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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

ความเป็นมาของกลุ่มบริษทั อาปิโก

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

ทะเบียนเริ�มแรก  75 ลา้นบาท เพื�อที�จะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โดยการรับโอนกิจการจาก บริษทั เอเบิล ออโตพาร์ท อินดสัตรีส์ จาํกดั ซึ� ง

2545 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็น

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  

การออกแบบ ผลิต และติดตั�งอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบวงจร 

มาสู่การออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์

ปัจจุบัน บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน

322,583,844 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

 

1.1. วสัิยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินงาน

วิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทั

ตระหนกัในการรักษาสิ�งแวดลอ้มเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืน 

เป็นเลิศบนพื�นฐานของความสุข 

 ความสุขของลูกค้า บริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าหมาย

ผลิต ดว้ยการรักษามาตรฐ

และการบริหารจดัการ ต่อลกูคา้ของบริษทัฯ

 ความสุขของพนักงาน บริษทัฯ มีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม

ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว องคก์ร และประเทศชาติ มี

 ความสุขของผู้ถือหุ้น บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินกิจการเพื�อผลประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

 ความสุขของสาธารณชน

การเติบโตอยา่งย ั�งยืน 

บริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าหมายที�จะเป็น

มุ่งมั�นในการพฒันาเพื�อเป็นหนึ�งในผูป้ระกอบการ

ยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์จบัยึด

อย่างต่อเนื�อง บริษทัฯ มีความพยายามอย่างเต็มที�ในการดาํเนินธุรกิจเพื�อการเติบโตอย่าง

โอกาสใหม่ๆ ที�มีปัจจยับวกเพื�อต่อยอดความสําเร็จ

เช่นกนั ซึ�งสิ�งที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้เหล่านี� เป็นไปตามวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และหลกัปรัชญาที�เรียบง่ายของการเป็น

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

 ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมาของกลุ่มบริษทั อาปิโก 

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 

ลา้นบาท เพื�อที�จะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โดยการรับโอนกิจการจาก บริษทั เอเบิล ออโตพาร์ท อินดสัตรีส์ จาํกดั ซึ� งปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้

บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด เมื�อวนัที�  สิงหาคม  2545  

242,823,600  บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 242,823,600 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

ดตั�งอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบวงจร 

ออกแบบ และผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะแผน่ และผลิตชิ�นส่วนประกอบรถยนตใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว้จาํนวน 322,583,844 บาท 

หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และเป้าหมายการดําเนินงานของบริษทัฯ 

วิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทั อาปิโก คือ การเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนต์ที�มีประสิทธิภาพ

ตระหนกัในการรักษาสิ�งแวดลอ้มเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืน โดยบริษทัฯ มีความมุ่งมั�นสู่การเป็นองคก์รที�มีความ

เป็นเลิศบนพื�นฐานของความสุข 4 ประการ ไดแ้ก่ 

บริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าหมายขององคก์ร เพื�อความมั�นคง ย ั�งยืนในความเป็นเลิศ

ผลิต ดว้ยการรักษามาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั คุณภาพ ราคา การจดัส่งสินคา้ 

ต่อลกูคา้ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม การมองปัญหาใหเ้ป็นโอกาส

ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว องคก์ร และประเทศชาติ มีความซื�อสตัย ์และใหค้วามเคารพซึ�งกนัและกนั

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินกิจการเพื�อผลประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ความสุขของสาธารณชน บริษทัฯ มีความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสาธารณชนโดยรวม

ไดต้ั�งเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

เพื�อเป็นหนึ�งในผูป้ระกอบการที�ไดรั้บการยอมรับในระดบัโลกสาํหรับ

อุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพชิ์�นส่วนโลหะ โดยมีการพฒันาศกัยภาพ

มีความพยายามอย่างเต็มที�ในการดาํเนินธุรกิจเพื�อการเติบโตอย่าง

เพื�อต่อยอดความสําเร็จ พร้อมผลกัดนัให้ประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์ในเชิงบวก

ซึ�งสิ�งที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้เหล่านี� เป็นไปตามวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และหลกัปรัชญาที�เรียบง่ายของการเป็น

 หน้า 1 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2539 ดว้ยทุนจด

ลา้นบาท เพื�อที�จะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้ ในปี 

1  สิงหาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 

หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเริ�มดาํเนินธุรกิจ

ดตั�งอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบวงจร และไดพ้ฒันากา้วหนา้

และผลิตชิ�นส่วนประกอบรถยนตใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต ์ 

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนต์ที�มีประสิทธิภาพและคล่องตวั อีกทั�ง

มีความมุ่งมั�นสู่การเป็นองคก์รที�มีความ

เพื�อความมั�นคง ย ั�งยืนในความเป็นเลิศทางดา้นการ

สินคา้ การพฒันาดา้นวิศวกรรม 

การมองปัญหาใหเ้ป็นโอกาส มีความรักและ

ใหค้วามเคารพซึ�งกนัและกนั 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินกิจการเพื�อผลประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสาธารณชนโดยรวมเพื�อ

และภูมิภาคเอเชีย และมีความ

สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วน

มีการพฒันาศกัยภาพดว้ยเทคโนโลยีจากทั�วโลก

มีความพยายามอย่างเต็มที�ในการดาํเนินธุรกิจเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืน อีกทั�งมีการหา

พร้อมผลกัดนัให้ประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์ในเชิงบวก

ซึ�งสิ�งที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้เหล่านี� เป็นไปตามวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และหลกัปรัชญาที�เรียบง่ายของการเป็น



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

องค์กรที�คล่องตัวและมีความสุข

ระยะเวลาที�ผา่นมาบริษทัไดต้ั�งเป้าหมายขององคก์รตามหลกัเกณฑ ์ 

 Safety ความปลอดภยั: ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นลาํดบัแรกเสมอ

 Quality คุณภาพ: คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมั�นที�จะบรรลุเป้าหมาย 

 Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดว้ยตน้ทุนที�ตํ�า

 Delivery การส่งมอบสินคา้

 Engineering วิศวกรรม: 

 Management การบริหารจดัการ

ปัจจุบนั ลูกคา้จากทุกมุมโลกไดใ้หก้ารยอมรับบริษทัฯ

เป็นเลิศทางดา้นการผลิต ดว้ยการรักษามาตร

พฒันาดา้นวิศวกรรม และการจดัการ 

TS16949 และ ISO14001 อีกทั�งไดรั้บรางวลัดา้

ไดต้ั�งเป้าหมายที�จะยกระดบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตรถยนตค่์ายต่างๆ

 

1.2. การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญในช่วง

ปี 2555  นบัเป็นปีที�มีผลประกอบการณ์ที�ดี�สุดในประวติัศาสตร์ของกลุ่มบริษทัอาปิโก

และผลกาํไร โดยผลการดาํเนินงานที�ดีของบริษทัฯ นี�สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตที�ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในประเทศไทยดว้ยอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 

มาจากภาวะเศรษฐกิจที�แขง็แกร่งมากขึ�น ในขณะที�ส่วนใหญ่เป็นผลสื

รถยนต์คนัแรกของผูบ้ริโภค 

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในผูน้าํอุตสาหกรรมยานยนตข์องทวีปเอเชียและเพื�อสร้างความมั�นใจแก่กบัผูผ้ลิตยานยนต์

รายใหญ่ใหย้งัคงเดินหนา้ต่อไปโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื�อการส่งออกสู่ตลาดโลกดว้ยความเชื�อมั�น

ในมาตรฐานและทกัษะของแรงงานไทย

ในส่วนของกิจการในต่างประเทศของบริษทัฯ บริษทั คุนซาน เจินไต

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมี้การ

บริษทัฯ ทั�งหมด ซึ� งโรงงานใหม่นี�  มีพื�นที�มากเพียงพอที�จะรองรับการเพิ�มกาํลงัการผลิตไดสู้งถึง 

ต่อปี นอกจากนี�  ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการในประเทศมาเลเซียไดท้าํการเปิดศูนยบ์ริการใหม่ 

สาขาสําหรับจาํหน่ายและใหบ้ริกา

สาขาที�สองตั�งอยูที่� เปตาลิง จายา โดยสาขาที�สองไดมี้การติดตั�งอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการซ่อมและทาํสีรถยนตอี์กดว้ย

ปี 2556  บริษทัฯ ร่วมลงทุนกับ

ไตห้วนั โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อเป็นการพั

ผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้ และเป็นการขยายฐาน

จดัตั�งขึ�นทั�งหมด 4 บริษทั มีรายละเอียดดงันี�

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

องค์กรที�คล่องตัวและมีความสุขด้วยการบริหารที�โปร่งใสและมีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล

ระยะเวลาที�ผา่นมาบริษทัไดต้ั�งเป้าหมายขององคก์รตามหลกัเกณฑ ์ SQCDEM ดงัต่อไปนี�

ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมั�นที�จะบรรลุเป้าหมาย 

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา ดว้ยตน้ทุนที�ตํ�า 

การส่งมอบสินคา้: การจดัส่งที�ตรงเวลาทุกครั� ง 100% ดว้ยปรัชญาการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

: ความตั�งใจที�จะปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง (KAIZEN) ในดา้นวิศวกรรม

การบริหารจดัการ: อยา่งชาญฉลาด โปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด

ลูกคา้จากทุกมุมโลกไดใ้หก้ารยอมรับบริษทัฯ ในฐานะผูป้ระกอบการที�มีความมั�นคงยั�งยืนในความ

ทางดา้นการผลิต ดว้ยการรักษามาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่งสินคา้

วิศวกรรม และการจดัการ โดยบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิต

อีกทั�งไดรั้บรางวลัดา้นคุณภาพจากบริษทัลกูคา้และคู่คา้อยา่งต่อเนื�อง 

ไดต้ั�งเป้าหมายที�จะยกระดบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตรถยนตค่์ายต่างๆ ใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยืนดว้ย

การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา  

นบัเป็นปีที�มีผลประกอบการณ์ที�ดี�สุดในประวติัศาสตร์ของกลุ่มบริษทัอาปิโก

โดยผลการดาํเนินงานที�ดีของบริษทัฯ นี�สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตที�ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในประเทศไทยดว้ยอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 68 และมียอดผลิตรถยนตสู์งถึง 2.45 

มาจากภาวะเศรษฐกิจที�แขง็แกร่งมากขึ�น ในขณะที�ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื�องมาจากนโยบายคืนภาษีสาํหรับการซื�อ

  นอกจากนี�  รัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนและทาํงานอย่างจริงจงั เพื�อที�จะผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในผูน้าํอุตสาหกรรมยานยนตข์องทวีปเอเชียและเพื�อสร้างความมั�นใจแก่กบัผูผ้ลิตยานยนต์

นา้ต่อไปโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื�อการส่งออกสู่ตลาดโลกดว้ยความเชื�อมั�น

ในมาตรฐานและทกัษะของแรงงานไทย 

ในส่วนของกิจการในต่างประเทศของบริษทัฯ บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั�น ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

มีการยา้ยการผลิตไปยงัโรงงานใหม่บนเนื�อที�ขนาด 36,380 

ซึ� งโรงงานใหม่นี�  มีพื�นที�มากเพียงพอที�จะรองรับการเพิ�มกาํลงัการผลิตไดสู้งถึง 

นอกจากนี�  ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการในประเทศมาเลเซียไดท้าํการเปิดศูนยบ์ริการใหม่ 

สาขาสําหรับจาํหน่ายและใหบ้ริการรถยนต์ฮอนดา้ โดยสาขาแรกตั�งอยู่ชานเมืองกวัลาลมัเปอร์ ที�เขตคาจงั และ

สาขาที�สองตั�งอยูที่� เปตาลิง จายา โดยสาขาที�สองไดมี้การติดตั�งอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการซ่อมและทาํสีรถยนตอี์กดว้ย

ร่วมลงทุนกับผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์ชั�นนําจากประเทศญี�ปุ่น โปรตุเกส เยอรมนั และ

ตถุประสงค์หลกัเพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต

และเป็นการขยายฐานการตลาดสําหรับผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มอาเซียน

มีรายละเอียดดงันี�  

 หน้า 2 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ด้วยการบริหารที�โปร่งใสและมีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล โดยตลอด

ดงัต่อไปนี�  

คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมั�นที�จะบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM 

ดว้ยปรัชญาการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) 

ในดา้นวิศวกรรม 

โปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด 

ในฐานะผูป้ระกอบการที�มีความมั�นคงยั�งยืนในความ

ย คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่งสินคา้ การ

ไดรั้บการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตดว้ยมาตรฐาน 

นคุณภาพจากบริษทัลกูคา้และคู่คา้อยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี�  บริษทัฯ 

ใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยืนดว้ย 

นบัเป็นปีที�มีผลประกอบการณ์ที�ดี�สุดในประวติัศาสตร์ของกลุ่มบริษทัอาปิโก ทั�งในแง่ของรายได้

โดยผลการดาํเนินงานที�ดีของบริษทัฯ นี�สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตที�ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์

45 ลา้นคนั ซึ� งบางส่วนเป็นผล

บเนื�องมาจากนโยบายคืนภาษีสาํหรับการซื�อ

นอกจากนี�  รัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนและทาํงานอย่างจริงจงั เพื�อที�จะผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในผูน้าํอุตสาหกรรมยานยนตข์องทวีปเอเชียและเพื�อสร้างความมั�นใจแก่กบัผูผ้ลิตยานยนต์

นา้ต่อไปโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื�อการส่งออกสู่ตลาดโลกดว้ยความเชื�อมั�น

ซินเชง พรีซีชั�น ฟอร์จจิ�ง จาํกดั ใน

380 ตารางเมตรที�ถือครองโดย

ซึ� งโรงงานใหม่นี�  มีพื�นที�มากเพียงพอที�จะรองรับการเพิ�มกาํลงัการผลิตไดสู้งถึง 2 พนัลา้นบาท

นอกจากนี�  ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการในประเทศมาเลเซียไดท้าํการเปิดศูนยบ์ริการใหม่ 2 

โดยสาขาแรกตั�งอยู่ชานเมืองกวัลาลมัเปอร์ ที�เขตคาจงั และ

สาขาที�สองตั�งอยูที่� เปตาลิง จายา โดยสาขาที�สองไดมี้การติดตั�งอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการซ่อมและทาํสีรถยนตอี์กดว้ย 

ญี�ปุ่น โปรตุเกส เยอรมนั และ

ทางเทคโนโลยีการผลิตของบริษทัฯ เพิ�มทางเลือก

การตลาดสําหรับผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มอาเซียน โดยบริษทัร่วมทุนที�



