ�ง ประเทศเยอรมนันี บริษทั ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี�ปุ่น และ
บริษทั โซเดเซีย เอสพีจีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส 

6) เปิดเผยขอ้มูลกรรมการบริษทั บทบาทหนา้ที� ความรับผิดชอบ การปฏิบติัหนา้ที� รวมถึงค่าตอบแทนของ
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

7) ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื�อเป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบัผูถื้อหุ้น และนัก
ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้นใจทั�วไปไดรั้บทราบขอ้มูลที�
ถกูตอ้ง ครบถว้น ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกเหนือไปจากการเปิดผยขอ้มลูสารสนเทศผา่นทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ไดมี้การสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และนกัวิเคราะห์ผา่นงานบริษทัพบ
นกัลงทุน (Opportunity Day) ซึ� งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือ
นกัวิเคราะห์เขา้เยี�ยมชมกิจการของบริษทัฯ (Site visit) หรือเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัฯ (Company visit) และการ
รับสายผา่นโทรศพัท ์(Conference Call) กบันกัวิเคราะห์ การเปิดโอกาสใหน้กัข่าวทั�งไทยและต่างประเทศเขา้พบ
และใหส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การเขา้ร่วมสัมมนาในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯโดยผูบ้ริหาร การเขา้ร่วม
และนาํเสนอขอ้มลูในการพบปะนกัลงทุนในต่างประเทศ (Road Show)  และการมีช่องทางสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และผูที้�สนใจทั�วไปเพื�อให้ขอ้มูล และตอบคาํถามผ่านหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (IR Contact) ทาง
โทรศพัท ์และทางอีเมลที์� ir@aapico.com อยา่งสมํ�าเสมอ 

หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทและหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั ในการใหค้าํแนะนาํ

และกาํหนดทิศทางของบริษทัฯ ต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
และมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั�งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ อีกทั�งมีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อผลประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กรรมการในจาํนวนและสัดส่วนที�เหมาะสมต่อขนาดของกิจการของบริษทัฯ โดย
กรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะที�
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตาม
กฎหมาย และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ในปัจจุบันมีกรรมการทั� งหมด 8 คน มีประธานกรรมการและกรรมการที� เป็นผูบ้ริหารรวม 2 คน 
กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน และกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน ทั�งนี�  กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เป็นผูมี้คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และมีสัดส่วนจาํนวนกรรมการอิสระที�ร้อยละ 50 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดจาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทัเป็นไป

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการหนึ�ง
ในสาม (1/3) ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทัในขณะนั�นพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการที�จะพน้จาก
ตาํแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ�งในสาม (1/3) กใ็หใ้ชจ้าํนวนที�ใกลเ้คียงกนักบัหนึ�งในสาม (1/3) แต่ไม่
เกินหนึ� งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการที�จะออกทั� งหมด ทั� งนี�  กรรมการบริษัทที�จะต้องออกจาก
ตาํแหน่งนั�น ใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ� งปัจจุบนั 
บริษทัฯ มีกรรมการทั�งสิ�นจาํนวน 8 คน แต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการ
บริษทัที�จะพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัอาจออกจากตาํแหน่งดว้ยเหตุผล
ดงัต่อไปนี�  
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก (มีผลบงัคบันบัแต่วนัที�บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ) 
(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ง) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(จ) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
บริษทัฯ เห็นวา่กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนที�ไดรั้บเลือกผา่นมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการที�

ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทัฯ อีกทั�งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากที�ประชุมผูถื้อหุน้
ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวกลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกครั� ง ก็
ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั
ของกรรมการไวต้ายตวั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการบริษทัในบริษทัอื�น 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น

ของกรรมการบริษทั เพื�อใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการที�กรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาสาํหรับ
การปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
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1) กาํหนดให้กรรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษทั ยกเวน้ในกรณีที�
ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหไ้ปดาํรงตาํแหน่ง และบริษทัจดทะเบียนนั�นจะตอ้งไม่เป็นบริษทัที�ถือว่า
เป็นคู่แข่งของบริษทัฯ ที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2) การเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งมีการเสนอเรื�องเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อให้
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

เลขานุการบริษทั 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�งจดัทาํรายงานการประชุมกรรมการบริษทั 
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และดําเนินการต่างๆตามที�
คณะกรรมการกาํกบัตลลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด ทั�งนี�  คณะกรรมการ
บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัเบื�องตน้ของเลขานุการบริษทั แต่ไม่จาํกดัเฉพาะวา่ควรเป็นผูที้�มีความรู้ทางดา้น
กฎหมาย และ/หรือบญัชี 

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื�อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปนี�   
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน โดยมีกรรมการผูมี้ความรู้ทางดา้น

บญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1 คน ทาํหนา้ที�สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ดูแลและจดัการระบบ
ควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และอื�นๆ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ทาํหนา้ที�
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
และพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อแสดง
ความเห็นต่อคณะกรรมการ และที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 1 คน และกรรมการที�ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 2 คน ทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายนโยบายบริหารความเสี�ยงในระดบัองคก์รของบริษทัฯ เพื�อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.3. บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัที�ไดรั้บการแต่งตั� งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้ความ

เห็นชอบและอนุมติัในการแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาท
หนา้ที�ในการทาํงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน เพื�อให้บริษทัฯ มีการทาํงานที�
ถกูตอ้งตามกฎหมาย และตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที�ดี 

ทั�งนี�  บทบาทและหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ย แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ
รายการ ดงัต่อไปนี�  
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1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องสําคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์และ
เป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณ เป็นตน้ และ
ติดตามดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว รวมถึงมีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

3) ส่งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้ใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที�บริษทัฯ ใช้ในการดาํเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

4) กําหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที�อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนเ์พื�อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั�นตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลูของรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎ  
ระเบียบ  และนโยบายที�วางไว ้และกาํหนดใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ
ควบคุมภายในเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการ และทบทวนระบบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

6) กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงใหค้รอบคลุมทั�งองคก์ร และมอบหมายหนา้ที�ใหฝ่้ายบริหาร
จดัการในการบริหารความเสี�ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที�อาจพบจากความเสี�ยงนั�นๆ 

7) จดัให้มีช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในดา้นการ
เปิดเผยขอ้มลู เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถือ และมีมาตรฐาน 

8) เขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
พร้อมที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ  

9) ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 

10) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลการดาํเนินงานอยา่งละเอียด ถูกตอ้ง และครบถว้น ปรับปรุงตวัเองให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที� 

5.4. การประชุมกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้กาํหนดการประชุมประจาํปีเพื�อแจ้งต่อกรรมการทราบล่วงหน้า เพื�อให้

กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กําหนดกรรมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 4 ครั� งต่อปี และมีการประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัยอ่ย
ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงปีละ 2 ครั� ง ในการประชุมแต่ละครั� ง กรรมการแต่ละคนมีอิสระที�จะเสนอเรื�องที�
เป็นประโยชนต่์อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุมได ้โดยผา่นเลขานุการบริษทั ซึ�งจะเป็นผูร้วบรวมและนาํเสนอ
เรื�องเขา้วาระการประชุมต่อประธานกรรมการเพื�อพิจารณาและอนุมติั เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมเรื�องที�สาํคญัไว้
แลว้ในวาระการประชุม จากนั�น เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการแจง้ยืนยนักาํหนดการประชุม วาระการ
ประชุม ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 14 วนัล่วงหนา้  
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ในการประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณา และอภิปราย
เรื� องสําคัญในวาระการประชุมอย่างรอบคอบ และทั�วถึงกนั และมีการให้ข้อมูล รายละเอียดเพิ�มเติมที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งเพียงพอโดยประธานกรรมการและผูบ้ริหาร หรือที�ปรึกษาภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง ในการพิจารณา
วาระการประชุม กรรมการสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีการลงมติโดยกรรมการแต่ละ
ท่านนบัเป็นหนึ�งเสียง ทั�งนี�  กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระที�ไดรั้บการพิจารณาและกรรมการที�ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงจะไม่ถือวา่มีส่วนในการลงมติ  

5.5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

โดยใชแ้บบประเมินการปฏิบติังานที�ไดมี้การปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริษทัฯ และลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั   
เพื�อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั�งคณะ (As a whole) ซึ� ง
คณะกรรมการบริษทัจะนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาขอ้สรุปเพื�อกาํหนดมาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการต่อไป 

ในการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั นั�นประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ทั�งนี�  ผลการประเมินการปฏิบติังานสาํหรับผลงานในปี 2556 คณะกรรมการใหค้ะแนนการปฏิบติังาน
โดยเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 72 โดยหัวขอ้ที�ไดค้ะแนนมากที�สุดคือ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการทาํ
หนา้ที�ของกรรมการ หวัขอ้ที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซึ�งจะมีการพิจารณารายละเอียดเพื�อพฒันาต่อไป 

5.6. ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามหลักการ นโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนกาํหนด ภายใต้กรอบที�ได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนในแนวทางเดียวกบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั�งพิจารณาผล
ประกอบการ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตของบทบาท หนา้ที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํไรสุทธิ
ของบริษทัฯ และมีการเสนอขออนุมติัที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั 
สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารรระดบัสูง ประธานฯและ กรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจากหนา้ที�ความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานประกอบกบัผลการดาํเนินงานในแต่ละธุรกิจ 
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5.7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการให้ความรู้ที� เกี�ยวขอ้งแก่
กรรมการบริษทั เพื�อช่วยเพิ�มพนูความรู้ที�เกี�ยวขอ้งและหนา้ที� ความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั และไดมี้
มติใหมี้การจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทั เกี�ยวกบับทบาทของกรรมการ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และลกัษณะธุรกิจ
ของบริษทัฯ เพื�อใหข้อ้มลู และเตรียมความพร้อมสาํหรับกรรมการใหม่   

คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการอิสระหลกัสูตรใด
หลกัสูตรหนึ�งตามขอ้เสนอแนะของก.ล.ต. ที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ
เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
โดยมีจุดประสงคเ์พิ�มความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของกรรมการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ขอ้
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง งบการเงิน ความเสี�ยง กลยทุธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั�งนี�  กรรมการของ
บริษทัฯที�ไดผ้า่นการเขา้อบรมหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ ไดแ้ก่ 
1)  นาย เยบ็ ซู ชวน  หลกัสูตร Director Certification Program 
2) นาย พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา  หลกัสูตร Director Accreditation Program 
3) นาย ศุภศกัดิ@  จิรเสวีนุประพนัธ์  หลกัสูตร Director Accreditation Program 

นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุกรบริษทัเขา้รับ
การอบรมสมัมนาจากหลกัสูตรต่างๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลดัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือองค์กร
อิสระอื�นๆ ในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเรื�องบรรษทัภิบาล และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
เพื�อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงตวัเองใหท้นัสมยั และพร้อมปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ 

 
9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�

หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนตท์ั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ บริษทัฯ ได้
เปิดเผยรายชื�อกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ จาํนวนครั� งในการเข้าประชุมกรรมการ รวมถึง
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน และนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี   

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบั

กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นที� เห็นชอบด้วยกฎหมาย 
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ตลอดจนขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั 
เพื�อประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ซึ�งตอ้งกระทาํภายใตก้รอบของคุณธรรมและจิตสาํนึกที�ดี 

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้เรื� องดงัต่อไปนี�  เป็นอาํนาจ
หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที�จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั ใหค้วามเห็นชอบ 
1) ผลงานและผลประกอบการของบริษทัฯ รายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกบัแผนงบประมาณและแนวโนม้

ของธุรกิจในรอบปี 
2) การดาํเนินธุรกรรมระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมและผูที้�เกี�ยวขอ้งซึ� งไม่ขดักบัขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3) การทาํธุรกรรมใดๆที�อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ สถานะทาง

การเงิน กลยทุธการดาํเนินงาน และชื�อเสียงของบริษทัฯ 
4) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
5) การวา่จา้งประธานบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 
6) การกาํหนด และ เปลี�ยนแปลงอาํนาจอนุมติัที�มอบใหก้รรมการที�มีอาํนาจจดัการ 
7) การซื�อและจาํหน่ายสินทรัพย ์การซื�อกิจการ และการเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที�ไม่ขดักบั

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�มีมลูค่าเกินจาํนวนที�มอบอาํนาจใหป้ระธานบริษทั 
8) การทาํสัญญาใดๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกบัการทาํธุรกิจปกติ และสัญญาที� เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติที� มี

ความสาํคญั 
9) การเปลี�ยนแปลงนโยบายและการดาํเนินงานที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ การบญัชี การบริหาร