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก 

ประเทศเยอรมนี ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 

โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ตวัควบคุมระยะการเปิด

ไดมี้ขอ้ตกลงความร่วมมือ

 บริษทั อาปิโก เลมเทค 

ลดิ�ง ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไตห้วนั

สัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง ที� 

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา ผลิต ประกอบ และขายชิ�นส่วนรถยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ และชิ�นส่วน

คอมพิวเตอร์ สาํหรับ

 บริษทั ซูมโิน อาปิโก 

ซึ� งมีฐานการผลิตที�เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี�ปุ่น เพื�อ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

เวลานาน มีความเชี�ยวชาญในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ที� มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน 

ความสัมพนัธ์ที�ดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มาสดา้ 

ถือหุน้ร้อยละ 51 โดยบริษทั ซูมิโน โคเกียว และร้อยละ 

600 ลา้นบาท โดยมีโรงงาน

 บริษัท อาปิโก โซเดเซีย 

เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส

ดว้ยทุนจดทะเบียน 

และการประกอบโครงของรถยนต ์

การพ่นสีและดูแลพื�นผิว

อุตสาหกรรมอื�นๆ ที�เหมาะสม

ในเดือนเมษายน 2556 ที�ประชุม

เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและบุริมสิทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 

หุน้ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในครึ� งปีหลงัของปี 

ทะเบียน และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนเพื�อจ่ายหุ้นปันผล

ดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดท้าํการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิ�มขึ�นจากเดิม 

ทาํการจดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวกบั

นอกจากนี�  ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้

แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯ จาํนวน 

บริษทั โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกดั

สามญั อีกทั�งมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแปลง

หุน้บุริมสิทธิทั�งหมดของบริษทัฯ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และ

ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 51 และ 49 ตามลาํดบั ดว้ยทุนจดทะเบียน 

โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ตวัควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู ชิ�นส่วนบานพบัประตูรถยนต ์

ความร่วมมือทางดา้นเทคนิคกบับริษทั เอด็ช่า โฮลดิ�ง มาเป็นระยะเวลากวา่ 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ 

นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไตห้วนั ดว้ยทุนจดทะเบียนจดัตั�งจาํนวน 

สัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง ที� 60:40 ตามลาํดบั

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา ผลิต ประกอบ และขายชิ�นส่วนรถยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ และชิ�นส่วน

สาํหรับในประเทศไทยและต่างประเทศ  

บริษทั ซูมโิน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั ซูมิโน โคเกียว 

ซึ� งมีฐานการผลิตที�เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี�ปุ่น เพื�อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยบริษทั ซูมิโน โคเกียว ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ�นส่วนยานยนตม์าเป็น

มีความเชี�ยวชาญในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ที� มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน 

ความสัมพนัธ์ที�ดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มาสดา้ ทั�งนี�  บริษทัร่วมทุนนี� มีทุนจดทะเบียน

โดยบริษทั ซูมิโน โคเกียว และร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ และมีมลูค่าการลงทุน

โดยมีโรงงานผลิตตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั โซเดเซีย 

เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส โดยมีสดัส่วนการลงทุนระหวา่งสองบริษทัที� ร้อยละ 

นจดทะเบียน 120 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินการผลิตคาน (cradles) สาํหรับรถยนตน์ั�งส่วนบุคคล 

และการประกอบโครงของรถยนต ์(Body In White) โดยมีการติดตั�งอุปกรณ์

ดูแลพื�นผิว และอาจมีการพิจารณาติดตั�งเครื� องตดัและดดัท่อ

อุตสาหกรรมอื�นๆ ที�เหมาะสม 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบอนุมติั

เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและบุริมสิทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในครึ� งปีหลงัของปี 2555 และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เพิ�มทุนจด

ทะเบียน และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนเพื�อจ่ายหุ้นปันผล

โดยบริษทัฯ ไดท้าํการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 53,774,860 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิ�มขึ�นจากเดิม 268,874,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

ทาํการจดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวกบั กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้จดัขึ�นเมื�อวนัที� 29 กรกฏาคม 2556 มีมติรับทราบและอนุมติัการใชสิ้ทธิ

แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯ จาํนวน 2 รายคือ บริษทั เอสเอไอที จาํกดั และ

บริษทั โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกดั ซึ� งเป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 

มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแปลง

หุน้บุริมสิทธิทั�งหมดของบริษทัฯ ซึ�งเป็นผลใหหุ้น้บุริมสิทธิของบริษทัฯ หมดสิ�นไป 
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บริษทัฯ และบริษทั เอด็ช่า โฮลดิ�ง 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 

ปิดประตู ชิ�นส่วนบานพบัประตูรถยนต ์ซึ� งบริษทัฯ 

ดา้นเทคนิคกบับริษทั เอด็ช่า โฮลดิ�ง มาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

บริษทัฯ และบริษทั เลมเทค โฮ

ทุนจดทะเบียนจดัตั�งจาํนวน 40 ลา้นบาท มี

ตามลาํดบั บริษทัฯ ร่วมทุนนี�

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา ผลิต ประกอบ และขายชิ�นส่วนรถยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ และชิ�นส่วน

เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั ซูมิโน โคเกียว 

รองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของ

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ�นส่วนยานยนตม์าเป็น

มีความเชี�ยวชาญในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ที� มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน และมี

ทั�งนี�  บริษทัร่วมทุนนี� มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

และมีมลูค่าการลงทุนประมาณ 

ผลิตตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  

เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และบริษทั โซเดเซีย 

สดัส่วนการลงทุนระหวา่งสองบริษทัที� ร้อยละ 50:50 และจดัตั�งขึ�น

สาํหรับรถยนตน์ั�งส่วนบุคคล 

มีการติดตั�งอุปกรณ์สาํหรับการประกอบเชื�อม 

และดดัท่อโลหะ หรือกระบวนการ

อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายปันผล

เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและบุริมสิทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 

และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เพิ�มทุนจด

ทะเบียน และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนเพื�อจ่ายหุ้นปันผล

ลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นผลให้

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,649,160 บาท และได้

พฤษภาคม 2556 

รับทราบและอนุมติัการใชสิ้ทธิ

รายคือ บริษทั เอสเอไอที จาํกดั และ

เป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 42,360,000 หุ้นเป็นหุ้น

มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแปลง

 



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การ

โครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย

 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

บาท เพื�อดาํเนินธุรกิจการกลึงกดัผิวสําเร็จรูป 

กรรมวิธีตีอดัขึ�นรูป (Forging)

สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิต กาํลงัคน ค่าใชจ่้าย เครื�องจกัร และการบริการลูกคา้ รวม

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

 การเลิกบริษทัและจดทะเบียนชาํระบญัชีของบริษทั อาปิโก แจ็คสปีด จาํกดั

14 มกราคม 2558 

 จดัตั�งบริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก

 ลงทุนและทาํสัญญาร่วมทุนกบั

ดา้นระบบนาํทางอจัฉริยะสาํหรับลูกคา้บุคคล 

พฒันาระบบนาํร่องการเดินทาง

สําหรับความคืบหน้าในส่วนของบริษทัร่วมทุนในปี 

ดาํเนินการสร้างโรงงานแลว้เสร็จและ

พฤศจิกายน 2557 ที�ประชุมกรรมการบริษทั

(ประเทศไทย) จาํกดั และไดมี้มติ

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย

ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

นอกจากนี�  ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้

และเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 

สาํหรับใชใ้นการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ

 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด 

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ายาวนานกวา่ 

กลุ่มของนาย เยบ็ ซู ชวน และครอบครัว

ทั�งหมดของบริษทัฯ โดยนาย เยบ็ ซู ชวน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เตียว ลี งอ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัสอง

คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 15.76 

ตาํแหน่งกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาดา้นวิศวกรรมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื�อง

โครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั�งบริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจการกลึงกดัผิวสําเร็จรูป (Machining) ซึ� งแยกออกจากธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนดว้ย

(Forging) เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงานที�ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ

สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิต กาํลงัคน ค่าใชจ่้าย เครื�องจกัร และการบริการลูกคา้ รวม

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

เลิกบริษทัและจดทะเบียนชาํระบญัชีของบริษทั อาปิโก แจ็คสปีด จาํกดั ซึ� งดาํเนินการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 

ดตั�งบริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั เพื�อการบริหารจดัการกิจกรรมอบรมและพฒันาบุคลากรของ

อาปิโกอยา่งเป็นระบบเพื�อรองรับการเติบโตในอนาคต  

ลงทุนและทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ควอนตั�ม อินเวนชั�น พีทีอี ประเทศสิงคโปร์

ดา้นระบบนาํทางอจัฉริยะสาํหรับลูกคา้บุคคล องคก์ร และหน่วยงานรัฐบาล โดย

การเดินทางโดยรถยนตเ์พื�อรองรับการพฒันาสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ 

ามคืบหน้าในส่วนของบริษทัร่วมทุนในปี 2557 บริษทั ซูมิโน อาปิโก 

นินการสร้างโรงงานแลว้เสร็จและมีพิธีเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 31 

ที�ประชุมกรรมการบริษทัรับทราบการขอเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั

ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เพิ�มการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินการออกหุน้เพิ�มทุนในปี 2558 

ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300 ลา้นบาท 

ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซึ� งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 9 มกราคม 

หุ้นกูข้องบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000- (หนึ� งพนัห้าร้อยลา้น

หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริหารงานโดย นาย เย็บ ซู ชวน 

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ายาวนานกวา่ 30 ปี และมาตั�งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 

และครอบครัว ถือหุน้รวมกนัทั�งหมดคิดเป็นจาํนวนร้อยละ

โดยนาย เยบ็ ซู ชวน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เตียว ลี งอ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั 

ใหญ่ลาํดบัสองของบริษทัฯ คือ กลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น 

76 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมดของบริษทัฯ และมีตวัแทนในคณะกรรมการบริษทัใน

ตาํแหน่งกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน 
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อย่างต่อเนื�อง และมีการจดัการ

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ลา้น

ซึ� งแยกออกจากธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนดว้ย

การบริหารงานที�ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และ

สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิต กาํลงัคน ค่าใชจ่้าย เครื�องจกัร และการบริการลูกคา้ รวมถึงการวางแผนภาษี

ซึ� งดาํเนินการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 

เพื�อการบริหารจดัการกิจกรรมอบรมและพฒันาบุคลากรของ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ� งเป็นหนึ�งในผูน้าํใน

องคก์ร และหน่วยงานรัฐบาล โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายในการ

สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ  

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จาํกดั ได้

31 ตุลาคม 2557 และในเดือน

ของบริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

เพิ�มการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว โดย

2558 จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 

มกราคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการออก

หนึ� งพนัห้าร้อยลา้น) บาท เพื�อจดัหาเงินทุน

บริหารงานโดย นาย เย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ� งมี

ปี และมาตั�งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปีแลว้ โดย

ร้อยละ  39.81 ของทุนจดทะเบียน

โดยนาย เยบ็ ซู ชวน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และนาง

คือ กลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น ถือหุน้ รวมกนั

และมีตวัแทนในคณะกรรมการบริษทัใน
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

บริษทัฯ มีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมในเครือ

ต่างๆ ไดแ้ก่ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ

ไทย 29 บริษทั และในต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกจิบริษทัผู้ผลติชิ�นส่วนยานยนต์

1) บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 

รุ่น  D-MAX ของบริษทั อีซูซุ มอเตอร์

แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ� ง 

ทั�งหมด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

2) บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั

บริษทั  อาปิโก  สตรัคเจอรัล

Frame) ของรถกระบะ D-MAX

โก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้

3) บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

บริษัท  อาปิโก  ไฮเทค  

อิเลก็ทรอนิกส์ปั�มขึ�นรูป ถือหุน้

120 ลา้นบาท  มีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ 

)ประเทศไทย(  จาํกดั บริษทั อีซูซุ

4) บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

อาทิเช่น ชิ�นส่วนในระบบส่งกาํลงั

เป็นตน้ กลุ่มลกูคา้หลกั คือ บริษทั ออโต้

สหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ 

และบริษทั แมกน่า พาวเวอร์เทรน ประเทศเมก็ซิโก

หุน้ทั�งหมดโดย บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

5) บริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํกดั 

บริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํกดั 

โดยบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

เครื�องจกัร (Machining) กลุ่มลกูคา้หลกั

เอน็ ไดรฟไลน ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ 

แอค็เซิล แอนด ์แมนูแฟคเจอริ�ง 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทัฯ มีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมในเครือที�อยู่ในกลุ่มธุรกิจที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ

และจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต ์เป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการรถยนต์

อุปกรณ์และระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์เป็นตน้ รวมทั�งสิ�น 

บริษทั และในต่างประเทศ 11 บริษทั) โดยสามารถจาํแนกตามประเภทการประกอบ

บริษทัผู้ผลติชิ�นส่วนยานยนต์ 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (AA) 

จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Fame)

อีซูซุ มอเตอร์  (ประเทศไทย) จาํกดั และผลิตชิ�นส่วนเสื�อเพลาทา้ย

แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ� ง (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีบริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 800 ลา้นบาท  

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั (ASP) 

สตรัคเจอรัล  โปรดักส์  จาํกัด ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ

MAX รุ่นใหม่และเก่าของ  บริษทั อีซูซุ  มอเตอร์ ประเทศไทย (  

เป็นผูถื้อหุน้ทั�งหมด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  200 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (AHP) 

  พาร์ทส์  จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

ถือหุน้ทั�งหมดโดย  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

มีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์  )ประเทศไทย (  จาํกดั

บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ )ประเทศไทย(  จาํกดั และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั (มหาชน) (AF) 

จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนตโ์ดยกรรมวิธี

ชิ�นส่วนในระบบส่งกาํลงั ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลยัและกนัสะเทือน ชิ�นส่วนเครื�องยนต ์ชิ�นส่วนดุมลอ้ 

ลุ่มลกูคา้หลกั คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั จีเคเอน็ ไดรฟไลน์ 

บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ทีเอชเค ริทึ�ม 

า พาวเวอร์เทรน ประเทศเมก็ซิโก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

หุน้ทั�งหมดโดย บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

จาํกดั (APC) 

พรีซิชั�น จาํกดั จดัตั�งขึ�นในปี 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั (มหาชน) เพื�อดาํเนินธุรกิจในการให้บริการกลึงกดั

ลกูคา้หลกัของบริษทั คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย

แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั แมก็น่า พาวเวอร์เทรน ประเทศเมก็ซิโก

 หน้า 5 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

มีความเกี�ยวเนื�องกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ

และศูนยบ์ริการรถยนต ์ และเป็น

ทั�งสิ�น 40 บริษทั (ในประเทศ

โดยสามารถจาํแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี�  

(Chassis Fame) ของรถกระบะ

เสื�อเพลาทา้ยใหก้บับริษทั อเมริกนั 

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้น

ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ(Chassis 

   )ประเทศไทย จาํกดั โดยมีบริษทั  อาปิ

00 ลา้นบาท  

ประกอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ปั�มขึ� นรูปและผลิตชิ�นส่วน

ดว้ยทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

จาํกดั  บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล 

และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนตโ์ดยกรรมวิธีตีอดัขึ�นรูป  (Forging) 

ชิ�นส่วนเครื�องยนต ์ชิ�นส่วนดุมลอ้ 

จาํกดั บริษทั จีเคเอน็ ไดรฟไลน์ ในประเทศ

จาํกดั บริษทั ทีเอชเค ริทึ�ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท ถือ

 150 ลา้นบาท ถือหุน้ทั�งหมด 

กลึงกดัและเจียร์ผิวสําเร็จดว้ย

ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั จีเค

ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั อเมริกนั 

พาวเวอร์เทรน ประเทศเมก็ซิโก 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

6) บริษทั อาปิโก พลาสตคิ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก พลาสติค 

ทั� งหมดในนามของ  บริษัท 

อุตสาหกรรมยานยนต ์ อุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์

โตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย

จาํกดั และบริษทั เอเชี�ยนฮอนดา้มอเตอร์ จาํกดั 

ตั�งอยูที่� นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และที�นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  จงัหวดัระยอง

7) บริษทั คุนซาน เจนิไต -ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

บริษทั  คุนซาน  เจินไต-ซินเชง

เหลก็ตีอดัขึ�นรูป (Forged steel

อุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากาํลงั

ประชาชนจีน อาทิเช่น บริษทั เอสเอไอซี จีเอม็ วหูลิง ออโตโมบิล จาํกดั บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค 

จาํกดั และบริษทั เชอรี�  ออโตโมบิล จาํกดั

จดทะเบียน 6.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ

8) บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ้ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก  เซี�ยงไฮ ้ จาํกดั 

เพื�อรองรับการผลิตจาก บริษทั

ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจด

9) บริษทั อาปิโก มติซูอเิกะ 

บริษทั  อาปิโก  มิตซูอิเกะ

(มหาชน)  และบริษทั มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั�น

มีทุนจดทะเบียน 33 ลา้นบาท 

สาํหรับลกูคา้นิสสนัในประเทศไทย

10) บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย

บริษทั อาปิโก เลมเทค

(มหาชน) และกลุ่มบริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง ประเทศไตห้วนั  ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 

เพื�อประกอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วน

บริษทั แอลดีซี พรีซิชั�น เอน็จิเนียริ�ง

บริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก เป็นตน้

11) บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (

บริษทั อาปิโก  โซเดเซีย

(มหาชน) และบริษทั โซเดเซีย

ประเทศโปรตุเกส ในสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสองบริษทัที�ร้อยละ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทั อาปิโก พลาสตคิ จาํกดั (มหาชน) (AP) 

 จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั อาปิโก ไฮเทค

 อาปิโก  ฟอร์จจิ�ง  จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิต

อุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ และถงันํ�ามนัพลาสติก โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั

ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั

ฮอนดา้มอเตอร์ จาํกดั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  150 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และที�นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  จงัหวดัระยอง

ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง จาํกดั –ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจนี

ซินเชง  พรีซิชั�น  ฟอร์จจิ�ง  จาํกดั ดาํเนินการผลิตและจดัส่งชิ�นส่วนยานยนตป์ระเภท

Forged steel) และชิ�นส่วนทองแดง ไดแ้ก่ กา้นลกูสูบเครื�องยนต ์(Connecting Rod) 

อุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากาํลงั (Electrical switch contactors)  ให้ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย

บริษทั เอสเอไอซี จีเอม็ วหูลิง ออโตโมบิล จาํกดั บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค 

เชอรี�  ออโตโมบิล จาํกดั เป็นตน้ ถือหุน้ทั�งหมดโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ้ จาํกดั – ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจนี (AS) 

จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการกลึงอะไหล่ชิ�นส่วนรถยนต์

บริษทั คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั�น  ฟอร์จจิ�ง จาํกดั  ถือหุน้ทั�งหมดโดย

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

บริษทั อาปิโก มติซูอเิกะ (ประเทศไทย) จํากดั (AMIT) 

มิตซูอิเกะ  (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก 

มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั�น  ประเทศญี�ปุ่น  ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ

ลา้นบาท โดยจดัตั�งเพื�อเน้นทางดา้นวิศวกรร และการตลาดของชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป

สาํหรับลกูคา้นิสสนัในประเทศไทย 

ประเทศไทย) จาํกดั (AL) 

เลมเทค  (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

กลุ่มบริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง ประเทศไตห้วนั  ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 

กอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ปั�มขึ�นรูปและผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เอน็จิเนียริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ฟจิูคูระ อิเลก็ทรอนิกส์

เป็นตน้ 

(ประเทศไทย) จํากดั (ASD) 

โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

และบริษทั โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งถือหุ้นทั�งหมดโดยบริษทั โซเดเซีย

ในสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสองบริษทัที�ร้อยละ 50:50 เพื�อดาํเนินการผลิตคาน 

 หน้า 6 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ซึ� งถือหุน้

ดําเนินธุรกิจผลิตชิ�นส่วนพลาสติกสําหรับ

โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั เช่น บริษทั ออ

จาํกดั บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 

150 ลา้นบาท มีโรงงาน 2 แห่ง 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และที�นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  จงัหวดัระยอง 

ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจนี (KCX) 

ดาํเนินการผลิตและจดัส่งชิ�นส่วนยานยนตป์ระเภท

Connecting Rod) และชิ�นส่วน

ให้ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรถยนต์ในสาธารณรัฐ

บริษทั เอสเอไอซี จีเอม็ วหูลิง ออโตโมบิล จาํกดั บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค (ประเทศจีน) 

ถือหุน้ทั�งหมดโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) มีทุน

กลึงอะไหล่ชิ�นส่วนรถยนต ์ (Machining) 

ถือหุน้ทั�งหมดโดย  บริษทั อาปิโก 

เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ  51 และ  49 ตามลาํดบั 

การตลาดของชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป

จาํกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

กลุ่มบริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง ประเทศไตห้วนั  ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั 

กทรอนิกส์  โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั  คือ 

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด 

ถือหุ้นทั�งหมดโดยบริษทั โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ 

เพื�อดาํเนินการผลิตคาน (Cradles) 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

สาํหรับรถยนตน์ั�งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต ์

จดทะเบียน 120 ลา้นบาท และมีแผน

ตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

12) บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ

บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก  ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ระหวา่งบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

ที�ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั 

ลกูคา้หลกั ไดแ้ก่ บริษทั อีซูซุ 

บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย

13) บริษทั ซูมโิน อาปิโก (ไทยแลนด์

บริษทั ซูมิโน อาปิโก  (ไทยแลนด์

กบับริษทั ซูมิโน โคเกียว ประเทศ

การขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

รถยนตข์นาดเลก็และขนาดกลาง

และเริ�มเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ โดย

14) บริษทั เอเบิล ซาโน่ อนิดสัตรีส์ 

บริษทั  เอเบิล  ซาโน่  อินดสัตรีส์

และชิ�นส่วนเครื�องยนตส์าํหรับผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย 

ไทย) จาํกดั บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล

บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย

ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้

สดัส่วนการร้อยละ 51 ปัจจุบนั บริษทั

15) บริษทั ไทย ทาคาก ิเซอโิกะ จาํกดั

บริษทั  ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 

ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น 

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั คาวาซากิ

เจอริ� ง จาํกดั และบริษทั เคฮิน 

(มหาชน) บริษทั ทาคากิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น 

จาํกดั ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 

16) บริษทั มิ�นท์ อาปิโก (ประเทศไทย

บริษทั  มิ�นท ์ อาปิโก (ประเทศไทย

ชิ�นส่วนกรอบประตูรถยนต ์โดย

บริษทั มิ�นท ์ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

สาํหรับรถยนตน์ั�งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต ์(Body-in-White หรือ 

ลา้นบาท และมีแผนเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลา้นบาท เพื�อลงทุน

ตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ในจงัหวดัระยอง  

ออโตโมทีฟ จาํกดั (EA) 

ออโตโมทีฟ จาํกดั จัดตั� งขึ� นดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 

ระหวา่งบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอด็ช่า โฮลดิ�ง ประเทศเยอรมนั

ตามลาํดบั เพื�อผลิตและพฒันาชิ�นส่วนขาพบัและบานพบัประตูรถยนต์ 

 มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์

ประเทศไทย) จาํกดั  

ไทยแลนด์) จาํกัด (SA) 

ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

กบับริษทั ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี�ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 49 และร้อยละ 

นในประเทศไทยของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตม์าสดา้ โดยบริษทัมีความเชี�ยวชาญในการผลิตชิ�นส่วน

ขนาดเลก็และขนาดกลางที�มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 

เริ�มเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ โดยโรงงานตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อนิดสัตรีส์ (1996) จาํกดั (ASICO) 

อินดสัตรีส์  (1996)  จาํกดั เป็นผูผ้ลิตท่อนํ� ามนัเบรก  ท่อนํ� ามนัเชื�อเพลิง

สาํหรับผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย มีลกูคา้หลกั คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 46 ร่วมกบับริษทั ซันโอ อินดสัเตรียล

ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 118 ลา้นบาท 

บริษทั ไทย ทาคาก ิเซอโิกะ จาํกดั (TTSC) 

ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั ประกอบธุรกิจการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกและ

ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น บริษทั ไทยซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั

และบริษทั เคฮิน (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

บริษทั ทาคากิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น และบริษทั โซจิทสึ แมนเนจเมน้ท ์

ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั  

ประเทศไทย) จาํกดั (MA) 

ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 

ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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หรือ BIW) ปัจจุบนั บริษทัมีทุน

ลงทุนในการสร้างโรงงาน ซึ� งจะ

ลา้นบาท เป็นบริษทัร่วมทุน

และบริษทั เอด็ช่า โฮลดิ�ง ประเทศเยอรมนันี ในสัดส่วนการถือหุน้

ชิ�นส่วนขาพบัและบานพบัประตูรถยนต์ โดยมีกลุ่ม

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ 

จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

และร้อยละ 51 ตามลาํดบั เพื�อรองรับ

มีความเชี�ยวชาญในการผลิตชิ�นส่วน

มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

ตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

ท่อนํ� ามนัเชื�อเพลิง  ท่อนํ�ามนัคลชั 

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศ

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประเทศไทย จาํกดั โดยบริษทั อาปิโก 

ซันโอ อินดสัเตรียล ประเทศญี�ปุ่น ถือหุ้นใน

แม่พิมพพ์ลาสติกและชิ�นส่วนพลาสติกสําหรับ

) จาํกดั บริษทั ซูซุกิ มอเตอร์ 

บริษทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟค

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

และบริษทั โซจิทสึ แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

ประกอบธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์  ชิ�นส่วนประดบัยนต ์ และ

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร่วมกบักลุ่ม

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

60 ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั เจนเนอรัล มอเต

รวมถึงบริษทั นิสสนั และฟอร์ด ในประเทศอินเดีย

17) บริษทั ซันโอ อนิดสัตรีส์ 

บริษทั  ซันโอ  อินดัสตรีส์

ประเทศและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน

หุน้ร้อยละ 20 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

18) บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย

พิมพล์ายไม ้ และกาํมะหยี�เทียม

ชาวสิงคโปร์ ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ

บริษทัออกแบบ ผลติและตดิตั�งอุปกรณ์จบัยดึ

19) บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั 

บริษทั อาปิโก  ไฮเทค  ทูลลิ�ง

ประกอบรถยนต์  เพื�อใชใ้นการผลิต

ต่างประเทศ อาทิ เช่น บริษทัผลิตรถบรรทุกวอลโว่

มาเลเซีย บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์

ไทย และรถยนตเ์รยโ์นลในประเทศบราซิล

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

กลุ่มธุรกจิบริษทัจาํหน่าย และบริการหลงัการขายรถยนต์

20) บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส 

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยู่

ทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท ถือหุน้ทั�งหมด

21) บริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั

บริษทั นิว  เอร่า  เซลส์  จาํกดั

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยูที่�ถนนรามอินทรา

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

22) บริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จาํกดั ประเทศมาเลเซีย

บริษทั เทนากา  เซเทีย  รีซอสเซส

ประเทศมาเลเซีย  มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยู่ในรัฐเปตาลิง จายา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 378.5 ลา้นบาท และมีกลุ่มลูกคา้หลกัคือ 

บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส  )ประเทศไทย  ( จาํกดั บริษทั อีซูซุ มอเตอร์

รวมถึงบริษทั นิสสนั และฟอร์ด ในประเทศอินเดีย 

บริษทั ซันโอ อนิดสัตรีส์ (ประเทศไทย) จํากดั (SI) 

อินดัสตรีส์  (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตท่อสําหรับเครื� องยนต์เพื�อจาํหน่ายใน

ประเทศและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเป็นบริษทัร่วมทุนโดย บริษทั อาปิโก

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 146.25 ลา้นบาท 

ประเทศไทย) จาํกดั (KT) 

ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตป์ระเภทผลิตภณัฑ์

และกาํมะหยี�เทียม  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง  บริษทั อาปิโก  ไฮเทค จาํกดั 

ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบี

บริษทัออกแบบ ผลติและตดิตั�งอุปกรณ์จบัยดึ 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั (AHT) 

ทูลลิ�ง  จาํกัด ดาํเนินธุรกิจในการออกแบบ  ผลิต  และติดตั�งอุปกรณ์จับยึดในการ

ใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก

บริษทัผลิตรถบรรทุกวอลโว่ในประเทศสวีเดน บริษทัผลิตรถยนต์นั�งวอลโว่ในประเทศ

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โรงงานผลิตรถยนตฟ์อร์ดและรถยนตอี์ซูซุในประเทศ

ไทย และรถยนตเ์รยโ์นลในประเทศบราซิล ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 65 ลา้นบาท 

มหาชน) มีโรงงานตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

บริษทัจาํหน่าย และบริการหลงัการขายรถยนต์ 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั (AM) 

 จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการหลงัการขายรถยนต์

ตั�งอยู่ในเขตนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  และเขตลาดพร้าว

ลา้นบาท ถือหุน้ทั�งหมดโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

จาํกดั (NESC) 

จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการหลงัการขายรถย

ศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยูที่�ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และในจงัหวดัสมุทรปราการ

มหาชน) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท 

กา เซเทีย รีซอสเซส จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (TSR) 

รีซอสเซส จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการหลงัการขายรถยนต์ฮอนด้

มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยู่ในรัฐเปตาลิง จายา โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง 

 หน้า 8 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ ์

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจผลิตท่อสําหรับเครื� องยนต์เพื�อจาํหน่ายใน

อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ถือ

ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตป์ระเภทผลิตภณัฑ์

จาํกดั (มหาชน) กบันกัลงทุน

เบียนชาํระแลว้  28.5 ลา้นบาท 

และติดตั�งอุปกรณ์จับยึดในการ

ชิ�นส่วนยานยนต์ของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก และส่งออกไปยงัลูกคา้

รถยนต์นั�งวอลโว่ในประเทศ

โรงงานผลิตรถยนตฟ์อร์ดและรถยนตอี์ซูซุในประเทศ

ลา้นบาท ถือหุน้ทั�งหมดโดยบริษทั 

ตั�งอยูที่�นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รถยนตมิ์ตซูบิชิ  มีโชวรู์มและ

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปัจจุบนัมีทุนจด

มหาชน)  

รถยนตฟ์อร์ด  มีโชวรู์มพร้อม

จงัหวดัสมุทรปราการ  ถือหุน้ทั�งหมดโดยบริษทั 

และให้บริการหลงัการขายรถยนต์ฮอนดา้ใน

โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง 



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

23) บริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย

บริษทั นิว  เอร่า  เซลส์  (มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย  มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยู่

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

และร้อยละ 51 ตามลาํดบั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 

24) บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์

บริษทั ฮุนได  มอเตอร์ (

ประเทศไทย  โดยดูแลในดา้นการผลิต

รถยนตฮุ์นได ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 

ร่วมกบักลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

กลุ่มธุรกจิระบบแผนที�นําร่องการเดนิทาง

25) บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 

บริษทั อาปิโก  ไอทีเอส  

ให้บริการขอ้มูลจราจร ซึ� งรวมถึงซอฟแวร์และแผนที�การเดินทาง ภายใต้เครื� องหมายการคา้ 

(POWERMAP)” นอกจากนี�  บริษทั

เดินทางแบบ real-time เพื�อมุ่งสู่

การวเิคราะห์ขอ้มลูการจราจรของเมืองใหญ่

หน่วยงานภาครัฐ ทั�งนี�  พาวเวอร์แมพไดรั้บการติดตั�ง

โปรตอน และเอม็จี และทาํการตลาดกบัผูผ้ลิตรถยนตร์ถยนตร์ายอื�น ร่วมกบั

ในผูแ้ทนจาํหน่ายอุปกรณ์เสริมทั�วประเทศ

26) บริษทั อาปิโก คิวไอ จาํกดั ประเทศมาเลเซีย

บริษทั อาปิโก คิวไอ จาํกดั ก่อตั�งขึ�นในปี 

พาวเวอร์แมพ (POWERMAP) 

นาํร่องการเดินทางที�ไดรั้บการติดตั�งในรถยนตนิ์สสนั

ติดตั�งในฮาร์ดแวร์ต่างๆ ซึ�งจะทาํการ

27) บริษทั ควอนตั�ม อนิเวนชั�น

บริษทั ควอนตั�ม อินเวนชั�น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ

และหน่วยงานรัฐบาล โดยใชป้ระโยชนจ์าก

และการวเิคราะห์ขอ้มลู ทั�งนี�  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

โดยเป็นการถือหุน้ผา่นทางบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

มหาชน) กบับริษทั วายแอลเอน็ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 

ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6 ลา้นริงกิต 

มาเลเซีย) จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (NESM) 

มาเลเซีย)  จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่าย  และให้บริการหลงัการขายรถยนตฮ์อนดา้

มีโชวรู์มและศูนยบ์ริการหลงัการขายตั�งอยู่ที�เขตคาจงั โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง

มหาชน) กบับริษทั เทนากา เซเทีย เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 

มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1.5 ลา้นริงกิต  

ไทยแลนด์) จาํกดั (HM) 

(ไทยแลนด์) จาํกดั เป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายรถยนต์ยี�ห้อฮุนไ

ในดา้นการผลิต  การตลาด  การขาย  และบริการหลงัการขาย  

ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 550 ลา้นบาท ถือหุ้นโดยบริษทั อาปิ

ลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 30 และ 70 ตามลาํดบั

ระบบแผนที�นําร่องการเดนิทาง 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (AITS) 

  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์

ซึ� งรวมถึงซอฟแวร์และแผนที�การเดินทาง ภายใต้เครื� องหมายการคา้ 

นอกจากนี�  บริษทัมีบริการระบบการตรวจสอบเส้นทาง การวิเคราะห์ขอ้มูลการจราจรและการ

เพื�อมุ่งสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ ดว้ยความชาํนาญระบบภูมิสารสนเทศ และประสบการณ์ใน

เคราะห์ขอ้มลูการจราจรของเมืองใหญ่ ลูกคา้ของบริษทัมีทั�งลูกคา้บุคคล ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้องคก์ร 

ทั�งนี�  พาวเวอร์แมพไดรั้บการติดตั�งเป็นระบบนาํร่องการเดินทาง

ทาํการตลาดกบัผูผ้ลิตรถยนตร์ถยนตร์ายอื�น ร่วมกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ผูแ้ทนจาํหน่ายอุปกรณ์เสริมทั�วประเทศ เช่น Blaupunkt, JVC, Zulex เป็นตน้  

จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (AQI) 

คิวไอ จาํกดั ก่อตั�งขึ�นในปี 2556 เพื�อรวมการตลาดของระบบนาํร่องการเดินทาง

(POWERMAP) และกาแลคติโอ (GALACTIO) ในประเทศมาเลเซีย ทั�งนี�  พาวเวอร์แมพเป็นระบบ

นาํร่องการเดินทางที�ไดรั้บการติดตั�งในรถยนตนิ์สสนั ในขณะที�กาแลคติโอเป็นผลิตภณัฑห์ลงัการขายที�ไดรั้บการ

ในฮาร์ดแวร์ต่างๆ ซึ�งจะทาํการตลาดกบัค่ายรถยนตร์ายใหญ่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย

ควอนตั�ม อนิเวนชั�น จํากดั (QI) 

ควอนตั�ม อินเวนชั�น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบการนาํทางอจัฉริยะ

ใชป้ระโยชนจ์ากการทาํงานร่วมกนัของระบบการเดินทาง การจดักา

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์
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ในสดัส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 

และให้บริการหลงัการขายรถยนตฮ์อนดา้ใน

เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง บริษทั 

ในสัดส่วนการถือหุน้ที�ร้อยละ 49 

จาํหน่ายรถยนต์ยี�ห้อฮุนไดแต่เพียงผูเ้ดียวใน

  สําหรับรถยนต์และชิ�นส่วน

ลา้นบาท ถือหุ้นโดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั 

ให้บริการระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนตแ์ละ

ซึ� งรวมถึงซอฟแวร์และแผนที�การเดินทาง ภายใต้เครื� องหมายการคา้ “พาวเวอร์แมพ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการจราจรและการ

ะบบภูมิสารสนเทศ และประสบการณ์ใน

ลูกคา้บุคคล ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้องคก์ร และ

เป็นระบบนาํร่องการเดินทางในรถยนต์มิตซูบิชิ ฮุนได 

ฮาร์ดแวร์อื�นๆ ที�พบไดท้ั�วไป

ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์

ทั�งนี�  พาวเวอร์แมพเป็นระบบ

ในขณะที�กาแลคติโอเป็นผลิตภณัฑห์ลงัการขายที�ไดรั้บการ

ตลาดกบัค่ายรถยนตร์ายใหญ่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย  

ระบบการนาํทางอจัฉริยะใหก้บัลูกคา้บุคคล องคก์ร 

การเดินทาง การจดัการขนส่งขององคก์ร 

สัดส่วนร้อยละ 25 ในปี 2557 

ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ 



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

กลุ่มธุรกจิอื�นๆ 

28) บริษทั อาปิโก เอน็จเินียริ�ง จาํกัด 

บริษทั  อาปิโก  เอน็จิเนียริ�ง

การพฒันาออกแบบวิศวกรรม

และการวิจยัพฒันาดา้นวิศวกรรม

ชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

29) บริษทั อาปิโก เอน็จเินียร์ริ�ง จาํกดั ประเทศมาเลเซีย

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร์ริ�ง 

ปัจจุบนั บริษทัทาํธุรกิจให้เช่าที�ดินสาํหรับทาํโชวรู์มของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย

ชาํระแลว้ 1 ลา้นริงกิต และถือหุน้โดยบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ

30) บริษทั เอออีาร์พ ีจาํกดั (AERP)

บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั จดัตั�งขึ�น

งานดา้นบญัชีของกลุ่มบริษทัอาปิโก 

จดทะเบียนชาํระแลว้ 1.25 ลา้นบาท

31) บริษทั อาปิโก อนิเวสเมนท์ จาํกดั ประเทศสิงคโปร์

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั�งหมด

32) บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ 

บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์

หุน้ทั�งหมด เพื�อจุดประสงคใ์นการบริหารจดัการ

33) บริษทั แจค็สปีด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

บริษทั แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

สิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

ประดบัยนตส์าํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยบริษทั อ

ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของบริษทั

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทั อาปิโก เอน็จเินียริ�ง จาํกัด (AE) 

เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั จดัตั�งขึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานเกี�ยวกบัโครงการสนบัสนุน

การพฒันาออกแบบวิศวกรรม  CAE (Computer Aided Engineering) ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม

และการวิจยัพฒันาดา้นวิศวกรรม  โดยบริษทั อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทั�ง

บริษทั อาปิโก เอน็จเินียร์ริ�ง จาํกดั ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั ประเทศมาเลเซีย ถูกจดัตั�งขึ�นเพื�อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ทาํธุรกิจให้เช่าที�ดินสาํหรับทาํโชวรู์มของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย

ถือหุน้โดยบริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั และบริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส 

และร้อยละ 49 ตามลาํดบั  

(AERP) 

จดัตั�งขึ�นเพื�อสนบัสนุนการพฒันาและดาํเนินงานระบบโปรแกรม

อาปิโก โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใ

ลา้นบาท 

บริษทั อาปิโก อนิเวสเมนท์ จาํกดั ประเทศสิงคโปร์ (AIPL) 

อินเวสเมนท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการลงทุน และการควบรวมกิจกา

ถือหุน้ทั�งหมด และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  6.97 ลา้นเหรียญ 

อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั (ATC) 

บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์  จาํกดั จดัตั�งขึ�นในปี 2557 โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

เพื�อจุดประสงคใ์นการบริหารจดัการการอบรมใหก้บัพนกังานของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก

บริษทั แจค็สปีด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ (JCL) 

แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ

สิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 21.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ�นส่วน

ประดบัยนตส์าํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)

ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของบริษทั 
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ดาํเนินงานเกี�ยวกบัโครงการสนบัสนุน

ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม  วิศวกรรมออกแบบ 

ถือหุ้นทั�งหมด  ดว้ยทุนจดทะเบียน

เพื�อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย

ทาํธุรกิจให้เช่าที�ดินสาํหรับทาํโชวรู์มของรถยนตฮ์อนดา้ในประเทศมาเลเซีย ดว้ยทุนจดทะเบียน

จาํกดั และบริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส 

ระบบโปรแกรมออราเคิล เพื�อใชใ้น

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 88 มีทุน

และการควบรวมกิจการ โดยบริษทั อาปิโก  ไฮเทค 

โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ถือ

ใหก้บัพนกังานของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก  

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ

ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ�นส่วน

) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 18 



 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกจิ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

51%

80%

60%

49%

51%

51%

50%

49%

40%

70%

49%

88%

*โครงสรา้งบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

บริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

(ญ ี�ปุ่น)

บริษทั พาพาโก 

(ประเทศไทย

บริษทั เอ แม็คช ั�น จํากดั

บริษทั ซาโน่ อินดสัเตรียล 

(ญ ี�ปุ่น)

กลุ่มบริษัท มิ�นท์

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษทั ไทย ทาคาก ิ

เซอิโกะ จํากดั

บริษทั เอ็ดชา่ อาปิโก 

ออโตโมทฟี จํากดั

บริษทั ซมูิโน อาปิโก 

(ไทยแลนด์

บริษทั อาปิโก โซเดเซยี 

(ประเทศไทย

บริษทั เอ็ดชา่ โฮลดิ�ง

(เยอรมนันี)

บริษทั ซมูิโน โคเกยีว

(ญ ี�ปุ่น)

บริษทั โซเดเซยี เอสจีพีเอส

(โปรตเุกส)

บริษทั อาปิโก มิตซอิูเกะ 

(ประเทศไทย

บริษทั อาปิโก เลมเทค 

(ประเทศไทย

บริษทัร่วมทนุ

บริษทั ทาคาก ิเซอิโกะ คอร์ปอเรช ั�น 

(ญ ี�ปุ่น)

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ 

(ประเทศไทย

บริษทั มิ�นท ์อาปิโก 

(ประเทศไทย

บริษทั เอเบลิ ซาโน่ 

อินดสัตรีส์ 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ 

(ไทยแลนด์

บริษทั มิตซอิูเกะ คอร์ปอเรช ั�น 

(ญ ี�ปุ่น)

บริษทั เลมเทค โฮลดิ�ง

(ไตห้วนั)

บริษทั พาพาโก อิงค์

(ไตห้วนั)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

การถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

46% 100%

20% 100%

40% 100%

49% 60%

49% 100%

49% 100%

50% 100%

51% 100%

60% 76%

30% 100%

100%

49%

51% 60%

12% 49%

60%

100%

100%

88%

100%

100%

97%

บริษทั เอเบลิ ไอทเีอส จํากดั

บริษทั อาปิโก ควิไอ จํากดั

บริษทั เอเบลิ มอเตอร์ส จํากดั

รีซอสเซส จํากดั 

บริษทั พาพาโก 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษัท ควอนตั�ม อินเวนชั�น 

จาํกัด 

บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซน็เตอร์ 

จํากดั

บริษัท อาปิโก เอ็นจิ

เนียริ�ง จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ไอทเีอส จํากดั

บริษทั อาปิโก ไอทเีอส จํากดั

บริษทั เอ แม็คช ั�น จํากดั

บริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น

 จํากัด (

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์

กลุ่มธุรกจิตัวแทนจําหน่ายรถ ยนต์

กลุ่มธุรกจิระบบนาํร่องการเดินทาง

กลุ่มธุรกจิอื�นๆ

บริษทั ไทย ทาคาก ิ

เซอิโกะ จํากดั

บริษทั เอ็ดชา่ อาปิโก 

ออโตโมทฟี จํากดั

บริษทั ซมูิโน อาปิโก 

ไทยแลนด์) จํากดั

บริษทั อาปิโก โซเดเซยี 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั อาปิโก อมตะ จํากดั

บริษทั อาปิโก มิตซอิูเกะ 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั อาปิโก เลมเทค 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทลูลิ�ง จํากดั