ความเสี�ยง และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
10) การแต่งตั�ง และการกาํหนด อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
11) การแต่งตั�ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
12) การดาํเนินการอื�นใดที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ� งปฏิบัติหน้าที� อย่างใดอย่างหนึ� งแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้ยกเวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ซึ� งจะพึงกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดรั้บอนุมติัจาก
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
1) เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
2) การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  กาํหนดใหก้ารทาํรายการที�กรรมการหรือบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอื์�นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ใหก้รรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องนั�นไม่มีสิทธิ@ ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ 

และในกรณีดงัต่อไปนี� จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมกรรมการบริษทัและที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ@ ออก
เสียงลงคะแนน 
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1) การซื�อขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 
2) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทัฯ 
3) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาที�เกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
5) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษทัฯ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที�เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน โดยมีนาย 

เคนเนต อึ�ง เป็นกรรมการตรวจสอบที�เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�สอบทานความ
น่าเชื�อถือของงบการเงินได ้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีคุณสมบติัและความเป็นอิสระตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหนา้ที� และขอบเขตความรับผิดชอบดงัต่อไปนี�  

1) สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัฯ มีงบการเงินที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และเชื�อถือได้
ตามมาตรฐานการบญัชี 

2) สนบัสนุนและจดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการเงิน และการปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบและนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเดน็ดงัต่อไปนี�  
2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลงานของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ทั�งนี� เพื�อใหห้น่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 
2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ที�และ

การรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี�  
3) พิจารณา คดัเลือก และแต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชี โดยพิจารณาประเดน็ดงัต่อไปนี�  

3.1 ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี เช่น พิจารณาจากการใหบ้ริการอื�น
นอกเหนือจากการสอบบญัชี (non–audit services) ที�อาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ เช่น การวาง
ระบบบญัชี เป็นตน้ 

3.2 ใหมี้การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ย 1 ครั� งต่อปี 
เพื�อขอความเห็นเป็นกลางจากผูต้รวจสอบบญัชีในเรื�องต่างๆ 

4) สอบทานและสนบัสนุนให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

5) กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจาํ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 
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6) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษทัฯ โดยเฉพาะรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น รวมถึงการพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที� เกี�ยวข้องกับกรณีที� เกิดรายการที� เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั�งขอ้เสนอแนะ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

8) พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาํทุกปี 

9) รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในทุกไตรมาส 
10) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที�เป็นกรรมการอิสระทั�ง

คณะ จาํนวน 3 คน โดยมีหนา้ที�พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี�  

1) กาํหนดนโยบายต่างๆ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ดงันี�  
1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  
1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย  
2) คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสาํหรับตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 
3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัมีขนาดและองค์ประกอบที�เหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยน

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป  
4) กาํหนดแนวทางการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาปรับผลตอบแทน

ประจาํปี โดยพิจารณาถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการ
เพิ�มมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

5) เรียกเอกสารจากผูที้�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาใหค้วามเห็น 
6) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 
7) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ในปี 2556 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 73/2556 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการบริษทัได้มีมติเห็นชอบแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ
สนับสนุนการบริหารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั�งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คน โดยมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คน และมีกรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการ 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี�  

1) ให้คาํแนะนาํ และอนุมติัหลกัการในภาพรวม สําหรับการวางแผนการบริหารจดัการความเสี�ยงของ
องคก์ร และมาตรการควบคุมที�เพียงพอและเหมาะสม 

2) เสนอเรื�องแก่คณะกรรมการบริษทัให้มีการกาํหนดทิศทางการบริหาร การกาํหนดกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี�ยง และความเสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

3) รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี�ยง จดัทาํ และกาํกบัดูแลการดาํเนินการตามแผนการจดัการความ
เสี�ยงในระดบัองคก์ร (Corporate Risk) 

4) กาํกบัดูแลหน่วยงานต่างๆ ในการกาํหนดและดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเสี�ยง 
5) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี� ยง พร้อมรายงานผลแก่

คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั7งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอสิระ 
วตัถุประสงค์ของกรรมการอิสระนั�นเพื�อปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมเพื�อให้

บรรลุประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ซึ� งการปฏิบติันั�นจะกระทาํโดยการตดัสินใจอย่างมีอิสระและไม่มีการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ  ทั�งนี�  กรรมการอิสระนั�นจะตอ้งมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  
1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

ทั�งนี� ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งกนักบักรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 
2) ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนกังาน พนกังานที�รับเงินเดือนจากบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือญาติสนิท

ของผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีไดรั้บอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
5) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพใดๆทางดา้นการเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงินที�

ไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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6) เป็นกรรมการที�มิไดเ้ป็นผูมี้ความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจกบับริษทัที�มีมูลค่าทางธุรกิจเกินกวา่ยี�สิบลา้นบาท 
หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) หลงัจากหกัส่วนหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้
รายยอ่ย (มลูค่าใดมลูค่าหนึ�งที�ต ํ�ากวา่) ภายใน 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งเพื�อเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษทัฯ 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8) สามารถปฏิบัติหน้าที�  แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที� ที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ 

ทั�งนี�  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการอิสระของบริษทัฯ จะไดรั้บการ
พิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู ้
กาํหนดนโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ซึ�งไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

9.3.2 การสรรหากรรมการรและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการบริษทัจะตอ้งมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย ในการแต่งตั�งกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั�งคณะจาํนวน 3 คน เป็นผูเ้สนอชื�อผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมในการ
เป็นกรรมการของบริษทัฯ แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและในกรณีอื�นๆ เพื�อใหไ้ดก้รรมการ
มืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ดา้น รวมถึงการอุทิศเวลาไดอ้ย่างพอเพียง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาและ
อนุมติั ก่อนเสนอชื�อเขา้รับการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการ และเป็นสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัที�จะเสนอชื�อบุคคลอื�นเพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

การแต่งตั�งกรรมการจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�ง
หนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั�งเป็นรายบุคคลตามจาํนวนที�ครบวาระ  

ที�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�   
ก) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (ก) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ 
ค) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหป้ระธานในที�
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาดเพิ�มอีกหนึ�งเสียง  
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม การเสนอชื�อและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั�ง

บุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการของบริษทัฯ โดยบุคคลที�ไดรั้บการ
แต่งตั�งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และ
เป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นแต่ละปี รับผิดชอบผลการดาํเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามที�ได้
กาํหนดไวใ้นแผนงานประจาํปี ดาํเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้ที�มีผลกระทบต่อ
องคก์ร และดาํรงไวซึ้�งการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  การแต่งตั�งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทน
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้
อื�นในการบริหารจดัการ 

นอกจากนี�  ในกรณีของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหข้อบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหารใหอ้ยูภ่ายใต้
อาํนาจอนุมติัตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการ
ที�เกี�ยวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทั การอนุมติัวงเงินสาํหรับการกูย้ืมเงิน หรือการ
ทาํธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนั หรือการ
ทาํรายการอื�นใดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้
ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของ
บริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย 

บทบาทหน้าที�ของผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ที�และความรับผิดชอบในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที�

กาํหนดไวใ้นแต่ละปี รับผิดชอบผลการดาํเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามที�ไดก้าํหนดไวใ้น
แผนงานประจาํปี ดาํเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้ที�มีผลกระทบต่อองคก์ร และ
ดาํรงไวซึ้� งการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของประธานและ
ผูบ้ริหารนั�นตอ้งอยู่ภายใตอ้าํนาจอนุมติัตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด รวมถึงรายการที�กาํหนดให้ขอ
ความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น รายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย การอนุมติัวงเงินสําหรับการกูย้ืมเงิน หรือการทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนั เป็นตน้ 

 
9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั�งบุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง เกบ็ขอ้มลูภายในซึ�งเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มูลที�ยงัมิได้
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ หรือราคาซื�อขายหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  บริษทัฯ 
แจง้ต่อผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้รับทราบถึงมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ดงันี�  
1) บริษทัฯ หา้มมิใหน้าํขอ้มลูภายในไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตนหรือผูอื้�นโดยเดด็ขาด 
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2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ที�จดัทาํและจดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลาที�กาํหนด โดยตอ้งรายงานดงันี�  
- รายงานการถือหลกัทรัพยค์รั� งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
ประชาชน หรือวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

- รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัทาํการนบัตั�งแต่มีการทาํรายการ 

3)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัน ที�รับทราบขอ้มลูภายในกระทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อน และภายใน 24 ชั�วโมงหลงัการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
รายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั�งนี�  หากบริษทัฯพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ มีการละเมิด และฝ่าฝืนนโยบายของ
บริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษทัฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที� เกี�ยวข้องเพื�อ
ดาํเนินการตามกฏหมายต่อบุคคลนั�นๆ 
 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั�ง บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีประจาํปีของบริษทัฯ ประจาํปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ดงัรายนามต่อไปนี�  
1) คุณ วิสสุตา จริยธนากร   ใบอนุญาตเลขที� 3853 
2) คุณ สุมาลี รีวราบณัฑิต   ใบอนุญาตเลขที� 3970 
3) คุณ ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ใบอนุญาตเลขที� 3972 
4) คุณ เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ   ใบอนุญาตเลขที� 4501 

ทั�งนี�  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ และส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับปีบญัชี 2556 ใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 8.1 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
เป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท ทั�งนี�  บริษทัย่อยของบริษทัฯ บางบริษทัใชบ้ริการการตรวจสอบบญัชี
จากบริษทัอื�น เนื�องดว้ยธุรกิจของบริษทัย่อยเหล่านั�นไม่ซับซ้อน บริษทัฯ จึงเห็นสมควรที�จะใช้
บริการจากผูต้รวจสอบบญัชีรายอื�นในราคาที�สมเหตุสมผล 

9.6.2 ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการดา้นอื�น ซึ� งไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 0.63 ลา้นบาท โดยเป็นค่าบริการของ
บริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 0.09 ลา้นบาท 
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

วิสยัทศันข์องกลุ่มบริษทั อาปิโก คือการผูผ้ลิตชิ นส่วนยานยนตที์"มีประสิทธิภาพและคล่องตวั มีความมุ่งมั"น
สู่การเป็นองคก์รที"มีความเป็นเลิศ บนพื นฐานของความสุขที"ย ั"งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลกูคา้ ความสุขของ
พนกังาน ความสุขของผูถื้อหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดงันั น ตลอดระยะเวลา 28 ปีที"ผ่านมา 
กลุ่มบริษทั อาปิโก จึงมุ่งเน้นนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุน ให้มีการ
กาํกบัดูแลกิจการที"ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ"งแวดลอ้ม พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื"อมุ่งสร้างความ
เติบโตใหแ้ก่สงัคมไทยอยา่งย ั"งยืน  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงัต่อไปนี  

10.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มบริษทั อาปิโก ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตย ์โปร่งใส ยึดมั�นในจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ที�มี
นโยบายในการดาํเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และคู่แข่งทางธุรกิจ ดว้ยความเป็น
ธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัที�ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถ
ตรวจสอบไดใ้นขั0นตอนของการดาํเนินธุรกิจ และมุ่งมั�นที�จะสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ เอา
ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการที�ดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั เป็นไปตาม
มาตรฐานที�ไดก้าํหนดไว ้และส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้ที�เสรี ไม่สนบัสนุนการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ6   

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสเพื�อเป็นช่องทางใหพ้นกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงผูถื้อ

หุน้ ลกูคา้และผูจ้าํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษทัฯ และส่งเสริมมาตรฐานสูงสุด
ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั0งยงัเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฎิบติั
หนา้ที�ที�ไม่ถกูตอ้ง โดยถือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการปฎิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูล หรือแจง้เบาะแสของการ
กระทาํที�ผิดกฎระเบียบของบริษทัฯ หรือผิดกฎหมาย ซึ� งการกระทาํเหล่านี0 ครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียง การ
ฉอ้โกง การทุจริต การกระทาํผิดทางการเงินเป็นครั0 งคราว ความไม่ซื�อสตัย ์การกระทาํผิดทางอาชญากรรม และ
การประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั0งนี0  รายงานขอ้ร้องเรียนต่างๆ จะตอ้งตั0งอยู่บนพื0นฐานของเจตนาที�ดี มีเหตุผล
น่าเชื�อถือไดว้า่ขอ้มลูนั0นๆ เป็นความจริง 

ประเภทของการประพฤติที�ไม่เหมาะสม 
- การฉอ้โกง 
- การยกัยอกทรัพยสิ์น 
- การคุกคามทางเพศ 
- การทุจริต 
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- การจดัทาํบญัชีที"ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสยั 
- การใชข้อ้มลูที"เป็นความลบัในทางที"ผิด 
- การกระทาํ หรือ การละเวน้ไม่ปฎิบติัหนา้ที" ที"อาจนาํไปสู่การขดัผลประโยชนข์องบริษทั กฎหมาย 

กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือนโยบายสาธารณะ 
- การเจตนาปกปิดการกระทาํผิดต่างๆ ตามที"กล่าวไวข้า้งตน้ 

ช่องทางการแจง้เบาะแสและวิธีการ 
1. ผูแ้จง้เบาะแสสามารถรายงานเหตุการณ์ที"น่าสงสยั หรือเหตุการณ์ที"เกิดขึ นจริงต่อหวัหนา้หรือผูจ้ดัการ 
2. ในกรณีที"ผูแ้จง้เบาะแสรู้สึกอึดอดัหรือไม่สะดวกใจที"จะแจง้เบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผูแ้จ้ง

เบาะแสสามารถที"จะรายงานเหตุการณ์ไปยงัผูบ้ริหารที"สูงกว่า หรือรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการ
บริษทั โดยสามารถส่ง email ไปที" auditcommittee@aapico.com หรือส่งขอ้มลูตามที"อยูต่่อไปนี  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หอ้ง 2812 ชั น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

3. ผูแ้จง้เบาะแสสามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื"อหรือไม่กไ็ด ้ 
 

10.2 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและการเคารพสิทธิมุนษยชน 

กลุ่มบริษทั อาปิโก มีวฒันธรรมองคก์รที�มุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม การแกไ้ขปัญหา มีความรัก ความซื�อสัตย์
และจงรักภกัดี และการเคารพนบัถือซึ� งกนัและกนั โดยบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากรวา่เป็นพลงั
ขบัเคลื�อนสําคญัขององค์กร จึงเนน้การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที�สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของธุรกิจ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็น
ธรรม จดัใหมี้สวสัดิการ พร้อมกบัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ส่งเสริมความผกูพนัและแรงจูงใจแก่
พนกังานที�จะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย อีกทั0งส่งเสริม
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชนก์บัสงัคมทั0งทางตรงและทางออ้ม 

การจา้งงาน กลุ่มบริษทั อาปิโก มีนโยบายสรรหาคดัเลือกพนกังานดว้ยระบบเสมอภาคและเป็นธรรม มี
กระบวนการทดสอบขอ้เขียน การสัมภาษณ์ โดยผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ อย่าง
โปร่งใส  

การบริหารสวสัดิการ กลุ่มบริษทั อาปิโกจดัใหมี้สวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ  

ค่าจา้งและผลตอบแทน กลุ่มบริษทั อาปิโกมีนโยบายในเรื�องของค่าจา้งและผลตอบแทนที�เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละตําแหน่งงาน 
นอกจากนี0  บริษทัฯ ยงัมีการปรับปรุงค่าตอบแทนใหมี้ความเหมาะสมดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถใหเ้ขา้มาร่วม
งานกบับริษทัฯ และใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั 



 

 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดแูลกจิการ | 10 ความรับผดิชอบค่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) หน้า 70 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ กลุ่มบริษทั อาปิโกมีนโยบายในเรื�องแรงงานสมัพนัธ์ที�มุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบริษทักบัพนกังาน เพื�อตอบสนองพนัธกิจขององคก์รในเรื�องความสุขของพนกังาน (Happy Employees) 
โดยมีกิจกรรมในดา้นแรงงานสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�อง เพื�อเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็น สร้าง
วฒันธรรมของการมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม ความสามคัคี ความรักครอบครัว รักองคก์ร และรักประเทศชาติ 
โดยมีกิจกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ์ในปี 2556 มีดงันี0  

• กิจกรรมกีฬาสี และงานเลี ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556 เป็นกิจกรรมที"เปิดโอกาสให้พนักงานไดพ้บปะ
สังสรรค์ ออกกาํลงักาย สร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น ประกวดกองเชียร์ การ
แข่งขนักีฬาฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล ตะกร้อ เป็นตน้  

• กิจกรรมรดนํ าดาํหวัเนื"องในโอกาสวนัสงกรานต ์เพื"อสืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทย และ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ดนํ าขอพรจากผูบ้ริหาร สร้างความใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานให้
มากยิ"งขึ น 

• กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนกังานที"เรียนดี ซึ" งบริษทัไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาให้แก่
บุตรธิดาของพนกังานมาอย่างต่อเนื"อง โดยแบ่งเป็นระดบัชั นประถมศึกษาปีที" 1 ถึงระดบัมหาวิทยาลยั 
และเปิดโอกาสให้บุตรธิดาที"ได้รับทุนเขา้ทศันะศึกษาที"โรงงานเพื"อดูการทาํงานของผูป้กครอง เพื"อ
ปลกูฝังจิตสาํนึกเรื"องความกตญัGูและเชื"อฟังบิดามารดา  

 
• กิจกรรมทาํบุญในประเพณีสาํคญัต่างๆ โดยชมรมพุทธศาสนา ไดนิ้มนตพ์ระสงฆม์ารับบิณฑบาต และให้

ศีลให้พร แก่พนักงานในวนัสําคญัทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทาํบุญเนื"องในวนัขึ นปีใหม่ การทาํบุญวนั
เขา้พรรษา ฯลฯ เพื"อปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่พนกังาน 

• กิจกรรมขายสินคา้ราคาพิเศษ จดัขึ นเป็นประจาํเพื"อช่วยเหลือค่าครองชีพใหก้บัพนกังาน โดยชมรม
เสียสละจะขายสินคา้อุปโภค บริโภคที"ราคาตํ"ากวา่ทอ้งตลาด สาํหรับรายไดที้"ไดจ้ากการขายสินคา้จะ
นาํไปใชส้าํหรับกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม หรือช่วยเหลือพนกังานที"ไดรั้บความเดือนร้อน 

• โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยจดัใหมี้ชมรมคุณภาพชีวิต 4 ชมรม คือ  
- ชมรมเสียสละ เพื"อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัเสียสละตนเองเพื"อทาํประโยชนเ์พื"อผูอื้"น  
- ชมรมพุทธศาสนา เพื"อส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวิต 
- ชมรมสุขภาพ เพื"อส่งเสริมใหพ้นกังานออกกาํลงักาย และมีสุขภาพกายและจิตที"แขง็แรง  
-  ชมรมสจัจะสะสมทรัพย ์เพื"อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัเกบ็ออม รู้จกัการวางแผนการใชเ้งิน การ
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ทาํบญัชีครัวเรือน และกรณีที"มีหนี สิน สามารถกูย้ืมกบัชมรมเพื"อนาํไปชาํระหนี ได ้โดยที"
พนกังานยงัไดรั้บปันผลจากการกูย้ืมในตอนสิ นปี 

การพฒันาบุคลากร กลุ่มบริษทัอาปิโก ให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตลอดอายุการทาํงาน 
สนบัสนุนองคก์รแห่งการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพสูงสุด เพื�อสร้างความกา้วหนา้ใน
อาชีพ และเติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร โดยในปี 2556 กลุ่มบริษทัอาปิโก ไดจ้ดัรูปแบบและการพฒันาบุคลากรที�
หลากหลาย ดงันี0  

• การพฒันากลุ่มผูบ้ริหาร 
- Outlook Economic เพื�อใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไดรั้บทราบข่าวสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 
โดยวิทยากรผูเ้ชี"ยวชาญทางดา้นเศรษฐกิจจากหลายสาขา 

- Organization Development เพื"อให้ผูบ้ริหารเรียนรู้ที"จะกา้วไปสู่การเปลี"ยนแปลงโดยใชเ้ครื" องมือ
ใหม่ๆ โดยเริ"มจากการเปลี"ยนแปลงตวัเอง ซึ"งจะส่งผลไปสู่การเปลี"ยนแปลงองคก์รในที"สุด 

• การพฒันากลุ่มหวัหนา้งานระดบัตน้ 
- Supervisory Skills Development เพื�อพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งานระดบัตน้ใหก้บัหวัหนา้งานรุ่น
ใหม่ ใหมี้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ที"ของการเป็นหวัหนา้งาน การควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การบริหาร
บุคลากร และผลงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

• การพฒันาตามสายวิชาชีพ 
- สายงานวิศวกร จดัอบรม สมัมนาในหลกัสูตรเฉพาะทางต่างๆ เพื"อพฒันาความรู้ทกัษะที"สาํคญัต่อการ
ปฏิบติังานในวิชาชีพ เช่น Auto CAD Inventor, Basic/ Intermediate & Advance Pneumatic, ISO/ TS 
16949: 2009, Toyota Production System และ Lean Manufacturing เป็นตน้ นอกจากนี  ยงัไดรั้บการ
พฒันาในเรื"องทกัษะการวิเคราะห์และ Soft Skill ต่างๆ เช่น Problem Solving Process, Statistical 
Process Control และ Mind Mapping เป็นตน้ 

- สายงานปฏิบติัการ การอบรมเพื"อพฒันาความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังานให้กบัพนกังานปฏิบติัการ 
เช่น อบรม MAG Welding ใหก้บัพนกังานเชื�อม และจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เป็นตน้ 

- การอบรมทกัษะการปฏิบติังาน ของแต่ละตาํแหน่งงาน เช่น การอบรมการควบคุมรถยก การอบรมผู ้
ควบคุมปั นจั"น รวมทั งการอบรมในงาน On the Job Training เป็นตน้ 

• การสร้างวฒันธรรมหรือค่านิยมองคก์ร 
- Strong Team Building เพื�อสร้างวฒันธรรมองคก์รในเรื"องการทาํงานเป็นทีม สร้างทศันคติที"ดีต่อการ
ปฏิบติังาน ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความอดทนและมีความเสียสละทั งต่อบริษทัฯ เพื"อนร่วมงาน และ
ผูใ้ต้บงัคับบัญชา มีวินัยในตนเอง รักษาระเบียบวินัยตามระเบียบของการอบรมรวมทั งระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัในกลุ่มบริษทั อาปิโก มีการแต่งตั0ง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) เพื�อปฏิบติังานตามที�
กฎหมายกาํหนด โดยมีตวัแทนจากพนักงานระดบับงัคบับญัชา และระดบัพนักงานร่วมเป็นกรรมการ โดยได้
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วางแผนงานและติดตามการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดงันี0  

• จดัทาํและประกาศนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
• วางแผนและติดตามแผนการทาํงานดา้นความปลอดภยั 
• จดัทาํแผนฉุกเฉินต่างๆ เช่น แผนฉุนเฉินเมื"อเกิดเพลิงไหม ้แผนฉุกเฉินเมื"อเกิดเหตุอุทกภยั และการ

ฝึกซอ้มดบัเพลิง และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 
• สาํรวจประเดน็ดา้นความปลอดภยัทุกเดือน และติดตามการแกไ้ขปรับปรุง รวมทั งการจดัทาํแผนป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดปัญหาดา้นความปลอดภยั 

 
 

นอกจากนี0บริษทัยงัส่งเสริมการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัต่างๆ ในองคก์ร เช่น การอบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อบรมเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัระดบัหัวหนา้งาน 
และระดบัผูบ้งัคบับญัชา การอบรม CCCF (Completely Check Completely Find-out) การอบรมผูดู้แลก๊าซ
ธรรมชาติ (LPG) ผูดู้แลสารเคมีต่างๆ เป็นตน้ ทั0งนี0  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 

10.3 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่มบริษทั อาปิโก มีพนัธะสัญญาต่อผูบ้ริโภคในการพฒันาสินคา้และบริการให้ดียิ�งขึ0นอยา่งต่อเนื�อง ทั0งนี0
เพื�อตอบสนองต่อพนัธกิจขององคก์รเรื�องความสุขของลกูคา้ (Happy Customers) บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายใน
เรื�องคุณภาพคือ “ของเสียเป็นศูนย”์ (Zero Defects) ในทุกขั0นตอนของกระบวนการผลิตจะตอ้งคาํนึง และมุ่งมั�น
ใหไ้ดสิ้นคา้คุณภาพเสมอ บริษทัฯ จึงใชเ้ครื�องจกัรและเทคโนโลยีในการผลิตขั0นสูง เพื�อใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ มีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถยืนยนัไดถึ้งมาตรฐานที�
ดีเลิศของสินคา้ที�ผลิตขึ0นมา นอกจากนี0บริษทัฯ ยงัเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสําหรับการเปลี�ยนแปลงดา้น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของรถยนตซึ์�งจะเริ�มผลิตหรือเปิดตวัภายใน 1-2 ปี ขา้งหนา้  
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10.4 การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม  