บริษัท อาปิโก พลาสติค 

จาํกดั (มหาชน)

บริษัท อาปิโก พรีซชิ ั�น 

จาํกดั

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกจิผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด

บริษทัในประเทศไทย

บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ ้จํากดั

(สาธารณรฐัประชาชนจีน

บริษทั คนุชาน เจินไต

พรีซชิ ั�น ฟอร์จจิ�ง จํากดั

(สาธารณรฐัประชาชนจีนบริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั มิ�นท ์อาปิโก 

ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั อาปิโก สตรคัเจอรลั 

โปรดกัส์ จํากดั

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากดั

บริษัท อาปิโก แจ๊คสปีด 

จาํกดั

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จํากดั 

(มหาชน)

บริษทั เอเบลิ ซาโน่ 

อินดสัตรีส์ (1996) จํากดั

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ 

ไทยแลนด์) จํากดั

บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วฮีีเคลิ

 ดิสทริบวิช ั�น (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั คาซยึา (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั เออีอาร์พี จํากดั

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จํากดั

บริษทั อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั

บริษทั อาปิโก เทคโนโลยี จํากดั
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100%

100%

49%

49%

51%

40%

100%

15%

25%

บริษทั เอเบลิ ไอทเีอส จํากดั

(สิงคโปร์)

บริษทั อาปิโก ควิไอ จํากดั

(มาเลเซยี)

บริษทั เทนากา เซเทยี 

รีซอสเซส จํากดั (มาเลเซยี)

บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

จํากดั (มาเลเซยี)

บริษัท ควอนตั�ม อินเวนชั�น 

จาํกัด (สิงคโปร์)

บริษัท อาปิโก เอ็นจิ

เนียริ�ง จาํกดั (มาเลเซยี)

บริษทั อาปิโก ไอทเีอส จํากดั

(มาเลเซยี)

บริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น

(มหาชน) (สิงคโปร์)

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์

จํากดั (สิงคโปร์)

บริษทัในต่างประเทศ

บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ ้จํากดั

สาธารณรฐัประชาชนจีน)

บริษทั คนุชาน เจินไต-ซนิเชง

พรีซชิ ั�น ฟอร์จจิ�ง จํากดั

สาธารณรฐัประชาชนจีน)
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) 

AA

ASP

AH

AHP

AMIT

AL

AF&AP

KCX&AS

AH&AHT

AHT

NESC

AM

NESM

TSR

AITS

AMAC

อื�นๆ Others

รวม

ผลิตชิ�นส่วนโครงรถกระบะ

อุปกรณ์แม่พิมพ์

กลุ่ มธุรกิจ/สายผลิตภณัฑ์

ดําเนนิ

กิจการโดย

ผลิตชิ�นส่วน

รถยนต์

ร้อยล ะของ

การถือหุ้น

ของบริษัท

ผลิตชิ�นส่วนโล หะปั�มขึ�นรูป

ออกแบบ ผลิตแล ะติดตั�งอุปกรณ์จบัยึด

ระบบนาํร่องการเดินทาง

ผลิตชิ�นส่วนโล หะตีอัดขึ�นรูป

จําหน่ายรถยนต์

แล ะบริการหลัง

การขาย

ประเทศไทย

ประเทศมาเล เชีย

  

ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้ านบาท

100 1,878.17 25.5 2,772.12 24.4 2,332.11 21.6 1,144.91

100 73.2 0.6 224.85 2.1 4,143.89

100 1,120.62 15.2 1,704.12 15.0 1,380.50 12.8 2,471.20

100 367.3 5.0 403.06 3.6 444.22 4.1 757.23

100 380 3.3 400.03 3.7 597.10

60

100 1156.16 15.7 1682 14.8 1,887.90 17.5 2,292.19

100 562.83 7.6 754.61 6.7 874.03 8.1 984.84

100 145.28 2.0 52.53 0.5 253.08 2.3 203.52

100 15.9 0.2 397.48 3.5 54.54 0.5 47.62

100 361.38 4.9 488.5 4.3 685.64 6.4 943.46

100 137.81 1.9 369.19 3.3 576.50 5.3 1,268.70

49 302.87 4.1 736.55 6.5 567.74 5.3 799.45

49 1,281.70 17.4 1,493.56 13.2 1,066.02 9.9 1,122.74

60 30.64 0.4 36.18 0.3 38.31 0.4 30.97

51 2.91 0.0 0.36 0.0 0.25 0.0 3.17

2.2 0.0 0 0.0 0.27 0.0 0.09

7,365.77 100 11,343.46 100 10,785.98 100 16,811.10

2552

ร้อยล ะของ

การถือหุ้น

ของบริษัท

2553 25552554
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ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้ านบาท ร้อยล ะ

1,144.91 6.8 460.38 2.7 279.22 1.8

4,143.89 24.6 4,579.08 26.9 3,783.14 24.9

2,471.20 14.7 2,412.52 14.2 1,917.34 12.6

757.23 4.5 1,088.56 6.4 223.34 1.5

597.10 3.6 597.36 3.5 411.83 2.7

50.78 0.3 77.13 0.5

2,292.19 13.6 1,944.52 11.4 1,700.85 11.2

984.84 5.9 889.22 5.2 759.26 5.0

203.52 1.2 92.85 0.5 326.33 2.1

47.62 0.3 195.16 1.1 63.39 0.4

943.46 5.6 1,053.00 6.2 1,127.36 7.4

1,268.70 7.5 869.12 5.1 727.17 4.8

799.45 4.8 1,065.90 6.3 1,442.64 9.5

1,122.74 6.7 1,667.77 9.8 2,340.46 15.4

30.97 0.2 27.51 0.2 12.61 0.1

3.17 0.0 0.10 0.0 0.16 0.0

0.09 0.0 4.52 0.0 4.23 0.0

16,811.10 100 16,998.36 100 15,196.45 100

255725562555
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

2.1. ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

เกี�ยวพนักบัธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ ประกอบดว้ย 

แผ่น การผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ 

กดัและเจียร์ผิวสาํเร็จดว้ยเครื�องจกัร 

การผลิตแผนที�และระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์และ

ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ 

รายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัๆ ดงัต่อไปนี�

2.1.1. ชิ�นส่วนรถยนต์ (OEM Auto Parts)

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ

การผลิตชิ�นส่วนรถยนตน์บัเป็นกิจการที�สร้างรายไดห้ลกัใหก้บับริษทัฯ 

ของรายไดร้วมของบริษทัฯ

 โครงช่วงล่างรถกระบะ 

บริษทัฯ มีระบบการ

จนเป็นชิ�นส่วนโครงรถกระบะที�สมบูรณ์แบบ

เพื�อนาํไปประกอบต่อเป็นโครงรถ

ของรายไดร้วมทั�งหมดของบริษทัฯ

การผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

หลกั คือ การตดั การปั�มขึ�นรูป และการประกอบ

นาํเหล็กมว้นมาตดัเป็นแผ่นและเรียงกนั

ปั�มขึ�นรูปเป็นชิ�นส่วนประกอบย่อย 

ย่อยมาเชื�อมประกอบกับชิ�นส่วนอื�นๆ เป็นชิ�นส่วนกึ� งสําเร็จรูป 

(Subassembly) ตรวจคุณภาพ และบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครง

รถยนตค์รบชุด (Set of Frame Components) 

โครงรถยนต์ชิ�นเดียว (Final Frame) 

รถยนตชุ์ดหนึ�งประกอบดว้ยชิ�นส่วนต่

ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินการเต็มกาํลงัการผลิตที�ประมาณ 

ในเวลา 10 ชั�วโมงต่อกะ และ

โลหะ อีกทั�งมีการแบ่งชิ�นส่วนบางรายการไปผลิตยงับริษทัรับจา้งช่วง

ประกอบกบัชิ�นส่วนที�บริษทัฯ ผลิตเพื�อส่งมอบให้
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ 

เกี�ยวพนักบัธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ ประกอบดว้ย การผลิตชิ�นส่วนตวัถงัรถยนต์ดว้ยวิธีปั�มขึ�นรูปโลหะ

การผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) การผลิตชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ�นรูป 

ผิวสาํเร็จดว้ยเครื�องจกัร (CNC Machining)  การผลิตชิ�นส่วนพลาสติก  การ

ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์และการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอุปกรณ์

ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ รวมถึงการเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์และให้

รายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัๆ ดงัต่อไปนี�  

(OEM Auto Parts) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตชิ�นส่วนรถยนตน์บัเป็นกิจการที�สร้างรายไดห้ลกัใหก้บับริษทัฯ คิดเป็น

ของบริษทัฯ ในปี 2557 ทั�งนี�  ชิ�นส่วนรถยนตห์ลกัที�ผลิตโดยกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดแ้ก่

โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame)  

การผลิตแบบครบวงจร เริ�มจากการออกแบบแม่พิมพ ์พฒันารูปแบบ ทดสอบ และผลิต 

โครงรถกระบะที�สมบูรณ์แบบ พร้อมส่งมอบใหก้บับริษทั อีซูซุ มอเตอร์

เพื�อนาํไปประกอบต่อเป็นโครงรถ ซึ�งรายไดจ้ากการขายโครงช่วงล่างรถกระบะคิดเป็นสัดส่วนกว่า

ของบริษทัฯ ในปี 2557 

โครงช่วงล่างรถกระบะแบ่งออกเป็น 3 ขั�นตอน

คือ การตดั การปั�มขึ�นรูป และการประกอบ โดยเริ�มจากการ

นาํเหล็กมว้นมาตดัเป็นแผ่นและเรียงกนั จากนั�นนาํเหล็กแผ่นมา

ปั�มขึ�นรูปเป็นชิ�นส่วนประกอบย่อย (Components) และนาํชิ�นส่วน

ย่อยมาเชื�อมประกอบกับชิ�นส่วนอื�นๆ เป็นชิ�นส่วนกึ� งสําเร็จรูป 

ตรวจคุณภาพ และบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครง

(Set of Frame Components) เพื�อนาํไปส่งใหโ้รงงานของอีซูซุ เพื�อ

(Final Frame) เพื�อนาํไปประกอบเป็นโครงช่วงล่างของ

ชุดหนึ�งประกอบดว้ยชิ�นส่วนต่างๆ ประมาณ 50-60 ชิ�น  

ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินการเต็มกาํลงัการผลิตที�ประมาณ 400,000 ชิ�นต่อปี 

และไดข้ยายกาํลงัการผลิตในส่วนของการปั�มขึ�นรูปแผ่นโลหะ และการตดัขอบแผ่น

แบ่งชิ�นส่วนบางรายการไปผลิตยงับริษทัรับจา้งช่วงเพื�อเพิ�มกาํลงัการผลิต และนาํกลบัมา

กอบกบัชิ�นส่วนที�บริษทัฯ ผลิตเพื�อส่งมอบใหบ้ริษทั อีซูซุ ต่อไป 
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รวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีความ

การผลิตชิ�นส่วนตวัถงัรถยนต์ดว้ยวิธีปั�มขึ�นรูปโลหะ

ตีอดัขึ�นรูป (Forging) และการกลึง

การผลิตชิ�นส่วนประดบัยนต ์

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอุปกรณ์

ใหบ้ริการหลงัการขาย โดยมี

คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 63 

ที�ผลิตโดยกลุ่มบริษทัอาปิโก ไดแ้ก่ 

ผลิตแบบครบวงจร เริ�มจากการออกแบบแม่พิมพ ์พฒันารูปแบบ ทดสอบ และผลิต 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

โครงช่วงล่างรถกระบะคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 27 

เพื�อนาํไปส่งใหโ้รงงานของอีซูซุ เพื�อนาํไปเชื�อมประกอบเป็น

ของรถกระบะต่อไป โดยโครง

ชิ�นต่อปี โดยมีการทาํงานเป็น 2 กะ 

ปั�มขึ�นรูปแผ่นโลหะ และการตดัขอบแผ่น

เพื�อเพิ�มกาํลงัการผลิต และนาํกลบัมา
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 ชิ�นส่วนรถยนต์ปั�มขึ�นรูป 

บริษทัฯ ผลิตชิ�นส่วนตัวถงัรถยนต์

รวมถึงชิ�นส่วนปลีกย่อยอื�นๆ 

ลูกคา้ ทั�งนี�  เครื�องปั�มขึ�นรูปชิ�นส่วน 

เหลก็ออกมาเป็นชิ�นส่วนรถยนตที์�มีขนาดรูปร่างที�หลากหลาย

รถยนตปั์�มขึ�นรูป ไดแ้ก่ บริษทั

จาํกดั บริษทั อีซูซุ มอเตอร์

 ถังนํ�ามนัโลหะ (Steel Fuel Tank) 

บริษทัฯ ผลิตถงันํ�ามนัโลหะและอุปกรณ์วดัระดบันํ�ามนั

ผูผ้ลิตเพียงรายเดียวที�สา

ร่วมมือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั คีเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น

และบริษทั คอนติเนนทลั ออโตโมทีฟ ประเทศเยอรมนันี

หลกั คือ บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้การลดปริมาณการผลิตชิ�นส่วนถงันํ�ามนัลง 

 ชิ�นส่วนโลหะตอีดัขึ�นรูป 

ไทย) จาํกดั บริษทั ดาน่า สไปเซอร์

การผลิตชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ�นรูป

แลว้นาํมาผา่นเครื�อง Induction Heater 

โลหะตีอดัขึ�นรูปนี�  ไปทาํการกลึงและเจีย

บางชิ�นอาจมีการชุบแขง็ (Heat Treatment) 

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โลหะตีอดัขึ�นรูปและชิ�นส่วนทองแดง

Rod) และชิ�นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากาํลงั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ชิ�นส่วนรถยนต์ปั�มขึ�นรูป (Stamping Parts) 

บริษทัฯ ผลิตชิ�นส่วนตัวถงัรถยนต์โลหะปั�มขึ�นรูปคุณภาพสูง ได้แก่ ส่วนพื�นรถยนต์ ตวัคํ� า ตัวยึด 

ชิ�นส่วนปลีกย่อยอื�นๆ โดยการนาํเหลก็แผ่นมาปั�มขึ�นรูปดว้ยแม่พิมพที์�บริษทัฯ ผลิตตามคาํสั�งซื�อของ

ทั�งนี�  เครื�องปั�มขึ�นรูปชิ�นส่วน (Press machine) มีหลายขนาดขึ�นอยู่กบัแรง

เหลก็ออกมาเป็นชิ�นส่วนรถยนตที์�มีขนาดรูปร่างที�หลากหลาย ในปี 2557 ลกูคา้หลกัที�บริษทัฯ ส่งมอบชิ�นส่วน

บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั โตโยตา้

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย

(Steel Fuel Tank) และอุปกรณ์วดัระดบันํ�ามัน (Tank Sender)