 กลุ่มบริษทัอาปิโก มุ่งมั�นที�จะผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพควบคู่กบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม โดยควบคุมใหทุ้ก
กิจกรรมของบริษทัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฏหมาย และขอ้กาํหนดอื�นๆเกี�ยวขอ้ง พร้อมทั0งสร้างระบบการ
จดัการเพื�อป้องกนัมลพิษที�อาจส่งผผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องภายใตก้าร
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื�อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่อไปนี0  

1. สร้างระบบจดัการสิ"งแวดลอ้มที�มีประสิทธิภาพ เพื�อยึดเป็นหลกัปฎิบติั 
2. ป้องกนัมลพิษทางนํ า, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที"อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จดัใหมี้การคดัแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

 นอกจากนี0  กลุ่มบริษทัอาปิโก ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001: 
2004 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 และมีการฝึกอบรบเพื�อสร้างความรู้
และความตระหนกัในเรื�องการรักษาสิ�งแวดลอ้มให้กบัพนกังานอย่างต่อเนื�อง รวมทั0งจดักิจกรรมต่างๆ ในดา้น
สิ�งแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น การจดัการสัปดาห์ความปลอดภยั อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และอนุรักษ์
พลงังาน การส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะในโรงงาน การลดใชพ้ลงังาน และการใชท้รัพยากรต่างๆ ใหคุ้ม้ค่า   

  

10.5 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม บริษัทจึงให้
ความสาํคญักบัการจดัทาํกิจกรรมเพื�อสงัคมรูปแบบต่างๆ ดงันี0  

• โครงการอาปิโกสานฝันสังคมไทย มีวตัถุประสงค์เพื"อช่วยเหลือโรงเรียนที"อยู่ในพื นที"ห่างไกล โดยเนน้
สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์รกบันกัเรียน เช่น การร่วมกนัปลูกผกัสวนครัว และมอบเมลด็พนัธ์ุผกั 
อาหารปลา และอุปกรณ์การทาํสวนครัว สร้างโรงเพาะเห็ด ติดตั งเครื"องกรองนํ า มอบอุปกรณ์กีฬา และ
ทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนที"เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เป็นตน้ 

• โครงการมอบทุนการศึกษา เพื"อสนบัสนุนการศึกษาให้กบันกัเรียน และสามเณรที"เรียนดีแต่ขาดกาํลงั
ทรัพย ์   

• โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพายุไตฝุ้่ นไห่เหยี"ยนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยพนกังานกลุ่มบริษทั 
อาปิโก ร่วมกนับริจาคเงินเพื"อจดัทาํถุงยงัชีพส่งไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพาย ุจาํนวน 317 ชุด 

• โครงการเพื"อสังคมร่วมกบัซัพพลายเออร์ กลุ่มบริษทัอาปิโกมีนโยบายส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของ
บริษทัร่วมจดัทาํกิจกรรมเพื"อสงัคมร่วมกนั เพื"อขยายผลการทาํกิจกรรมเพื"อสังคมและสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างซัพพลายเออร์กบับริษทั เช่น โครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผูสู้งอายุ โดยไดร่้วมเลี ยงอาหาร
กลางวนั บริจาคเงินและสิ"งของที"ยงัขาดแคลน ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ “วาสนะ
เวศม”์ อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา ในวนัที" 12 ตุลาคม 2556 

• โครงการ “วดัสร้างสุข” กบัหน่วยงาน สสส. และ สสท.  โดยวตัถุประสงคเ์พื"อสร้างสังคมแห่งความสุข 
โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอด เพื"อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถี 5ส. เช่นการทาํความสะอาด
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บริเวณวดั จดัทศันียภาพภายในวดัใหส้วยงาม ทาสีหอ้งนํ า และ การนาํเสื อผา้ หนงัสือ ซีดีธรรมะ บริจาค
ใหก้บัมลูนิธิกระจกเงา เพื"อแบ่งปันสู่สงัคมภายนอก 

• โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื"อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื"องในวนัแรงงานแห่งชาติ โดยกลุ่ม
เครือข่ายโครงการ “ รวมพลงัสามคัคีทาํดีเพื"อพ่อ ” ณ บา้นคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.
ฉะเชิงเทรา ในวนัที" 1 พฤษภาคม 2556 

• กลุ่มบริษัทอาปิโก จัดประกวดภาพประทับใจในวนัแม่แห่งชาติ ประจําปี 2556 และมอบรางวัล 
“ประทบัใจคู่แม่ลกู” ใหก้บัผูช้นะเลิศ  ในวนัที" 17 สิงหาคม 2556 

• กลุ่มบริษทัอาปิโก ไดร่้วมกนับริจาคโลหิต ใหแ้ก่ศูนยรั์บบริจาคโลหิต และสภากาชาดไทย  
 

10.6 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ�งได้จากการดําเนินงานที�มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  

การดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จอย่างย ั�งยืน กลุ่มบริษทัอาปิโก ตอ้งประสานความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํการอนุรักษพ์ลงังานซึ� งมี
ทั0งหมด 4 มาตรการ ไดแ้ก่ 

1. เปลี"ยนเครื"องอดัอากาศเป็นประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW ไดเ้งินสนบัสนุนจากรัฐบาล 163,800 บาท 
2. ติดตั งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ 22KW และ 30KW ไดเ้งินสนบัสนุนจากรัฐบาล 49,027 บาท 
3. หุม้ฉนวนเครื"องฉีดพลาสติกจาํนวน 10 เครื"อง ขนาด 550 -1600 ตนัไดเ้งินสนบัสนุนจากรัฐบาล 220,140 บาท 
4. ติดตั งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื"องฉีดพลาสติก ไดเ้งินสนบัสนุนจากรัฐบาล 343,970 บาท 

มาตรการและเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน 

 
มาตรการ 

เป้าหมายการประหยดั 
ผลการ

ประหยดัคิด
เป็นร้อยละ 

เงินลงทุน 
(บาท) 

ระยะเวลา
คืนทุน (ปี) 

ไฟฟ้า 

กิโลวตัต ์
กิโลวตัต์
ชั"วโมง/ปี 

บาท/ปี 

1 
เปลี"ยนเครื"องอดัอากาศเป็น
ประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW 

30 163,800 655,200 1.82 866,000 1.4 

2 
ติดตั งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็ว
รอบ  มอเตอร์ 22KW และ 30KW  

52 167,175 668,700 1.86 475,980 0.7 

3 
หุม้ฉนวนเครื"องฉีดพลาสติก 10 เครื"อง
ขนาด 550 -1600 ตนั 

40 82,675 330,700 0.92 1,100,700 3.3 

4 
ติดตั งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์เครื"องฉีดพลาสติก 

300 375,000 1,500,000 4.18 2,913,000 2 

รวม 422 788,650 3,154,600 8.79 5,355,680 
 

       หมายเหต ุ
1. % ประหยดั คิดเทียบจากขอ้มูลการพลงังานรวนในปีที"ผา่นมา 
2. อตัราคา่ไฟฟ้าเฉลี"ย 3.83 บาท / กิโลวตัต ์– ชั"วโมง 
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นวตักรรมในกระบวนการทาํงาน 

• การปรับปรุงค่านิยมองคก์รใหมี้การกระตุน้ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ"งแวดลอ้มในหมู่
พนกังานใหช้ดัเจน  

• สนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพื"อสังคม  เช่น รณรงค์ขบัขี"
ปลอดภยั ในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์การฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉิน สารเคมีหกรั"วไหล การฝึกซอ้มอพยพตาม
แผนแก๊สรั"วไหล การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยัและคุณภาพ
ชีวิต และการรณรงคอุ์บติัเหตุใหป็้นศูนย ์

• การนาํมาตรฐานสากลดา้นการจดัการสิ"งแวดลอ้มมาประยุกต์ใช ้ไดป้ระยุกตใ์ชม้าตรฐานอาชีวอนามยั 
OHSAS 18001 และนาํมาบูรณาการเขา้กบัมาตรฐานการจดัการคุณภาพสิ"งแวดลอ้ม ISO 14001 เพื"อเพิ"ม
ประสิทธิภาพการจดัการและควบคุมมิใหมี้ผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยูข่องชุมชน และสงัคม  

โดยทางบริษทัฯ ไดว้างแผนในการจดัทาํเวบ็ไซคใ์นการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เพื�อการสื�อสารและเผยแพร่
ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั0งทางตรงและทางออ้ม ไดเ้ห็นการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม
ของกลุ่มบริษทัอาปิโกไดอ้ยา่งทั�วถึง       
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 74/2014 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การ
ประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการ
สื�อสารขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและเป้าหมายในการทาํธุรกิจที�ชดัเจน และมีการประเมินผลอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อ
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงไดมี้การทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่ง
รอบคอบ รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผลของเป้าหมายเพื�อสร้างแรงจูงใจที� เหมาะสมให้แก่พนักงาน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างองคก์ร การจดัการ และความรับผิดชอบที�เหมาะสม เพื�อใหก้ารจดัการ
และควบคุมดูแลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที� ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมี
วตัถุประสงคใ์หบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการกาํกบัดูแลกิจการและการจดัการที�
ดี คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งเนน้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดนโยบายดงักล่าวในการปฏิบติังานเพื�อ
รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และความโปร่งใส 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันากระบวนการผลิตและการทาํงานให้ไดม้าตรฐาน โดยบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS 16949) และระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม (ISO 
14001) และไดมี้การจดัตั�งหน่วยงานที�รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัขั�นตอน
การทาํงานที�วางไว ้รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

11.2. การประเมนิความเสี�ยง (Risk Assessment) 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการพิจารณาและประเมินปัจจยัเสี�ยง ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั�งจากปัจจยัภายในและภายนอก และให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี�ยง กาํหนดมาตรการ และ
แนวทางป้องกนั เพื�อลดผลกระทบจากความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้ทั�งนี�  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั
ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบักิจการและบริหารความเสี�ยง เพื�อดูแล กาํหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัในการ
บริหารความเสี�ยงขององคก์ร 
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11.3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั โดยมีการแบ่งแยก
หนา้ที�การบริหารงานหลกัอย่างชดัเจนเพื�อป้องกนัการทุจริตที�อาจเกิดขึ�น มีการควบคุมอย่างเพียงพอในการใช้
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในทางที�ไม่เหมาะสมเพื�อประโยชน์ของผูบ้ริหารและกรรมการของบริษัทฯ มีการ
กาํหนดการเขา้ถึงสินทรัพย ์หรือระบบฐานขอ้มูลของพนกังานและผูบ้ริหารแต่ละระดบั รวมถึงมีการแบ่งแยก
หนา้ที�การอนุมติั การบนัทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย ์เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั  

การทาํธุรกรรมหรือสญัญาที�มีผลผกูพนักบับริษทัฯ รวมถึงการทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูที้� เกี�ยวข้อง มีการอนุมติัอย่างถูกต้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัที� เป็น
กรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย และมีการติดตามการปฏิบติัตามเงื�อนไขอยา่งถูกตอ้ง การอนุมติัการทาํรายการ
ระหว่างกนัมีการพิจารณาโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั และบริษทัฯ มีการติดตามดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งสมํ�าเสมอ  

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษทัฯ มีการสื�อสารข้อมูลเกี�ยวกบันโยบาย กฎระเบียบ จดหมายข่าว และคาํสั�งของบริษทัฯ ให้แก่
พนกังานผ่านทางระบบอินทราเน็ต อีเมล ์และการประชุมของระดบัต่างๆ เพื�อการสื�อสารขอ้มูลภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื�อสารกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที� www.aapico.com บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูที้�สนใจไดรั้บขอ้มลูเพิ�มเติมผา่นทางงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุนซึ� งจดั
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาส หรือสามารถส่งคาํถาม หรือขอนดัพบผูบ้ริหารทาง
อีเมลห์รือโทรศพัท ์ผ่านทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการเยี�ยมชม
โรงงานผลิตสาํหรับผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเพื�อใหมี้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ที�ดีมากขึ�น 

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ัดส่งจดหมายเชิญประชุม หัวข้อการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และมีการบนัทึกขอ้ซกัถาม ความเห็น หรือขอ้สังเกตของกรรมการ
ในเรื�องที�พิจารณา และสรุปความเห็นของที�ประชุมไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง หรือเพื�อการ
ตรวจสอบ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ขอ้มลูสาํคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการใชใ้นการตดัสินใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูต้รวจสอบบญัชี และผูเ้กี�ยวขอ้ง ไดร่้วมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ 
ทุกไตรมาส เพื�อใหมี้ความมั�นใจวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินตามหลกัมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเกบ็รักษาเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น 

11.5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยผูบ้ริหารมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน และใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบติังานเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม
แผนธุรกิจและเป้าหมายประมาณการที�กาํหนดไว ้ในส่วนของมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO/TS 16949) 
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บริษทัฯ มีการตรวจสอบการปฏิบติังานตามขั�นตอนการทาํงาน และกฎระเบียบของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ โดย
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วนงาน และไดมี้การจัดจา้งบริษทัภายนอกทาํการตรวจสอบประจาํปีเพื�อให้มั�นใจว่า
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพที�บริษทัฯ ไดว้างไว ้สําหรับการควบคุม
ภายใน บริษทัฯ มีการกาํหนดแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก และมี
การนําเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนี�  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและบริหารความเสี�ยงทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารใน
เรื�องนโยบายการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวของบริษทัฯ  

ทั�งนี�  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้นบมาในเอกสารแนบทา้ย 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1. การเปิดเผยรายการระหว่างกนัในปีที�ผ่านมา 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัอาปิโกมีรายการธุรกิจระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วมทุนและบริษทัที�
เกี�ยวขอ้งกนั โดยรายการเหล่านี! เป็นรายการที�ดาํเนินธุรกิจโดยปกติของบริษทั และเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้
และหลกัเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั!น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 8 ของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี!  

           (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
)ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้(       

ขายสินคา้ - - 271 134 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราร้อยละ 1 ถึง 30  
ซื6อสินคา้และบริการ - - 528 516 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราร้อยละ 5 ถึง 35 
ซื6อเครื/องจกัรและอุปกรณ์ - - 33 27 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราเฉลี/ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 40 
ดอกเบี6ยรับ - - 143 170 ร้อยละ 4.5 – 5.4 ตอ่ป(2555: ร้อยละ 4.4 – 5.3 ตอ่ปี) 
เงินปันผลรับ - - 500 - ตามที/ประกาศจ่าย 
ดอกเบี6ยจ่าย - - 10 2 ร้อยละ 2.0 – 5.3 ตอ่ปี 
คา่เช่ารับ - - 3 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื6นที/เช่าในอาคารอื/นที/มีทาํเลที/ตั6งใกลเ้คียงกนั 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรับ - - 23 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอื้/น - - 19 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
คา่ใชจ่้ายอื/น - - 3 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ขายสินคา้และบริการ 107 53 2 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราเฉลี/ยประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 

(2555: ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราเฉลี/ยประมาณร้อยละ 
30 และขายตํ/ากวา่ทุนในอตัราเฉลี/ยประมาณร้อยละ 30) 

ซื6อสินคา้และบริการ 156 71 117 37 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราเฉลี/ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 3 
และร้อยละ 30 ถึง 70 

ดอกเบี6ยรับ - 1 - 1 ร้อยละ 5 ตอ่ปี (2555: ร้อยละ 5 และ 6.9 ตอ่ปี) 
เงินปันผลรับ - - 111 130 ตามที/ประกาศจ่าย 
คา่เช่ารับ 2 1 - - ตารางเมตรละ 258 บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรับ 2 - - - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบักิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั     
ซื6อสินคา้และบริการ 370 580 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราร้อยละ 2 ถึง 30 
คา่ธรรมเนียมการจดัการจ่าย - 7 - 7 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซื6อเครื/องจกัรและอุปกรณ์ 3 52 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ/ม 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี!  : 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  กจิการที�เกี�ยวข้องกนั –    
บริษทัยอ่ย - - 169,145 338,749 
บริษทัร่วม 38,355 8,052 2,310 884 
บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั )มีผูถื้อหุน้ /กรรมการร่วมกนั( 488 496 - 248 

 38,843 8,548 171,455 339,881 

เงนิปันผลค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 200,000 - 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น กจิการที�เกี�ยวข้องกนั –    
บริษทัยอ่ย - - 84,900 216,092 
บริษทัร่วม 66,339 27,704 59,737 23,556 
บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนั )มีผูถื้อหุน้ /กรรมการร่วมกนั( 94,376 184,184 - 7,200 

 160,715 211,888 144,637 246,848 

 
 เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนัและเงินกู้ยมืจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 เนื�องดว้ยทางบริษทัมีนโยบายในการรวมศูนย์ทางด้านการเงินโดยการกูย้ืมเงินส่วนใหญ่จากสถาบัน
การเงินจะทําในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเป็นผูใ้ห้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อาปิโก เพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการควบคุมการบริหารจดัการดา้นการเงินและการจดัหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั อาปิโกใหดี้
ยิ�งขึ!น รวมถึงเพื�อใหส้ามารถบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยยอดคงคา้งของเงินให้
กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการ
เคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

                                                (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ ณ  ยอดคงเหลือ ณ  

 ความสมัพนัธ ์ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2556 วนัที/ 31 ธนัวาคม 2555 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั6น    

 บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัที/เกี/ยวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 653 484 

 รวม  653 484 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว    

 บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโต โมทีฟ จาํกดั บริษทัร่วม 180 - 

รวม  180 - 

เงินกูย้ืมระยะสั6น    

 กรรมการของกลุ่มบริษทั  17,813 16,954 

 รวม  17,813 16,954 
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เงินกูย้ืมระยะสั!นจากกรรมการคิดดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม 

                                   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ 
 ความสมัพนัธ ์ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2556 วนัที/ 31 ธนัวาคม 2555 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั6น    
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 12,600 9,600 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 34,200 12,000 
บริษทั คาซึยา )ประเทศไทย (จาํกดั  บริษทัยอ่ย 2,400 - 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 91,200 180,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ/ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 18,000 18,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ6ง จาํกดั )มหาชน(  บริษทัยอ่ย 180,000 240,000 

 รวม  338,400 459,600 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว    
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 220,400 201,400 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 48,800 105,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ6ง จาํกดั )มหาชน(  บริษทัยอ่ย 1,793,500 1,493,099 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 478,662 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ/ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 61,300 55,031 
บริษทั คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซิชั/น ฟอร์จจิ6ง จาํกดั  บริษทัยอ่ย 65,159 8,536 
บริษทั คาซึยา )ประเทศไทย (จาํกดั  บริษทัยอ่ย 1,403 3,710 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั บริษทัร่วม 180 - 

 รวม  2,190,742 2,345,438 

เงินกูย้ืมระยะสั6น    
 บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ/ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,200 10,000 
 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 35,550 87,050 
 บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 43,052 238,000 
 รวม  87,802 335,050 

 
12.2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ!นระหว่างปีปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการซื!อขายสินคา้และบริการในกลุ่มบริษทั 
อาปิโก ไดแ้ก่ ชิ!นส่วนรถยนต ์การผลิตและออกแบบอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพปั์>มโลหะใหก้บับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง
ซึ� งดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การจัดหาและการสนับสนุนทางการเงิน ดอกเบี! ยค้างรับ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าเช่า โดยบริษทัฯ  มีนโยบายการกาํหนดราคาซื! อขายกันในราคาตามปกติ
เช่นเดียวกบัที�ขายใหก้บับุคคลภายนอก หรือกาํหนดราคาซื!อขายตามราคาตลาด 

ทั!งนี!  กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัแลว้มีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็น
การดาํเนินธุรกิจตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประโยชนสู์งสุดที�บริษทัฯพึงไดรั้บเป็นสาํคญั 
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 บริษทัฯ มีนโยบายการเงินส่วนกลางของบริษทัฯในการลดภาระดอกเบี!ย โดยเงินกูเ้กือบทั!งหมดของบริษทั
ฯ จะเป็นการกูย้ืมผา่นบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) เพื�อปล่อยต่อใหแ้ก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ   โดยคิด
ดอกเบี!ยที�อตัราเฉลี�ยจากตน้ทุนกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั 

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

นโยบายของบริษทัฯ ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ!นในปัจจุบนัหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตาม
การดาํเนินธุรกิจปกติ ซึ� งสามารถเปรียบเทียบกบัราคาตลาด หรือราคาที�กาํหนดให้กบับุคคลภายนอกซึ� งจะเกิด
ประโยชนแ์ก่ทั!งกลุ่มบริษทัฯ  ทั!งนี!คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งพิจารณาและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกี�ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นที�สําคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อยเกิดขึ!นกบับุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษทัฯ ไดใ้หค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั!น ในกรณีที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ!น บริษทัฯ จะมอบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
อิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู ้ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยบริษทัฯ  จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 8 ของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ 

สาํหรับแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตนั!น ยงัคงมีอยูส่าํหรับรายการที�เป็นการดาํเนินธุรกิจ
ปกติของบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 
และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13 ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

13.1. งบดุล 
(หน่วย : 1,000 บาท)

2552 2553 2554 2555 2556

(ปรับปรุงใหม)่

219,753           281,597           238,957           207,061           237,637           

85,240             303,112           64,810             18,854             6,085               

ลูกหนี#การคา้ – สุทธิ 1,114,672        1,555,360        1,202,832        2,800,924        2,256,799        

25,993             116,472           25,000             484                  653                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 643,785           911,743           892,036           1,282,336        1,221,721        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 378,216           523,676           728,544           917,183           1,170,085        

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,286,862        1,286,862        1,086,862        1,086,862        234,531           

4,975,309        5,546,732        6,578,408        6,540,718        6,674,348        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,753             8,705               

สินทรัพยอ์ื7น 815,635           948,628           703,757           932,072           768,632           

รวมสินทรัพย์ 9,545,463        11,474,182      11,521,206      13,823,245      12,579,195      

661,997           677,345           938,281           984,454           1,073,367        

เจา้หนี#การคา้ 1,428,303        1,934,306        1,896,988        3,093,266        2,128,345        

1,408,090        729,333           840,888           1,686,932        1,490,116        

10,422             7,381               17,940             16,954             17,813             

886,802           2,890,851        3,172,027        2,660,636        2,061,463        

หนี# สินอื7น 848,285           628,389           550,098           411,310           337,477           

รวมหนี9สิน 5,243,898        6,867,605        7,416,222        8,853,551        7,108,580        

ทุนจดทะเบียน 285,184           271,698           271,698           271,698           322,649           

ทุนชาํระแลว้ 282,360           268,874           268,874           268,874           322,584           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,164,354        2,164,354        2,164,354        2,164,354        2,164,354        

144,642           175,712           178,911           180,635           210,635           

1,731,193        2,000,275        1,438,511        2,261,138        2,616,251        

องคป์ระกอบอื7นของส่วนของผูถื้อหุน้ (96,841)            (116,472)          (61,154)            (28,959)            (6,523)              

75,857             113,834           115,487           123,651           163,314           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,301,565        4,606,577        4,104,984        4,969,694        5,470,615        

เงินทดรองและเงินกูย้มืระยะสั#นจากกิจการที7เกี7ยวขอ้งกนั

เงินลงทุนระยะสั#นและเงินฝากประจาํธนาคาร

เงินทดรองจ่ายและเงินใหกู้ย้มืระยะสั#นแก่กิจการที7เกี7ยวขอ้งกนั

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์

รายการ

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที7ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี

กาํไรสะสม  - จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย

                        - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ที7ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั#นจากธนาคาร

เงินกูย้มืระยะยาวที7ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี

หนี9สิน

ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี7ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี7ยวกบัภาษีเงินได ้
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13.2. งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย : 1,000 บาท)

2552 2553 2554 2555 2556

(ปรับปรุงใหม่)

งบกําไรขาดทนุ

รายได้รวม 7,365,767         11,758,090       10,785,984       16,811,097       16,998,357       

รายได้จากการขายและบริการ 7,114,458         11,344,221       10,355,659       16,120,132       15,627,251       

ตน้ทุนขายและบริการ 6,756,414         10,514,671       9,591,193         15,058,483       14,552,479       

(522,079)           (648,905)           (1,079,111)        (821,789)           (858,652)           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (128,493)           (176,337)           (238,528)           (289,262)           (273,300)           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (30,051)             (134,211)           (94,303)             (37,882)             (73,712)             

(108,569)           356,573            (389,745)           921,273            610,706            

(7,759)               37,613              (2,225)               6,151                23,663              

(12,963)             136,265            154,243            323,744            246,487            

(8,201)               5,653                -                       -                       -                       

กําไรสุทธิ (116,328)           394,186            (391,970)           927,424            634,369            

(0.48)                1.57                  (1.72)                3.29                  1.89                  