ถงันํ�ามนัโลหะและอุปกรณ์วดัระดบันํ�ามนั โดยเป็น

ผูผ้ลิตเพียงรายเดียวที�สามารถผลิตถังนํ� ามนัได้ทุกชิ�นส่วนด้วยความ

ทางดา้นเทคนิคจากบริษทั คีเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ประเทศญี�ปุ่น 

และบริษทั คอนติเนนทลั ออโตโมทีฟ ประเทศเยอรมนันี โดยมีลูกคา้

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั อย่างไรก็ดี 

ลดปริมาณการผลิตชิ�นส่วนถงันํ�ามนัลง เนื�องมาจากความตอ้งการของลกูคา้ที�ลดลง

ชิ�นส่วนโลหะตอีดัขึ�นรูป (Forging) และกลงึกดัผวิสําเร็จด้วย CNC Machin

บริษทัฯ มีการผลิตชิ�นส่วนโลหะ

ร้อนและแบบเย็น โดยบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

และนาํชิ�นส่วนโลหะมากลึงกดัและเจีย

Machine โดยบริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่งให้ลูกค้า

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์

สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั จีเคเอน็ ไดรฟไลน์

การผลิตชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ�นรูป เป็นการนาํเหล็กท่อนยาวมาตดัดว้ยเครื�องตดัตามขนาดที�ตอ้งการ 

Induction Heater ใหร้้อนแลว้ทุบขึ�นรูปตามแม่พิมพที์�ไดอ้อกแบบไว้

ไปทาํการกลึงและเจียร์ผิวตามแบบที�ลกูคา้ตอ้งการก่อนนาํส่งใหลู้กคา้ต่อไป ทั�งนี�  ชิ�นส่วน

(Heat Treatment) และพ่นสีตามความตอ้งการของลกูคา้อีกดว้ย

บริษทัฯ มีบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั�งอยู่ที�เมืองคุนซาน ทาํการผลิต

และชิ�นส่วนทองแดงตีอดัขึ�นรูป โดยชิ�นส่วนที�ผลิต ไดแ้ก่ กา้นลกูสูบเครื�องยนต์

ชิ�นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากาํลงั (Electrical switch contactors)
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ปั�มขึ�นรูปคุณภาพสูง ได้แก่ ส่วนพื�นรถยนต์ ตวัคํ� า ตัวยึด 

แม่พิมพที์�บริษทัฯ ผลิตตามคาํสั�งซื�อของ

ขึ�นอยู่กบัแรงปั�มที�ใช ้ซึ� งสามารถปั�มแผ่น

ลกูคา้หลกัที�บริษทัฯ ส่งมอบชิ�นส่วน

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

(Tank Sender) 

เนื�องมาจากความตอ้งการของลกูคา้ที�ลดลง 

Machine 

โลหะโดยวิธีตีอดัขึ�นรูป ทั�งแบบ

โดยบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 

เจียร์ผิวสาํเร็จดว้ยเครื�อง CNC 

โดยบริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํกดั เพื�อเป็นชิ�นส่วนของ

ส่งให้ลูกค้าทั� งในประเทศและ

ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศ

ไดรฟไลน ์เป็นตน้  

ยาวมาตดัดว้ยเครื�องตดัตามขนาดที�ตอ้งการ 

ใหร้้อนแลว้ทุบขึ�นรูปตามแม่พิมพที์�ไดอ้อกแบบไว ้จากนั�น นาํชิ�นส่วน

ผิวตามแบบที�ลกูคา้ตอ้งการก่อนนาํส่งใหลู้กคา้ต่อไป ทั�งนี�  ชิ�นส่วน

อีกดว้ย 

ตั�งอยู่ที�เมืองคุนซาน ทาํการผลิตชิ�นส่วน

ไดแ้ก่ กา้นลกูสูบเครื�องยนต ์(Connecting 

(Electrical switch contactors) เพื�อส่งให้ผูผ้ลิตและจดั



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

จาํหน่ายรถยนตใ์นสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จาํกดั บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค 

 ชิ�นส่วนและถังนํ�ามนัพลาสตกิ 

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบ

สาํหรับรถยนตแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า รวมถึงการผลิต

ดว้ยความร่วมมือทางดา้นเทคนิค

(Kautex Textron) ประเทศเยอรมนั

จาํกดั (มหาชน) มีลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

แอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั

จาํกดั และบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วน

ปัจจยัสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งบริษทั

รวมถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพ

ไดมี้การพฒันาอย่างต่อเนื�อง

ผลิตขั�นสูงมาใช้ในการผลิตเพื�อให้ไดชิ้�นงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

ตรวจสอบคุณภาพดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถยืนยนัไดถึ้ง

ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจและ

เนื�องจากไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายดา้น

ลดลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 

ตลอดเวลาสําหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่

โดยเฉพาะรถยนตที์�จะเริ�มการผลิตหรือเปิดตวัภายใน 

กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์รวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตล์าํดบัที� 

ชิ�นส่วนตามที�ลกูคา้ตอ้งการ

ลูกคา้ที�มีการผลิตชิ�นส่วนในต่างประเทศ หรือตอ้งการชิ�นส่วนเพื�อทดแทนการผลิตจากผูผ้ลิตรายเดิมใน

ต่างประเทศ และสรรหาบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์

(Global Supply Contract) 

ดว้ยจุดแข็งดา้นคุณภาพที�ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในการผลิต 

บริษทั ไดรั้บการรับรองดา้นคุณภาพจากลูกคา้อย่างต่อเนื�อง อาทิ เช่น รางวลั 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

ต่างประเทศ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บ

การคา้เป็นบริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนตร์ายอื�นๆ 

เอชโอโตพาร์ต จาํกดั เป็นตน้

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีลกูคา้หลกัไดแ้ก่ บริษทั เอสเอไอซี จีเอม็ วหูลิง ออโตโมบิล 

จาํกดั บริษทั ชไนเดอร์ อิเลก็ทริค (ประเทศจีน) จาํกดั และบริษทั เชอรี�  ออโตโมบิล จาํกดั

นํ�ามนัพลาสตกิ (Plastic Fuel Tank)  

ผลิตและส่งมอบชิ�นส่วนพลาสติกประเภทต่างๆ 

สาํหรับรถยนตแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า รวมถึงการผลิตถงันํ�ามนัพลาสติก 

ดว้ยความร่วมมือทางดา้นเทคนิคจากบริษทั คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน 

ประเทศเยอรมนันี โดยบริษทั อาปิโก พลาสติก 

ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ออโตอ้ลัลาย

จาํกดั บริษทั ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขัน 

การผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์“คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) และการจดัส่ง

ปัจจยัสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญั และมุ่งมั�นใหก้ารผลิต

รักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และการผลิตในฐานะผูผ้ลิตชั�นนาํในประเทศไทย 

อย่างต่อเนื�องทางดา้นวิศวกรรมและการบริหารจดัการ มีการนาํเครื�องจกัรและเทคโนโลยีการ

ผลิตขั�นสูงมาใช้ในการผลิตเพื�อให้ไดชิ้�นงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

ตรวจสอบคุณภาพดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถยืนยนัไดถึ้งมาตรฐานที�ดีเลิศของสินคา้ที�ผลิตขึ�นมา

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยประสบกับภาวะชะลอตัว 

เนื�องจากไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายดา้น ทาํใหย้อดการผลิตรถยนตแ์ละความตอ้งการรถยนต์

กว่าร้อยละ 24 และร้อยละ 34 ตามลาํดบั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ

สําหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที�จะออกตลาดและมีการวางแผนการผลิตในประเทศไทย

จะเริ�มการผลิตหรือเปิดตวัภายใน 1-2 ปีขา้งหนา้ โดยบริษทัฯ

รวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตล์าํดบัที� 

ชิ�นส่วนตามที�ลกูคา้ตอ้งการ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดแ้สวงหาโอกาสทางการคา้ในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม

ลูกคา้ที�มีการผลิตชิ�นส่วนในต่างประเทศ หรือตอ้งการชิ�นส่วนเพื�อทดแทนการผลิตจากผูผ้ลิตรายเดิมใน

บริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต ์ (OEM Suppliers) รายใหญ่

Global Supply Contract) เพื�อเป็นฐานการผลิตในประเทศไทย 

ดว้ยจุดแข็งดา้นคุณภาพที�ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในการผลิต ISO/TS16949

ดา้นคุณภาพจากลูกคา้อย่างต่อเนื�อง อาทิ เช่น รางวลั Q1 Award

) จาํกัด ตลอดจนราคาของสินค้าที�สามารถแข่งขันได้

ฯ ไดรั้บความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ใหลู้กคา้อย่างต่อเนื�อง

ป็นบริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนตร์ายอื�นๆ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัซัมมิท กลุ่มบริษทัไทยซัมมิท

เป็นตน้ ทั�งนี�  ยกเวน้ในส่วนของโครงช่วงล่างรถกระบะ ซึ� ง

 หน้า 15 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

บริษทั เอสเอไอซี จีเอม็ วหูลิง ออโตโมบิล 

เชอรี�  ออโตโมบิล จาํกดั เป็นตน้ 

และการจดัส่ง (Delivery)” เป็น

การผลิตไดสิ้นคา้ที�มีคุณภาพสูง 

ชั�นนาํในประเทศไทย นอกจากนี�  บริษทัฯ 

มีการนาํเครื�องจกัรและเทคโนโลยีการ

ผลิตขั�นสูงมาใช้ในการผลิตเพื�อให้ไดชิ้�นงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ในราคาที�สมเหตุผล มีการ

มาตรฐานที�ดีเลิศของสินคา้ที�ผลิตขึ�นมา 

มรถยนต์ในประเทศไทยประสบกับภาวะชะลอตัว 

ทาํใหย้อดการผลิตรถยนตแ์ละความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศ

บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อม

ที�จะออกตลาดและมีการวางแผนการผลิตในประเทศไทย 

โดยบริษทัฯ จะเขา้ไปเสนองานล่วงหนา้

รวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตล์าํดบัที� 1 เพื�อวางแผนการผลิต

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดแ้สวงหาโอกาสทางการคา้ในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม

ลูกคา้ที�มีการผลิตชิ�นส่วนในต่างประเทศ หรือตอ้งการชิ�นส่วนเพื�อทดแทนการผลิตจากผูผ้ลิตรายเดิมใน

รายใหญ่ที�มีสัญญาการผลิตทั�วโลก 

TS16949 และรางวลัต่างๆ ที�

Q1 Award จากบริษทั ฟอร์ด 

ที�สามารถแข่งขันได้ ทั� งตลาดในประเทศและ

ความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ใหลู้กคา้อย่างต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ มีคู่แข่งทาง

กลุ่มบริษทัไทยซัมมิท และบริษทั ซี

ยกเวน้ในส่วนของโครงช่วงล่างรถกระบะ ซึ� งบริษทัฯ ผูกขาดการเป็น



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ผูผ้ลิตเพียงรายเดียวใหก้บับริษทั

กลุ่มลูกค้าของชิ�นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมชิ�นส่วนรถยนต์แบ่งเป็น 

ประกอบรถยนต ์(OEM) 

โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตเ์พื�อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์

ทั�งนี�  ลูกคา้เกือบทั�งหมดของบริษทัฯ เป็นบริษทัประกอบรถยนต์ในประเทศเพื�อส่งออก

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรถยนตย์ี�ห้อ อีซูซุ ฟอร์ด มาสดา้ นิสสัน โตโยตา้ ฮอนดา้ แ

รวมถึงลกูคา้ที�เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วน

หรือชุดส่งกาํลงั ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิต

2.1.2. การออกแบบและผลติแม่พมิพ์

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ

บริษทัฯ ใหบ้ริการออกแบบ พฒันา

แม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ

โลหะแผ่นสําหรับผลิตภณัฑชิ์�นส่วนรถยนต์

แม่พิมพส่์วนใหญ่เป็นการผลิตเพื�อใชใ้น

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย

กา รผ ลิตแ ม่พิม พ์มี

ผูอ้อกแบบทาํการออกแบบแม่พิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 

ลูกคา้ จากนั�นจะทาํแบบหล่อดว้ยโฟมเพื�อทาํ

CNC Machining Center 

บริษทัฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพอ์ยา่งละเอียดทุกครั� งก่อนที�จะนาํไปผลิตชิ�นส่วน หรือส่ง

มอบให้กบัลูกคา้ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดมี้ก

ชิ�นส่วน และมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปั�มชิ�นงานร่วมกบัลูกคา้ในระหว่างขั�นตอนการออกแบบเพื�อ

คุณภาพของผลิตภณัฑที์�ดียิ�งขึ�น

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ์

เตรียมงาน 

ส่งมอบสินค้า 

ตรวจสอบ 

ผลติ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มลูกค้าของชิ�นส่วนรถยนต์ 

อุตสาหกรรมชิ�นส่วนรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชิ�นส่วนที�ผลิตป้อนโรงงงาน

(OEM) และชิ�นส่วนที�เป็นอะไหล่สาํหรับขายในทอ้งตลาดเพื�อทดแทนชิ�นส่วนเดิม

โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตเ์พื�อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์และโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์

ทั�งนี�  ลูกคา้เกือบทั�งหมดของบริษทัฯ เป็นบริษทัประกอบรถยนต์ในประเทศเพื�อส่งออก

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรถยนตย์ี�ห้อ อีซูซุ ฟอร์ด มาสดา้ นิสสัน โตโยตา้ ฮอนดา้ และเจนเนอรัล มอเตอร์ส เป็นตน้ 

รวมถึงลกูคา้ที�เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตล์าํดบัที� 1 ที�จะนาํสินคา้ไปผลิตต่อรวมเป็นชุด

ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที�มีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทัฯ

การออกแบบและผลติแม่พมิพ์ปั�มโลหะ (Stamping Die) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการออกแบบ พฒันาดา้นวิศวกรรม และผลิต

อย่างเต็มรูปแบบสําหรับแม่พิมพ์ปั�มเย็นในการขึ� นรูป

สําหรับผลิตภณัฑชิ์�นส่วนรถยนตโ์ลหะปั�มขึ�นรูป โดย

แม่พิมพส่์วนใหญ่เป็นการผลิตเพื�อใชใ้นฝ่ายผลิตชิ�นส่วนรถยนต์

หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

กา รผ ลิตแ ม่พิม พ์มีขั� น ตอน กา ร ผลิต เ ริ� มจ า กวิ ศวก ร

ผูอ้อกแบบทาํการออกแบบแม่พิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ (CAD) ตามขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑที์�ไดรั้บจาก

ลูกคา้ จากนั�นจะทาํแบบหล่อดว้ยโฟมเพื�อทาํเหล็กหล่อขึ�นรูปตวัแม่พิมพ ์(Casting) 

CNC Machining Center เพื�อทาํการกดัเหลก็แม่พิมพ ์และดาํเนินการผลิตตามแบบจาํลองตามขั�นตอน

บริษทัฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพอ์ยา่งละเอียดทุกครั� งก่อนที�จะนาํไปผลิตชิ�นส่วน หรือส่ง

มอบให้กบัลูกคา้ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดมี้การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อนาํมาใช้จาํลองการขึ�นรูปของ

ชิ�นส่วน และมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปั�มชิ�นงานร่วมกบัลูกคา้ในระหว่างขั�นตอนการออกแบบเพื�อ

คุณภาพของผลิตภณัฑที์�ดียิ�งขึ�น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ ์

ขอ้มูลของชิ�นงานจากลูกคา้ ออกแบบ          ทาํแบบหล่อโฟม

ส่งมอบสินคา้ ทดลองปั�มชิ�นงานที�โรงงาน / โรงงานลูกคา้

ทดลองปั�มชิ�นงานขั�นตน้ 

หล่อเหลก็  ทาํการกดัขึ�นรูปโดยใชเ้ครื�อง CNC 

 

ปรับแต่งผิวสาํเร็จ

     ตรวจเช๊คคุณภาพของชิ�นงาน      ปรับปรุง

 หน้า 16 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ป้อนโรงงงานเพื�อใช้ในการ

สาํหรับขายในทอ้งตลาดเพื�อทดแทนชิ�นส่วนเดิม (REM) 

โรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์

ทั�งนี�  ลูกคา้เกือบทั�งหมดของบริษทัฯ เป็นบริษทัประกอบรถยนต์ในประเทศเพื�อส่งออกและขายในประเทศ 

ละเจนเนอรัล มอเตอร์ส เป็นตน้ และ

รวมเป็นชุด (Module) เช่น ชุดเกียร์ 

รายใหญ่ที�มีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทัฯ 

ตามขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑที์�ไดรั้บจาก

(Casting) ก่อนจะส่งไปยงัเครื�อง 

เพื�อทาํการกดัเหลก็แม่พิมพ ์และดาํเนินการผลิตตามแบบจาํลองตามขั�นตอน โดย

บริษทัฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพอ์ยา่งละเอียดทุกครั� งก่อนที�จะนาํไปผลิตชิ�นส่วน หรือส่ง

เพื�อนาํมาใช้จาํลองการขึ�นรูปของ

ชิ�นส่วน และมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปั�มชิ�นงานร่วมกบัลูกคา้ในระหว่างขั�นตอนการออกแบบเพื�อ

ทาํแบบหล่อโฟม 

โรงงานลูกคา้ 

ปรับแต่งผิวสาํเร็จ ประกอบชิ�นส่วนแม่พมิพ ์

ปรับปรุงคุณภาพ 



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

บริษทัฯ ไม่มุ่งเนน้การตลาดของการ

แม่พิมพส่์วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการผลิตขึ�นเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์เพื�อส่งมอบให้ลูกคา้ของ

บริษทัฯ เอง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 

เช่นกนั ในปัจจุบนั บริษทัฯ 

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพมี์การแข่งขนัค่อนขา้งสูง 

ผลิตแม่พิมพไ์ดคุ้ณภาพตามที�ผูผ้ลิตรถยนตต์อ้งการ อาทิ

ไทยซมัมิท เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั

เนชั�นแนล ดาย เมกกิ�ง จาํกดั 

คู่คา้ของบริษทัฯ ดว้ยในขณะเดียวกนั

กลุ่มลูกค้าของแม่พมิพ์

กลุ่มลกูคา้ของการออกแบบและ

รถยนต ์เนื�องจากเป็นแม่พิมพที์�บริษทัฯ ผลิตเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์

ร้อยละ 90 ของรายไดร้วมในส่วนของการผลิตแม่พิมพ ์

ภายนอกทั�วไปทั�งในและต่างประเทศ 

2.1.3. การออกแบบ ผลติ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ

ในการประกอบรถยนต์ บริษทัผู ้

รถยนต ์เช่น ฝากระโปรงรถ ส่วนโครงใตร้ถ ประตู เพื�อเชื�อมชิ�นส่วนดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงรถ ในอดีต

อุปกรณ์จบัยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี�ปุ่น เนื�องจากเป็นการออกแบบที�

ค่อนขา้งยาก ผูอ้อกแบบอุปกรณ์จบัยึดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัตาํแหน่งในการเชื�อม วิธีการเชื�อม และรูปทรงของ

ปืนหรืออุปกรณ์ที�ใชใ้นการเชื�อมเป็นอย่างดี และเมื�อออกแบบเสร็จ

จบัยึดที�ผลิตในประเทศไทยนั�นเป็นการออกแบบตามขอ้มลูที�ไดรั้บจากต่า

ทูลลิ�ง จาํกัด เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยที�สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จับยึดครบ

ประกอบรถยนต์รายใหญ่

รถยนตป์ระเภท Low Volume Jig 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 

บริษทัฯ ไม่มุ่งเนน้การตลาดของการออกแบบและผลิตแม่พิมพเ์พื�อจาํหน่ายแก่ลูกคา้ภายนอก 

แม่พิมพส่์วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการผลิตขึ�นเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์เพื�อส่งมอบให้ลูกคา้ของ

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกาํลงัผลิตสาํหรับการผลิตและให้บริการติดตั�งใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกได้

บริษทัฯ สามารถผลิตแม่พิมพภ์ายในบริษทัฯ ไดป้ระมาณ 300 

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพมี์การแข่งขนัค่อนขา้งสูง เนื�องจากมีบริษทัน้อยรายใน

ตามที�ผูผ้ลิตรถยนตต์อ้งการ อาทิ เช่น บริษทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั 

มิท เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั บริษทั สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั บริษทั โอกิฮาร่า จาํกดั และบริษทั ไทย อินเตอร์

เนชั�นแนล ดาย เมกกิ�ง จาํกดั (TID) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัเหล่านี�  เป็นทั�งคู่แข่งทางการคา้และเป็นบริษทั

ดว้ยในขณะเดียวกนั 

แม่พมิพ์ปั�มโลหะ 

ออกแบบและผลิตแม่พิมพส่์วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มลูกค้

รถยนต ์เนื�องจากเป็นแม่พิมพที์�บริษทัฯ ผลิตเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนรถยนต ์ซึ� งคิดเป็นสัดส่วน

ของรายไดร้วมในส่วนของการผลิตแม่พิมพ ์และส่วนที�เหลือเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้

ทั�งในและต่างประเทศ  

ผลติ และตดิตั�งอุปกรณ์จบัยดึ (Jigs) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ในการประกอบรถยนต์ บริษทัผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์จะใช้อุปกรณ์จบัยึดในการจบัยึดชิ�นส่วน

รถยนต ์เช่น ฝากระโปรงรถ ส่วนโครงใตร้ถ ประตู เพื�อเชื�อมชิ�นส่วนดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงรถ ในอดีต

ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี�ปุ่น เนื�องจากเป็นการออกแบบที�

ผูอ้อกแบบอุปกรณ์จบัยึดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัตาํแหน่งในการเชื�อม วิธีการเชื�อม และรูปทรงของ

ที�ใชใ้นการเชื�อมเป็นอย่างดี และเมื�อออกแบบเสร็จจะถูกส่งไปเพื�อทาํการผลิต 

จบัยึดที�ผลิตในประเทศไทยนั�นเป็นการออกแบบตามขอ้มลูที�ไดรั้บจากต่างประเทศ

เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยที�สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จับยึดครบ

ประกอบรถยนต์รายใหญ่ทั�วโลก โดยบริษทัฯ มีความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์จบัยึดชิ�นส่วน

Low Volume Jig ที�ใชป้ระกอบรถยนตใ์นจาํนวนนอ้ยกวา่ 20,000 

ขั�นตอนที�สําคัญที�สุดในการผลิตอุปกรณ์จับยึด 

คือ ขั�นตอนการออกแบบ ซึ� ง

ทาํการศึกษารายละเอียดของชิ�นส่วนรถยนตที์�ตอ้งการจะ

ประกอบอย่างพิถีพิถนั และ

อย่างละเอียดรอบคอบถึงปืนหรือ

เชื� อม รวมถึงตําแหน่งของการเชื� อมซึ� งลูกค้าเป็นผู ้

กาํหนดรายละเอียดมาให้ 
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ผลิตแม่พิมพเ์พื�อจาํหน่ายแก่ลูกคา้ภายนอก เนื�องจาก

แม่พิมพส่์วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการผลิตขึ�นเพื�อใชใ้นการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์เพื�อส่งมอบให้ลูกคา้ของ

มีกาํลงัผลิตสาํหรับการผลิตและให้บริการติดตั�งใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกได้

 ชุดต่อปี  

เนื�องจากมีบริษทัน้อยรายในตลาดที�สามารถทาํการ

เช่น บริษทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั 

บริษทั สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั บริษทั โอกิฮาร่า จาํกดั และบริษทั ไทย อินเตอร์

คู่แข่งทางการคา้และเป็นบริษทั

แม่พิมพส่์วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตชิ�นส่วน

ซึ� งคิดเป็นสัดส่วนรายไดเ้กือบ

และส่วนที�เหลือเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้

อุปกรณ์จบัยึดในการจบัยึดชิ�นส่วน

รถยนต ์เช่น ฝากระโปรงรถ ส่วนโครงใตร้ถ ประตู เพื�อเชื�อมชิ�นส่วนดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงรถ ในอดีต

ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี�ปุ่น เนื�องจากเป็นการออกแบบที�

ผูอ้อกแบบอุปกรณ์จบัยึดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัตาํแหน่งในการเชื�อม วิธีการเชื�อม และรูปทรงของ

เพื�อทาํการผลิต ทั�งนี�  อุปกรณ์

งประเทศ โดยบริษทั อาปิโก ไฮเทค 

เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยที�สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จับยึดครบชุดให้กับผู ้

บริษทัฯ มีความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์จบัยึดชิ�นส่วน

20,000 คนัต่อปี 

ขั�นตอนที�สําคัญที�สุดในการผลิตอุปกรณ์จับยึด 

ซึ� งวิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้ง

ทาํการศึกษารายละเอียดของชิ�นส่วนรถยนตที์�ตอ้งการจะ

และผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณา

ปืนหรืออุปกรณ์ที�ใช้ในการ

เชื� อม รวมถึงตําแหน่งของการเชื� อมซึ� งลูกค้าเป็นผู ้

 ทั� งนี�  บริษทัฯ ใช้โปรแกรม



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

คอมพิวเตอร์ CAD (Computer Aided Design)

CATIA V5 มาใชใ้นการ

ROBCAD Version 8 (Simulation) 

และช่วยในการคาํนวน (Tack time) 

เครื�องกดัเหลก็ที�ควบคุมดว้ยระ

จบัยึดเสร็จแลว้ วิศวกรจะทาํการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถ

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัมีบริการการติดตั� งอุปกรณ์จบัยึดที�ผลิตเสร็จแลว้ที�โรงงานของลูกคา้และให้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการประกอบรถด้

อนึ�ง การผลิตอุปกรณ์จบัยึดนี� เป็นการผลิตตามคาํสั�งของลูกคา้ 

เปลี�ยนแปลงแบบรถยนตห์รือมีรูปแบบรถ

บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งมีผูอ้อกแบบที�มีความเชี�ยวชาญ

มาพฒันาวิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ

คุณภาพของอุปกรณ์จบัยึดใหไ้ดม้าตรฐานระดบัโลก ตามที�ผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ทั�วโลกตอ้งการ และ

เพื�อผลิตอุปกรณ์จบัยึดที�มีความสะดวก รวดเร็วในการประกอบรถยนต ์ดว้ยตน้ทุนการผลิตที�แข่งขนัได้

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิต

 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

บริษทัฯ นบัเป็นหนึ�งในผูอ้อกแบบและผลิตอุปกรณ์จบัยึดแบบ 

ไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

การส่งมอบสินค้าตรงเวลา

QS9000/ISO9002, ISO 14001 

เทคโนโลยีที�ทนัสมยั รวมถึง

ไวว้างใจในบริษัทฯ  นอกจากนี�  บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความต้องการในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ทั�วโลกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ดี ความตอ้งการและ

เตรียมงาน 

 

ตรวจสอบ 

ส่งมอบสินค้า 

ผลิต 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

CAD (Computer Aided Design) ที�ทนัสมยัในการออกแบบ และไดน้าํ

ในการเชื�อมต่อขอ้มูลที�ไดจ้ากลูกคา้เพื�อใชใ้นการผลิต และ

ROBCAD Version 8 (Simulation) ช่วยในการตรวจสอบการออกแบบว่าปืน spot 

(Tack time) ระยะเวลาในการทาํงานของ operator ดว้ย จากนั�น จะดาํเนินการผลิตดว้ย

เครื�องกดัเหลก็ที�ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC: Computer Numerical Control)

จบัยึดเสร็จแลว้ วิศวกรจะทาํการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถยนต์

ยงัมีบริการการติดตั� งอุปกรณ์จบัยึดที�ผลิตเสร็จแลว้ที�โรงงานของลูกคา้และให้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการประกอบรถดว้ย 

การผลิตอุปกรณ์จบัยึดนี� เป็นการผลิตตามคาํสั�งของลูกคา้ (Made to Order) 

หรือมีรูปแบบรถยนตใ์หม่ บริษทัฯ กจ็ะตอ้งทาํการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดใหม่เสมอ 

จึงจาํเป็นตอ้งมีผูอ้อกแบบที�มีความเชี�ยวชาญ ซึ� งบริษทัฯไดมี้การจา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศเพื�อ

มาพฒันาวิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อรักษา

คุณภาพของอุปกรณ์จบัยึดใหไ้ดม้าตรฐานระดบัโลก ตามที�ผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ทั�วโลกตอ้งการ และ

เพื�อผลิตอุปกรณ์จบัยึดที�มีความสะดวก รวดเร็วในการประกอบรถยนต ์ดว้ยตน้ทุนการผลิตที�แข่งขนัได้

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณ์จบัยึด 

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 

บริษทัฯ นบัเป็นหนึ�งในผูอ้อกแบบและผลิตอุปกรณ์จบัยึดแบบ Low Volume 

ไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพดี (Quality) 

การส่งมอบสินค้าตรงเวลา (Delivery) โดยบริษัทฯ ได้รับใบรับรองด้านคุณภาพ

QS9000/ISO9002, ISO 14001 และISO/TS 16949 และมีการตั�งเป้าหมายในการลดตน้ทุนใหต้ํ�าลงดว้ยการใช้

รวมถึงให้ความสนใจในการส่งมอบสินคา้ที�ตรงเวลา ทาํให้ลูกคา้เชื�อถือ มั�นใจ และ

นอกจากนี�  บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความต้องการในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของ

ผลิตรถยนตร์ายใหญ่ทั�วโลกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนตป์ระเภท