งบกระแสเงินสด

697,376            593,696            636,671            1,067,909         1,960,923         

(470,351)           (1,594,703)        (1,063,175)        (1,000,797)        (744,357)           

(193,144)           1,085,272         334,401            (85,804)             (1,222,517)        

(13,715)             (22,421)             49,463              (13,205)             36,527              

20,166              61,845              (42,640)             (31,897)             30,577              

รายการ

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

งบการเงินรวม

ผลต่างของอตัราแลกเปลี7ยนจากการแปลงค่างบการเงินที7เป็น

เงินตราต่างประเทศลดลง (เพิ7มขึ#น)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ9น(ลดลง)สุทธิ

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี7ยน

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั#นพื#นฐาน (มูลค่าที7ตราไว ้1 บาทต่อหุน้)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

กาํไรสุทธิก่อนหกั(กาํไร)ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

กาํไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี7ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี7ยวกบัภาษีเงินได ้
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13.3. อตัราส่วนทางการเงนิ 

2552 2553 2554 2555 2556

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.88 0.67           0.77           0.83

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 0.65 0.45           0.56           0.58

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.18 0.14 0.16           0.21           0.36

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี#การคา้ (เท่า) 6.25 8.41 7.34           8.00           6.14

  ระยะเวลาเกบ็หนี# เฉลี7ย (วนั) 57.57 42.79 49.02 45.02 58.67

  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.65 13.52 10.63         13.85         11.62

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี7ย (วนั) 37.3 26.63 33.85         25.99         30.97

  อตัราหมุนเวียนเจา้หนี#  (เท่า) 5.4 6.25 4.69           6.04           5.57

  ระยะเวลาชาํระหนี#  (วนั) 66.65 57.56 76.75         59.65         64.59

  วงจรเงินสด (วนั) 28.23 11.85 6.13         11.36         25.06

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อตัรากาํไรขั#นตน้ (%) 5.03% 7.31% 7.38% 6.59% 6.88%

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 0.75% 4.83% -1.98% 5.54% 4.32%

  อตัรากาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (%) -0.18% 1.16% 1.43% 1.93% 1.45%

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 1263.86% 104.44% -298.37% 114.73% 266.83%

  อตัรากาํไรสุทธิ (%) -1.58% 3.35% -3.63% 5.52% 3.73%

  อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) -2.64% 8.85% -9% 20.9% 12.0%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -1.24% 3.75% -3.41% 7.32% 4.81%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.31% 15.45% 0.82% 25.79% 21.19%

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.78 1.12 0.94           1.33           1.29

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อตัราส่วนหนี# สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.22 1.49 1.81           1.78           1.30

  อตัราส่วนหนี# สินที7มีดอกเบี#ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.67 0.93 1.21           1.07           0.85

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี#ย (เท่า) 0.33 4.00 -0.25           4.34           3.59

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A 35% N/A 27.2% 24.9%*

* บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลของปี 2556 อยูร่ะหวา่งการรอมติอนุมติัจากที7ประชุมผูถื้อหุน้

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี7ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี7ยวกบัภาษีเงินได ้
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14. คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1. ภาพรวมการดาํเนินงานในปี 2556 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ดาํเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ-นส่วนยานยนต ์
ซึ1 งรวมถึงชิ-นส่วนโลหะปั4มขึ-นรูป ชิ-นส่วนโลหะตีอดัขึ-นรูปและการกลึงกดัผิว และชิ-นส่วนพลาสติก นอกจากนี-  
บริษทัฯ ยงัผลิตอุปกรณ์จบัยึดเพื1อใชใ้นการประกอบรถยนต์ และผลิตแม่พิมพส์ําหรับชิ-นส่วนโลหะปั4มขึ-นรูป 
รวมถึงมีธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทางโดย
รถยนต ์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั อาปิโก มาจากธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ-นส่วนยานยนต ์ซึ1 งนบัเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 71 ของรายไดข้องบริษทัฯ และธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 
ของรายไดข้องบริษทัฯ 

ในปี 2556 บริษทัฯ จดัตั-งบริษทัร่วมทุนทั-งหมด 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) 
จาํกดั บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั และบริษทั อาปิโก โซเด
เซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ทั-งนี-  บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ถือเป็นบริษทัย่อย และบริษทัอื1นๆ 
เป็นบริษทัร่วม อย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานของทั-ง 4 บริษทันี- ยงัไม่ถือเป็นนยัสาํคญั เนื1องจากยงัอยูใ่นระยะ
เริ1มจดัตั-งบริษทั 

 อตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย 

ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2556 เติบโตเล็กน้อยจากปี 2555 ที1จาํนวน 2.46 ลา้นคนั ทั-งนี-  ยอดการผลิต
รถยนต์ในปี 2555 ไดรั้บการกระตุน้จากนโยบายคืนภาษีสําหรับรถยนตค์นัแรกให้แก่ผูบ้ริโภค ซึ1 งส่งผลกระทบ
ต่อเนื1องมาจนถึงช่วงครึ1 งปีแรกของปี 2556 หลงัจากรัฐบาลมีมติอนุมติัใหข้ยายเวลาการส่งมอบรถยนตไ์ดถึ้งเดือน
มิถุนายน 2556 เป็นผลใหค้วามตอ้งการของตลาดในครึ1 งปีแรกมีความแข็งแกร่งมาก ก่อนจะชะลอตวัในช่วงครึ1 งปี
หลงั หลงัจากที1นโยบายของรัฐบาลไดห้มดลง  อีกทั-งยงัมีผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมืองในช่วงปลายปี 
ซึ1งมีผลต่อการบริโภคภายในประเทศ ทั-งนี-  ยอดการจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศของปี 2556 มีจาํนวน 1.3 ลา้นคนั 
เปรียบเทียบกบัยอดขายจาํนวน 1.4 ลา้นคนัในปี 2555 โดยยอดจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศที1ลดลงนั-น เป็นการ
เพิ1มขึ-นในส่วนของยอดส่งออกรถยนต ์ที1เพิ1มขึ-นจาก 1.0 ลา้นคนัในปี 2555 เป็นจาํนวน 1.1 ลา้นคนัในปี 2556 

14.2. การวเิคราะห์ผลกาํไรขาดทุน 

บริษทัฯ มีรายไดที้1ดีในช่วงครึ1 งปีแรก และค่อยๆ ลดลงในช่วงครึ1 งปีหลงั โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการ
ชะลอตวัของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยหลงัจากที1นโยบายคืนภาษีรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลสิ-นสุดลง 
โดยบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานที1แข็งแกร่งในช่วงครึ1 งปีแรกจากความตอ้งการรถยนตที์1ต่อเนื1องมาจากปีที1แลว้ 
ก่อนจะค่อยๆ ลดลงในช่วงครึ1 งปีหลงั อยา่งไรกดี็ บริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
การเติบโตของรายไดที้1ดีตลอดปี 
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งบการเงินรวมของบริษทัฯ ในปี 2556 มีการบนัทึกรายการพิเศษหลายรายการโดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากเงิน
ประกนันํ-าท่วมในปี 2554 ในส่วนที1เหลือทั-งหมด เป็นจาํนวนงิน 903 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดมี้การ
ตั-งสํารองการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการลงทุนที1ผ่านมาเพื1อสะทอ้นถึงมูลค่าที1แทจ้ริงของการลงทุนของ
บริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 852 ลา้นบาท นอกจากนี-  ยงัมีผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบญัชีทางดา้นภาษี การตั-ง
ค่าสาํรองสาํหรับเกษียณอายขุองพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนในการทาํธุรกรรมทางการเงิน และการ
ตั-งค่าสาํรองสาํหรับสินคา้ที1ไม่มีการเคลื1อนไหวเกินกวา่ 1 ปีสาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์  

 การวเิคราะห์รายได้ 

รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2556 มีจาํนวนทั-งสิ-น 16,998 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของปี 2555 
จาํนวน 16,811 ลา้นบาท โดยรายไดร้วมของบริษทัฯ ไดร้วมรายไดจ้ากเงินประกนันํ-าท่วมจาํนวน 903 ลา้นบาทใน
ปี 2556 และจาํนวน 25 ลา้นบาทในปี 2555 ซึ1งหากไม่รวมรายไดจ้ากเงินประกนันํ-าท่วมนี-  รายไดร้วมของบริษทัฯ 
ลดลงปีต่อปี ในอตัราร้อยละ 4  

รายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2556 มีจาํนวนทั-งสิ-น 15,627 ลา้นบาท ซึ1 งลดลง 493 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชะลอตวัของตลาดรถยนตใ์นประเทศไทย อยา่งไรกดี็ รายไดที้1ลดลงนี-
ไดรั้บการชดเชยบางส่วนจากเติบโตที1แข็งแกร่งของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศมาเลเซีย ดว้ยอตัรา
การเติบโตร้อยละ 41 และกิจการในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยอตัราการเติบโตร้อยละ 4 

รายไดอื้1น ซึ1 งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็จากธุรกิจชิ-นส่วนโลหะปั4มขึ-นรูป ลดลง 175 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากยอดการผลิตที1ลดลง นอกจากนี-  ในปี 2556 บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนจาํนวน 12 ลา้นบาทจาก
อตัราแลกเปลี1ยนในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ในขณะที1ปี 2555 มีการบนัทึกผลกาํไรจาํนวน 11 ลา้นบาท  

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการในธุรกจิหลกั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชิ-นส่วนยานยนตล์ดลงจากปีที1แลว้ในอตัราร้อยละ 7.8 
โดยยอดขายที1ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจชิ-นส่วนโลหะปั4มขึ-นรูป ตามดว้ยชิ-นส่วนพลาสติก และชิ-นส่วนโลหะตี
อดัขึ-นรูปในประเทศไทย อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มียอดขายเพิ1มขึ-นในส่วนธุรกิจอุปกรณ์จบัยึดในการประกอบรถยนต ์
และธุรกิจชิ-นส่วนโลหะตีอดัขึ-นรูปในจีน 

รายไดจ้าการขายสินคา้และบริการในธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตเ์ติบโตอยา่งดีในอตัรา
ร้อยละ 10.9 จากความตอ้งการรถยนตที์1เป็นผลจากการเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ และแรงผลกัดนัจากการขายและ
การตลาดในเชิงรุกของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย ในขณะที1กิจการในประเทศไทยมียอดขายลดลง 

ธุรกิจอุปกรณ์และระบบนาํร่องการเดินทางในรถยนต์ ถือเป็นส่วนหนึ1 งของธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย
ชิ-นส่วนรถยนต์ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้าํนวน 22 ลา้นบาท ซึ1 งลดลง 12 ลา้นบาทจากปีที1แลว้ ทั-งนี-  รายไดใ้นปี 
2555 ไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจากความตอ้งการรถยนต์ที1แข็งแกร่ง สําหรับปี 2556 บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จ
ในการไดย้อดสั1งซื-ออุปกรณ์สําหรับรถยนต์จากมิตซูบิชิ และรถยนต์ฮุนได นอกเหนือไปจากธุรกิจกบัรถยนต์
โปรตอน ที1มีการเปิดตวัไปในปี 2555 
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 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและในการร่วมคา้ในปี 2556 คิดเป็นจาํนวนเงิน 246 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัจาํนวนเงิน 324 ลา้นบาทในปี 2555 ทั-งนี-  กาํไรที1ลดลงของบริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) 
จาํกดั และบริษทั มิ-นท ์อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั นั-นเนื1องจากไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรม
รถยนตใ์นประเทศไทย นอกจากนี-  กาํไรของบริษทั เอเบิล ซาโน่ ในปี 2555 ไดร้วมรายไดจ้ากเงินประกนันํ-าท่วม
ไวด้ว้ย  สําหรับสาเหตุที1บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั มีผลกาํไรที1ลดลงนั-นต่างออกไป เนื1องจาก
บริษทัมีรถยนตไ์ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ที1มีมากขึ-น 

 การวเิคราะห์ต้นทุนและรายจ่าย 

 ต้นทุนขายและกาํไรขั:นต้น 

ตน้ทุนขายและบริการลดลงอนัเป็นผลมาจากยอดขายที1ลดลง อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั-นตน้ต่อ
ยอดขายดีขึ-น จากร้อยละ 6.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 6.9 ในปี 2556 ทั-งนี-  บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั-นตน้ต่อยอดขายที1
ดีขึ-นในธุรกิจชิ-นส่วนโลหะปั4มขึ-นรูปและชิ-นส่วนโลหะตีอดัขึ-นรูป จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน และ
การลดตน้ทุนอยา่งจริงจงั แต่บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั-นตน้ที1ลดลงในส่วนธุรกิจชิ-นส่วนพลาสติกและธุรกิจอุปกรณ์
จบัยึดในการประกอบรถยนต ์ สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั-นตน้ที1ลดลงจากปีที1
แลว้ เป็นผลจากการแข่งขนัที1เพิ1มมากขึ-น นอกจากนี-  บริษทัฯ มีการตั-งค่าสาํรองเพิ1มขึ-นสาํหรับรถยนตที์1ไม่มีการ
เคลื1อนไหวเกินกวา่ 1 ปีขึ-นไป 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารเพิ1มขึ-นจากปีที1แลว้ 37 ลา้นบาท เนื1องจากปีที1แลว้มีการบนัทึกรายได้
จากประกนัจาํนวน 120 ลา้นบาท สําหรับการดาํเนินงานปกติ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงดว้ย
มาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายเพื1อให้สอดคล้องกับยอดขายที1ลดลง และได้รวมถึงการตั- งค่าสํารอง
ผลประโยชนข์องพนกังานเพิ1มขึ-นในปี 2556  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 16 ลา้นบาทเมื1อเทียบกบัปีที1แลว้ จากอตัราดอกเบี-ยของเงินกูใ้หม่ที1ลดลง โดย
บางส่วนเป็นผลจากมติคณะกรรมการนโยบายการเงินที1ใหป้รับลดอตัราดอกเบี-ยนโยบายลงในระหวา่งปี 2556  

 ภาษเีงินได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ เพิ1มขึ-น 36 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ1มขึ-นของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาก
ผลแตกต่างชั1วคราวที1ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีที1ไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 25 ลา้นบาท  สาํหรับภาษีเงินไดปั้จจุบนัที1
เพิ1มขึ-น 11 ลา้นบาท ส่วนหนึ1 งเป็นผลจากของเงินประกนันํ- าท่วมที1ตอ้งหักภาษี ซึ1 งมากกว่าผลจากอตัราภาษีที1
ลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 
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 การวเิคราะห์กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าเสื�อมราคา และภาษเีงินได้นิตบุิคคล (EBITDA) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) มีจาํนวน 981 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.8 
ต่อยอดขาย ในขณะที1ปี 2555 มีกาํไรจาํนวน 1,255 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.5 ต่อยอดขาย ในปี 2556 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื1อมราคา และการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (EBITDA) มีจาํนวน 
2,600 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.3 ต่อยอดขาย คิดเป็นจาํนวนเพิ1มขึ-น 581 ลา้นบาทจากปี 2555 ส่วน
ใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากเงินประกนันํ-าท่วม 

 กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2556 เป็นจาํนวนเงินทั-งสิ-น 634 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.7 ต่อ
ยอดขาย เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิในปี 2555 จาํนวน 927 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.5 ต่อยอดขาย ทั-งนี-  
กาํไรสุทธิที1ลดลง ส่วนใหญ่สามารถอธิบายไดจ้ากรายการพิเศษในปี 2556 โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากเงิน
ประกนันํ-าท่วม การตั-งสาํรองการดอ้ยค่าของความนิยม การตั-งค่าสาํรองอื1นๆ และรายการพิเศษทางภาษี เป็นตน้ 

14.3. การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวนทั-งสิ-น 12.6 พนัลา้นบาท ลดลง 1.2 พนัลา้นบาท
จากปีที1แลว้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกค่าเผื1อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษทั อาปิโก 
ฟอร์จจิ-ง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 852 ลา้นบาท และยอดลกูหนี-การคา้และลกูหนี- อื1นที1ลดลง 

 ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื�นๆ ลดลงจากปีที1แลว้เป็นจาํนวน 544 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากยอดขายที1
ลดลง ในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การตั-งสาํรองค่าเผื1อหนี- สูญเพิ1มขึ-น 8 ลา้นบาทสาํหรับมูลค่าที1เพิ1มขึ-นของลูกหนี-คา้ง
ชาํระเกินกวา่ 12 เดือน ระยะเวลาการเก็บหนี-โดยเฉลี1ยของบริษทัฯ เพิ1มขึ-น 14 วนั จาก 45 วนัในปี 2555 เป็น 59 
วนัในปี 2556 

สินค้าคงเหลอืลดลงตามรายไดที้1ลดลงจากปีที1แลว้ คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี1ยเพิ1มขึ-น 
5 วนั จาก 26 วนัในปี 2555 เป็น 31 วนัในปี 2556 

ทั-งนี-  สินทรัพยที์1ลดลงนี-  บางส่วนไดรั้บการชดเชยจากสินทรัพยที์1เพิ1มขึ-นในส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
และเงินลงทุนในการร่วมคา้ จากการลงทุนในบริษทัร่วมทุน 4 บริษทัที1จดัตั-งขึ-นในปี 2556 และจากการลงทุนใน
ที1ดิน อาคาร เครื1องจกัร และอุปกรณ์โรงงานที1เพิ1มขึ-น 

 หนี:สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี- สินและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ลดลง 1,745 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจา้หนี-
การคา้และเจา้หนี- อื1น และเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
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เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื�นมีมูลค่าลดลง 965 ลา้นบาท ซึ1 งเป็นการลดลงตามยอดการผลิตที1ลดลงในช่วง
ครึ1 งปีหลงั  ระยะเวลาการชาํระหนี-ในปี 2556 อยูที่1 65 วนั ซึ1 งเป็นระยะเวลานานขึ-นจากปีที1แลว้ 5 วนั 

เงนิกู้ยมืจากธนาคาร ณ สิ-นปี 2556 ลดลง 707 ลา้นบาท ซึ1งรวมถึงการจ่ายคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดชาํระเพื1อ
ลดค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ1มขึ-น 500 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากการดาํเนินการในปีที1ผา่นมา ในปี 2556 บริษทัฯ มี
การจ่ายปันผลจากกาํไรสะสมเป็นจาํนวนเงินทั-งสิ-น 180 ลา้นบาท ในระหว่างปี บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายหุ้นปันผล
จาํนวน 53,774,860 หุน้ที1ราคา 1 บาทต่อหุน้ และที1ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการขอใชสิ้ทธิแปลงหุน้ของผูถื้อ
หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯ ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั-งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 42,360,000 หุ้นเป็นหุ้นสามญั 
ทั-งหมดนี-  ส่งผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้เนื1องจากจาํนวนหุน้ที1เพิ1มขึ-น 

14.4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2556 คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.8 และ 12.2 
ตามลาํดบั เมื1อเปรียบเทียบกบัปี 2555 อตัราผลตอบแทนที1ลดลงนั-น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดที้1ลดลงซึ1 งเป็น
ผลกระทบจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมรถยนต ์  

แต่ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีความสามารถในการทาํกาํไรที1ลดลง บริษทัฯ ไดแ้สดงให้เห็นวา่มีอัตราส่วนสภาพ
คล่องที1ดีขึ-น จากอตัราส่วน 0.77 เท่าเป็น 0.83 เท่า จากการลดภาระหนี- สินหมุนเวียนให้เหมาะสมกบัเงินทุน
หมุนเวียน และบริษทัฯ มีอัตราส่วนหนี:สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที1ลดลงอย่างมีนยัสาํคญั จาก 1.07 เท่าในปี 2555 เป็น 
0.85 เท่า จากการลดภาระหนี- สินธนาคาร  

ความสามารถในการชาํระหนี-ของบริษทัฯ ยงัดีขึ-นปีต่อปี โดยอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระ
หนี:ใน ปี 2556 เพิ1มขึ-นจาก 0.86 เท่าในปี 2555 เป็น 1.33 เท่า เป็นผลจากเงินประกนันํ-าท่วม และบริษทัฯ ไดมี้การ
จ่ายคืนหนี-บางส่วนของธนาคารก่อนกาํหนด  

อยา่งไรกดี็ ความสามารถในการชําระดอกเบี:ยของบริษทัฯจากกาํไรสุทธิ มีอตัราส่วนลดลง จาก 4.34 เท่า
ในปี 2555 เป็น 3.59 เท่า เนื1องจากบริษทัฯ มีกาํไรที1ลดลงมากกวา่การลดลงของภาระหนี-ของบริษทัฯ  

14.5. การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 

บริษทัฯ มีเงินสดและรยการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ-นปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 237 ลา้นบาท ซึ1 งเพิ1มขึ-นจากปีที1
แลว้ 31 ลา้นบาท  ในปี 2556 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพิ1มขึ-นจากปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากเงิน
ประกนันํ-าท่วมและความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนที1ลดลง อีกทั-งส่วนเงินสดที1ใชไ้ปในการลงทุน ลดลงจากปีที1
แลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถนาํเงินไปชาํระหนี-กูย้ืมจากธนาคารไดเ้พิ1มขึ-น ส่วนเงินสดที1ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส่วนใหญ่เป็นการชาํระหนี-ธนาคาร และการจ่ายเงินปันผล 

รายการธุรกรรมเงินสดที1สาํคญัในปี 2556 ที1สาํคญั มีดงัต่อไปนี-   
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• เงินสดรับจากเงินประกนันํ-าท่วมปี 2554 จาํนวน 668 ลา้นบาท 
• ชาํระคืนเงินกูจ้ากธนาคาร รวมสุทธิเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท ในขณะที1ปี 2555 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมเพิ1มขึ-น 

380 ลา้นบาท ทั-งนี-  เงินชาํระคืนเงินกูไ้ดร้วมการชาํระคืนก่อนกาํหนด จาํนวน 300 ลา้นบาท เพื1อลดภาระ
ดอกเบี-ยของบริษทัฯ 

• เงินลงทุนในการซื-อและสร้างเครื1องจกัรและอุปกรณ์โรงงานเพื1อเพิ1มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวม
เป็นเงิน 734 ลา้นบาท โดยเป็นจาํนวนลดลงจากเงินลงทุนในปี 2555 จาํนวน 1,237 ลา้นบาท ซึ1 งรวมการ
ลงทุนในเครื1องจกัร และอุปกรณ์โรงงาน รวมถึงการปรับปรุงอาคารหลงัจากเหตุการณ์นํ-าท่วม 

• จ่ายดอกเบี-ยเป็นจาํนวนเงิน 274 ลา้นบาท ซึ1งลดลง 20 ลา้นบาทจากดอกเบี-ยจ่ายในปี 2555 
• จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินสุทธิ 180 ลา้นบาท เพิ1มขึ-นจากเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จาํนวน 131 ลา้นบาท 
• เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทร่วม และกิจการที1ควบคุมร่วมกนั เป็นจาํนวนเงิน 133 ลา้นบาท 
• เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและร่วม รวมเป็นจาํนวน 111 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ที1ไดรั้บเป็นจาํนวน 145 

ลา้นบาท  

14.6. ปัจจยัหลกัและอทิธิพลที/อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงนิ 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัอาปิโก มีความเกี1ยวขอ้งกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย 
โดยยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศนบัเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัของผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เนื1องจากยอดขาย
ของบริษทัฯ ค่อนขา้งจะเปลี1ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมโดยรวม  อยา่งไรก็
ตาม สถานการณ์ปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนสูงจากความไม่สงบของเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ ดงันั-น 
บริษทัฯ จึงตอ้งมีการติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด และดาํเนินการในเชิงรุก  นอกเหนือไปจากนี-  ยงัไม่มีปัจจยั
หลกัอื1นๆ ใดที1เป็นอิทธิพลที1สําคญัที1จะกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือสถานภาพทางการเงินของบริษทัฯ ใน
อนาคต 

ในปี 2557 ฝ่ายจดัการคาดวา่รายไดร้วมของบริษทัฯ อาจมีการปรับลดลงตามทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต ์
โดยบริษทัฯ ไดมี้การวางแผนในการพยายามควบคุมค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดที้1ลดลง และมีการดาํเนินการ
ในกิจกรรมและโครงการในการลดค่าใชจ่้ายและปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื1อง เพื1อให้มีการใชจ่้ายนอ้ย และมี
กระบวนการผลิตที1มีประสิทธภาพ  บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการจดัการการดาํเนินงานของบริษทัฯ ร่วมทุนที1ไดจ้ดัตั-งใน
ปีที1ผา่นมาใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยคาดวา่ผลการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านี-  จะมีนยัสาํคญัในงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นต้นไป  นอกจากนี-  บริษทัฯ ได้วางแผนงานเพื1อการเติบโตอย่างย ั1งยืน โดยให้
ความสําคญักบัคุณภาพ การส่งมอบสินคา้ที1ตรงเวลา การควยคุมค่าใช้จ่ายในการจดัการ และนวตักรรมดา้น
วิศวกรรม เพื1อบรรลุเป้าหมายของลกูคา้ และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื1องของบริษทัในเครือ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้*นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที*ควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  นอกจากนี�  บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที*ดี เพื*อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที*เป็น
สาระสําคญัทั�งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที*ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ* งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั�งการกระทาํที*มิชอบที*อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการนี�  เพื*อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที*ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นางสาว เยบ็ ซิน หรู เป็นผูล้งลายมือชื*อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื*อของ นางสาว เยบ็ ซิน หรู กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที*ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

นาย เยบ็ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที*บริหาร 

 

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

นาง เตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นางสาว เยบ็ ซิน หรู                  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อ ................................................... 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจ และ

เลขานุการบริษทั
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู ชวน 66 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

รับตําแหน่งปี 2539 2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

 นาง เตียว ลี งอ 63 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ 2539-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

รับตําแหน่งปี 2539

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา 64 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จํากัด

กรรมการอิสระ  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2539-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและ 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จํากัด

พิจารณาค่าตอบแทน 2526-ปัจจุบัน ทนายความชั�นหนึ�ง บริษัท สํานักงานนิติพัฒน์ทนายความ จํากัด

รับตําแหน่งปี 2539

นายศุภศักดิ�  จิรเสวีนุประพันธ์ 48 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ซี ลอว์ ออฟฟิส จํากัด

กรรมการอิสระ เนติศาสตร์บัณฑิต 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร บรีษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ธอีสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์ ความเสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์เทิร์น ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย 2547-ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท รอยัล แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

ค่าตอบแทน นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา 2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

รับตําแหน่งปี 2539 อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเคนเนต อึ�ง 44 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ Graduated uppersecond, King's College London University, สหราชอาณาจักร และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales) 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท บัน จํากัด

กรรมการสรรหาและพิจารณา 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จํากัด

ค่าตอบแทน 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จํากัด

รับตําแหน่งปี 2551

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

สามี

นางเตียว ลี งอ

12.64

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 66 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

กรรมการอิสระ  Port Elizabeth College of Education 2554-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง ปริญญาโท  การบัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa 2549-2553 รองประธานบริหาร- เอเชีย แปซิฟิก และ แอฟริกา Ford Motor Company

รับตําแหน่งปี 2554 2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ Mazda Motor Corporation

รองประธาน Ford Motor Company

นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ 52 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี�ปุ่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 2556-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการโครงการอาวุโส ฝ่ายยานยนต์ โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

กรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง 2553 - 2556 ผู้จัดการทั�วไป แผนกยานยนต์ 3 โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

รับตําแหน่งวันที� 14 พฤษภาคม 2556 2551 - 2553 ประธาน บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ เอ็นจิเนียริ�ง

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 48 ปริญญาตรี วิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี�ปุ่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 2556-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จํากัด

รับตําแหน่งวันที� 14 สิงหาคม 2556 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการทั�วไป แผนกยานยนต์ 3 โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

2552 - 2554 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที� 1 โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

2553 - 2554 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที� 3 โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

นางสาว เย็บ ซิน หรู 34 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื�อ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื�อ

นาย กวี เวสารัชอารีย์กุล 49 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.004 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

นางสาว พรรณทิพย์ สินธวณรงค์ 34 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ผู้ประสานงานฝ่ายสํานักงาน / เลขานุการบริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands 2553 - 2554 Controller, Consumer Lifestyle Division บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

รับตําแหน่งวันที� 12 กันยายน 2555 2552 - 2553 Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

2548 - 2552 Business Analyst, Corporate Headquarter Philips Electronics N.V.

2546 - 2548 Project Officer, Semiconductors Division Philips Electronics Hong Kong

2544 - 2546 Accountant บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดัคแตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี ไม่มี

7.95 บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี
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รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัในบริษทัย่อย 

รายชื่อบริษัท บริษัท

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

นาย เย็บ ซู ชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// / x,/ - x,/ x,//

นาง เตียว ลี งอ // // // // // // - // / / // // / / // / / / / /

นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นาย ศุภศักดิ� จิรเสวีนุประพันธ์ /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นาย เคนเนต อึ�ง /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นาย โยชิกิ คิชิโมโคะ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ

บริษัทย่อย

AA = บจ. อาปิโก อมตะ NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์

ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส

AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย)

AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค TSR = บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส

AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส

AMIT = บจ. อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) AMAC = บจ. เอ แม็คชั�น

AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง AITSPL = บจ. เอเบิล ไอทีเอส

KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง

AS = บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้ KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย)

AL = บจ.อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) AJ = บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

บริษัทย่อย



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  หน้า 97 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2556 

 
รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัในบริษทัร่วม 

รายชื่อบริษัท

รายชื่อ ASICO MA SI TTSC HM PPG JCL EA SA AS

นาย เย็บ ซู ชวน x,/ x,/ / x,/ - / / / / /

นาง เตียว ลี งอ / / - - - / / / / /

นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา - - - - - - - - - -

นาย ศุภศักดิ� จิรเสวีนุประพันธ์ - - - - - - - - - -

นาย เคนเนต อึ�ง - - - - - - - - - -

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ - - - - - - - - - -

นาย โยชิกิ คิชิโมโคะ - - - - - - - - - -

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ - - - - - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร่วมทุน

 

ASICO = บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996)

MA =  บจ. มิ�นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด

SI = บจ. ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

TTSC = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ

HM = บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

PPG = บจ. พาพาโก (ประเทศไทย)

JCL = บจ. แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น

EA = บจ. เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ

SA = บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์)

AS = บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย
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AA ASP AF AP AHP AMIT AHT KCX AS NESC AM NESM TSR AITS AMAC AITSPL AE KT AJ AL

นาย เย็บ ซู ชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// / x,/ - x,/ x,//

นาง เตียว ลี งอ // // // // // - // / / // // / / // / / / / //

นางสาว เย็บ ซิน หรู / // / / / / / /

นางสาว เย็บ ซิน หยี // //

นาย กวี เวสารัชอารีย์กุล / / / / /

นาง กรรณิการ์ คติวิชชา / // // // / / //

นาย ยงค์ ประเทืองสุข o //

นาย โก ฮิม เปียว / /

นาย โทชิโอะ นากาฮามา /

นาง อรุณี จารุตกานนท์ //

นาย โยชิยูกิ โกฮาร่า / /

นางสาว วันทนีย์ ทิพย์ถาวรนุกูล // /

นาย กง ซิว ไฝ้ /

นาย หลิว แฮม เชา /

นาย เอ็ง เคียน ลี /

นาย ฮาชิโมโตะ ทาเกชิ /

นาย ฮิเดยูกิ ซูซูกิ /

นาย ลีออน เจียน /

นาย อ็อกซ์ฮอร์ เชน /

นาย เลียนคิง โก๊ะ / /

นาย ทากอร์ ยูกิโย เฟียร์มัน เดาด์ // //

Mr. Teo Yiam Beng //

นาย เรียวสุเกะ มิซุโทมิ /

นางสาว โก๊ะ ตัง กิม // //

นาย ช-ีเฟง ซู //

นาย ชาน คิม เซ็ง มัวริส /

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, o = ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 

 ตามขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีช้ีแจงในหัวขอ้ 11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทัฯ, รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของนิติบุคคล ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัให้ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จํากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู ้

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขท่ี 0105554071715 

 ทั้งน้ี บริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลต้ิง จาํกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล องัศุวิทยา ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ดว้ย

ประสบการณ์ท่ี นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ไดด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 

จนถึงปัจจุบนั อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนั

กรรมการไทย การอบรมภายในองคก์รเร่ืองการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหวัหนา้ทีม และอ่ืนๆ โดยมี

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1) ประเมินความเส่ียงของธุรกรรมท่ีจะตรวจสอบ และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน 

2) ตรวจทานกระดาษทาํการและตรวจทานการจดัทาํขอ้สงเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ 

3) ประชุมร่วมภายในกบัทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหนา้ของงานตรวจสอบ 

4) กาํกบัดูแลใหมี้การประชุมร่วมกบัผูไ้ดรับการตรวจสอบเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง 

ขอรับแผนในการปรับปรุงให้คยวามเส่ียงจากขอ้สังเหตุลดลง หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเส่ียง

ออกไป 

5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

(ไม่มข้ีอมูล) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 

 ตามขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีช้ีแจงในหัวขอ้ 11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทัฯ, รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของนิติบุคคล ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัให้ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จํากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู ้

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขท่ี 0105554071715 

 ทั้งน้ี บริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลต้ิง จาํกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล องัศุวิทยา ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ดว้ย

ประสบการณ์ท่ี นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ไดด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 

จนถึงปัจจุบนั อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนั

กรรมการไทย การอบรมภายในองคก์รเร่ืองการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหวัหนา้ทีม และอ่ืนๆ โดยมี

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1) ประเมินความเส่ียงของธุรกรรมท่ีจะตรวจสอบ และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน 

2) ตรวจทานกระดาษทาํการและตรวจทานการจดัทาํขอ้สงเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ 

3) ประชุมร่วมภายในกบัทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหนา้ของงานตรวจสอบ 

4) กาํกบัดูแลใหมี้การประชุมร่วมกบัผูไ้ดรับการตรวจสอบเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึง 

ขอรับแผนในการปรับปรุงให้คยวามเส่ียงจากขอ้สังเหตุลดลง หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเส่ียง

ออกไป 

5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในประเด็นสําคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล

ของบริษทัฯ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง การสอบทานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานและประเมินการบริหารความเส่ียง และการเสนอแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 โดยในรอบปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 4 คร้ัง โดยมี

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 

นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวนุีประพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นาย เคนเนต อึง้* กรรมการตรวจสอบ 3/4 

* นายเคนเนต อ้ึง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 แทน นางพรทิพา ประดิษฐสุ์ขถาวรท่ีลาออก โดยมีผลเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2556 

ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาส

และประจาํปี 2556 ซ่ึงไดจ้ดัทาํตามหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยไดพ้ิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหาร และสอบ

ทานประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ว่าไดท้าํตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตราฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเพียงพอ มี

การควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส และไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ในการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจนเป็นท่ีพอใจแลว้ จึง

ไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว และมีความเห็นไปในทางเดียวกบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นรายงานความเห็นอยา่งไม่

มีเง่ือนไข  

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตาม

ขั้นตอนท่ีกาํหนด และสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ บทบญัญติักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑก์ารกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ยงัเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มี

ขอ้บกพร่องอยา่งมีนยัสาํคญั ในดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบอิสระจากภายนอกท่ีไดท้าํการรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่าไดบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนการตรวจสอบท่ี

วางไว ้และไดก้าํกบัดูแลใหเ้พิ่มการพฒันาการตรวจสอบใหเ้กิดความต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 
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3. การสอบทานการปฏบิตัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการดาํเนินงานและ

รายงานของบริษทัฯ และมีความเห็นว่า การดาํเนินงานและรายงานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ของสาํนกังานกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2557ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณาผลการ

ปฎิบติังาน คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และมีความเห็นว่าให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ดว้ย

มาตรฐานการตรวจสอบ และประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง และมีความเป็นอิสระสูง และมีมติให้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัต่อไป 

5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานของ

ผูส้อบบญัชี และงบการเงินของบริษทัฯ และให้ความเห็นว่ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์

ไดรั้บการเปิดเผยอยา่งถูกตง้และครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งรอบคอบ เป็นอิสระ และออกความเห็นเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

จากการตรวจสอบและการกาํกบัดูแลภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าบริษทัฯ 

มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเพียงพอและ

โปร่งใส อีกทั้ง บริษทัฯ มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความสําคญัอย่างเพียงพอไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ตามระเบียบขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 


	1INDEX_20140331
	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

	2BUSINESS_20140331
	2MANAGEMENT_AND_CG_20140331
	3FINANCIAL_20140331
	4CERTIFICATION_20140331
	5INFO_DIRECTOR_MANAGEMENT_20140331
	6INFO_SUBSIDIARIES_EXECUTIVES_20140331
	7INFO_CHIEF_INTERNAL_AUDIT_AND_COMPLIANCE_20140331
	8INFO_APPRAISED_VALUE_ASSET_20140331
	9OTHERS_20140331
	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ข้อมูลที่อ...
	2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ...
	3. การสอบทานการปฏิบัตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานและรายงานของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า การดำเนินงานและรายงานของบริษั...
	4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาผลการปฎิบัติงาน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่าให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น...
	5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินของบริษัทฯ และให้ความเห็นว่ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้งและครบถ้วน