ความตอ้งการและตลาดอุปกรณ์จบัยึดแบบ Low Volume Jig

ขอ้มลูของชิ�นงานจากลกูคา้ ออกแบบ        

ปรบัเขา้กบัชิ�นงานตวัอย่าง ทดลองประกอบชิ�นสว่นและตรวจคุณภาพ

บรรจุหบีห่อ ขนส่ง        ตดิตั �งและประกอบชิ�นส่วนที�โรงงานลกูคา้

ประกอบ ทาํการกดัขึ�นรปู 

 หน้า 18 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ไดน้าํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

spot ติดหรือชน unit หรือไม่ 

จากนั�น จะดาํเนินการผลิตดว้ย

(CNC: Computer Numerical Control) หลงัจากผลิตอุปกรณ์

ยนต์ตามข้อกาํหนดของลูกค้า 

ยงัมีบริการการติดตั� งอุปกรณ์จบัยึดที�ผลิตเสร็จแลว้ที�โรงงานของลูกคา้และให้ความ

(Made to Order) กล่าวคือ เมื�อมีการ

ษทัฯ กจ็ะตอ้งทาํการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดใหม่เสมอ 

ซึ� งบริษทัฯไดมี้การจา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศเพื�อ

รวมถึงมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อรักษา

คุณภาพของอุปกรณ์จบัยึดใหไ้ดม้าตรฐานระดบัโลก ตามที�ผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ทั�วโลกตอ้งการ และ

เพื�อผลิตอุปกรณ์จบัยึดที�มีความสะดวก รวดเร็วในการประกอบรถยนต ์ดว้ยตน้ทุนการผลิตที�แข่งขนัได ้

Low Volume Jig ที�ดีที�สุดในประเทศ

(Quality) ราคายุติธรรม (Cost) และมี

โดยบริษัทฯ ได้รับใบรับรองด้านคุณภาพอย่างต่อเนื�อง ได้แก่ 

ตั�งเป้าหมายในการลดตน้ทุนใหต้ํ�าลงดว้ยการใช้

ทาํให้ลูกคา้เชื�อถือ มั�นใจ และ

นอกจากนี�  บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความต้องการในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของ

ประเภท Low Volume Jig  

ow Volume Jig ในประเทศไทยยงัมีนอ้ย 

       จดัเตรยีมวสัด ุ

และตรวจคุณภาพ 

ตดิตั �งและประกอบชิ�นส่วนที�โรงงานลกูคา้ 



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

บริษทัฯ จึงไดมุ้่งเนน้การจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยึดในต่างประเทศ

และยุโรปเป็นหลกันอกเหนือไปจากตลา

ยอดขายใหเ้ป็นไปอยา่งสมํ�าเสมอ

อุปกรณ์จบัยึดใหก้บับริษทั

ซมัมิท เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั และบริษทั สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั

กลุ่มลูกค้าของอุปกรณ์จบัยดึ

กลุ่มลกูคา้อุปกรณ์จบัยึด คือ ผู ้

โดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์หล่านี� ส่วนใหญ่จะสั�งซื�ออุปกรณ์จบัยึดในระยะแรกของการออกแบบรถยนต ์

2.1.4. ธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเป็

ประเทศมาเลเซีย มีรายไดร้วม

 ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด

จาํกดั (NESC) มีโชวรู์ม 

พร้อมศูนยบ์ริการที�มีเครื�องมืออุปกรณ์ทนัสมยั

ศูนยฯ์ จะทาํการตรวจสภาพเบื�องตน้ ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลา

นดัหมายกาํหนดการแลว้เสร็จเพื�อใหล้กูคา้มารับรถ 

ไดถึ้ง 50 คนัต่อวนั และมีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถเชื�อมโยงโดยตรงกบัคลงัอะไหล่ส่วนกลางของ

ฟอร์ด จึงสามารถสั�งซื�อ และจดัหาชิ�นส่วนอะไหล่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ตลอดการดาํเนินงานที�ผ่านมา บริษทัฯ

Circle สาํหรับตวัแทนจาํหน่ายที�มียอดขาย

(C.S.I)” จากสถาบนั 

ดีกบัลูกคา้ อีกทั�งเป็นตวัแทนจาํหน่ายแห่งแรกที�ไดรั้บใบรับรอง 

มาตรฐานการขายและการบริการที�กาํหนดโดยบริษทั ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

จาํกดั (AM) มีโชวรู์ม

 ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

เทีย รีซอสเซส จาํกดั ตั�งอยู่ที�เมืองเปตาลิง จายา และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

เมืองคาจงั โดยทั�งสองบริ

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์

ที�สุดสาํหรับลกูคา้โดยเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

บริษทัฯ จึงไดมุ้่งเนน้การจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยึดในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ�งไดแ้ก่ 

นอกเหนือไปจากตลาดการขายอุปกรณ์จับยึดภายในประเทศ

ยอดขายใหเ้ป็นไปอยา่งสมํ�าเสมอ ทั�งนี�  คู่แข่งที�สาํคญัของบริษทัฯ คือ บริษทั ออโต ้ซีเอส จาํกดั ซึ� งเป็นผูผ้ลิต

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั บริษทั ไทย

ซมัมิท เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั และบริษทั สามมิตร มอเตอร์ จาํกดั 

อุปกรณ์จบัยดึ 

ลกูคา้อุปกรณ์จบัยึด คือ ผูผ้ลิตและประกอบรถยนตย์ี�หอ้ต่างๆ อาทิ เช่น ฟอร์ด เรโนลด ์และวอลโว ่

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์หล่านี� ส่วนใหญ่จะสั�งซื�ออุปกรณ์จบัยึดในระยะแรกของการออกแบบรถยนต ์

ธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ (Car Dealerships) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

รกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ และศูนยบ์ริการของรถยนต์ในประเทศไทย และ

มีรายไดร้วมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ 

ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด ในประเทศไทย ดาํเนินการโดย

มีโชวรู์ม 2 แห่งตั�งอยู่บนถนนรามอินทรา และในจงัหวดัสมุทรปราการ 

พร้อมศูนยบ์ริการที�มีเครื�องมืออุปกรณ์ทนัสมยั โดยทนัทีที�ลูกคา้นาํรถเขา้รับบริการ ผูเ้ชี�ยวชาญของ

ศูนยฯ์ จะทาํการตรวจสภาพเบื�องตน้ ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลา

นดัหมายกาํหนดการแลว้เสร็จเพื�อใหล้กูคา้มารับรถ ทั�งนี�  ศูนยบ์ริการของบริษทัฯ สามารถรองรับลูกคา้

คนัต่อวนั และมีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถเชื�อมโยงโดยตรงกบัคลงัอะไหล่ส่วนกลางของ

ฟอร์ด จึงสามารถสั�งซื�อ และจดัหาชิ�นส่วนอะไหล่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ตลอดการดาํเนินงานที�ผ่านมา บริษทัฯ ได้รับรางวลัต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวลั 

สาํหรับตวัแทนจาํหน่ายที�มียอดขายอนัดบัหนึ� งในประเทศ  รางวลั

จากสถาบนั J. D. Power  และรางวลั “Quality Care” ที�แสดงถึงความมุ่งมั�นในการใหบ้ริการที�

ดีกบัลูกคา้ อีกทั�งเป็นตวัแทนจาํหน่ายแห่งแรกที�ไดรั้บใบรับรอง “Blue Oval Certified” 

มาตรฐานการขายและการบริการที�กาํหนดโดยบริษทั ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มติซูบิชิ ในประเทศไทย ดาํเนินการโดยบริษทั 

มีโชวรู์มพร้อมศูนยบ์ริการ 2 แห่ง ตั�งอยูบ่นถนนลาดพร้าว และที�นวนครจงัหวดัปทุมธานี

ตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ในประเทศมาเลเซีย ดาํเนินการโดยบริษทั 

เทีย รีซอสเซส จาํกดั ตั�งอยู่ที�เมืองเปตาลิง จายา และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

คาจงั โดยทั�งสองบริษทัมีโชวรู์มและศูนยบ์ริการแบบ 3S ที�พร้อมจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตลอดเวลา

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 

สาํหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์บริษทัฯ มุ่งมั�นในการขายและการใหบ้ริการที�ดี

ลกูคา้โดยเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั โดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตข์องบริษทั
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ไดแ้ก่ ประเทศในแถบอเมริกา 

ดการขายอุปกรณ์จับยึดภายในประเทศเพื�อรักษาระดบัปริมาณ

คู่แข่งที�สาํคญัของบริษทัฯ คือ บริษทั ออโต ้ซีเอส จาํกดั ซึ� งเป็นผูผ้ลิต

บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั บริษทั ไทย

เช่น ฟอร์ด เรโนลด ์และวอลโว ่

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์หล่านี� ส่วนใหญ่จะสั�งซื�ออุปกรณ์จบัยึดในระยะแรกของการออกแบบรถยนต ์ 

ศูนยบ์ริการของรถยนต์ในประเทศไทย และ

ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ในประเทศไทย ดาํเนินการโดยบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นโชวรู์ม

โดยทนัทีที�ลูกคา้นาํรถเขา้รับบริการ ผูเ้ชี�ยวชาญของ

ศูนยฯ์ จะทาํการตรวจสภาพเบื�องตน้ ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลา จากนั�นจะทาํการ

บริษทัฯ สามารถรองรับลูกคา้

คนัต่อวนั และมีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถเชื�อมโยงโดยตรงกบัคลงัอะไหล่ส่วนกลางของ

ได้รับรางวลัต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวลั President 

รางวลั “ความพึงพอใจของลูกคา้ 

ที�แสดงถึงความมุ่งมั�นในการใหบ้ริการที�

lue Oval Certified” ซึ� งเป็น

มาตรฐานการขายและการบริการที�กาํหนดโดยบริษทั ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในประเทศไทย ดาํเนินการโดยบริษทั เอเบิล มอเตอร์ 

และที�นวนครจงัหวดัปทุมธานี  

ดาํเนินการโดยบริษทั เทนากา เซ

เทีย รีซอสเซส จาํกดั ตั�งอยู่ที�เมืองเปตาลิง จายา และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั ตั�งอยู่ที�

ที�พร้อมจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตลอดเวลา 

การขายและการใหบ้ริการที�ดี

โดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตข์องบริษทัฯ มี



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ที�เขา้รับบริการจากแบบสอบถาม

ลกูคา้เพื�อนาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริการ

ใหก้บัพนกังานขายของบริษทัฯ

จาํหน่ายรถยนตร์ายอื�นๆ ในบริเวณพื�นที�ใกลเ้คียงกนั

นอกเหนือจากคุณภาพการบริการที�ดีสําหรับลูกคา้

การตลาดของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

รถยนต ์ลว้นแต่เป็นปัจจยั

ไดจ้ากการเติบโตของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ

เศรษฐกิจหลงัจากเหตุการณ์นํ�าท่วมในปี 

สาํหรับรถยนตค์นัแรกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค

ลงในปี 2556 เป็นผลใหก้ารเติบโตของ

กบัปีก่อนอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 

กลุ่มลูกค้าของธุรกจิ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ลกูคา้ที�ซื�อรถยนตก์บับริษทัจะเป็นลูกคา้เป้าหมายในการนาํรถยนตที์�ซื�อมาเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต์

เช่นกนั อยา่งไรกดี็ ลกูคา้ของศูนยบ์ริการรถยนตน์ั�นรวมถึงลกูคา้ที�

2.1.5. ธุรกจิระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกัด เป็น

ซอฟแวร์และแผนที�ระบบ

รถยนต์ภายใตเ้ครื� องหมายการคา้ 

(POWERMAP)” ซึ� งเป็นโปรแกรมเพื�อใช้ในการ

แนะนําเส้นทาง และนําทางให้ลูกค้าถึงจุดหมาย

ปลายทางดว้ยเสียงนาํทาง

ซึ� งซอฟแวร์นี� สามารถนําไปใช้กบัอุปกรณ์เครื� อง

เสียงติดรถยนต์ที�มีระบบนําทางประกอบภายใน

ตวัเครื�อง หรือแบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื�องนาํทางแบบพกพา โทรศพั

ส่วนบุคคล  

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ หรือ เพาเวอร์แมพ ไอคิว 

สําหรับเชื�อมต่อแบบบูรณาการ ซึ� งสามารถเข้าถึงระบบการจัดการจราจร 

ให้บริการออนไลน์อื�นๆ 

สิงคโปร์ และบรูไน และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ และความสะดวกในการใชง้านในแต่ละประเทศได้

เป็นอยา่งดี 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ระบบแสดงผลทางต่างระดบั 

ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ที�เขา้รับบริการจากแบบสอบถาม และมีการเก็บขอ้มูล

ใชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริการ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมและสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บัพนกังานขายของบริษทัฯ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหบ้ริการที�ดีแก่ลูกคา้ และสามารถแข่งขนั

รายอื�นๆ ในบริเวณพื�นที�ใกลเ้คียงกนั 

คุณภาพการบริการที�ดีสําหรับลูกคา้ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

การตลาดของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ การเติบโตของเศรษฐกิจ และการสนบัสนุนของรัฐบา

เป็นปัจจยัที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์

ไดจ้ากการเติบโตของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศอยา่งกา้วกระโดดในปี 2555 

เศรษฐกิจหลงัจากเหตุการณ์นํ�าท่วมในปี 2554 และจากการสนบัสนุนของรัฐบาล

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และเมื�อนโยบายการคืนภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไดสิ้�นสุด

การเติบโตของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศชะลอตวัลง

กบัปีก่อนอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 2556 ต่อเนื�องมาถึงปี 2557 

ของธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์คือ ลูกคา้ทั�วไปที�ตอ้งการ

ลกูคา้ที�ซื�อรถยนตก์บับริษทัจะเป็นลูกคา้เป้าหมายในการนาํรถยนตที์�ซื�อมาเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต์

เช่นกนั อยา่งไรกดี็ ลกูคา้ของศูนยบ์ริการรถยนตน์ั�นรวมถึงลกูคา้ที�ซื�อรถจากตวัแทนจาํหน่ายรายอื�น

ระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ (Car Navigation) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกัด เป็นผูผ้ลิต

ระบบนาํร่องการเดินทางโดย

เครื� องหมายการคา้ “เพาเวอร์แมพ 

ซึ� งเป็นโปรแกรมเพื�อใช้ในการ

แนะนําเส้นทาง และนําทางให้ลูกค้าถึงจุดหมาย

ปลายทางดว้ยเสียงนาํทาง และแสดงแผนที�นาํทาง 

นําไปใช้กบัอุปกรณ์เครื� อง

เสียงติดรถยนต์ที�มีระบบนําทางประกอบภายใน

ตวัเครื�อง หรือแบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื�องนาํทางแบบพกพา โทรศพัทมื์อถือ หรือเครื�องคอมพิวเตอร์

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ หรือ เพาเวอร์แมพ ไอคิว (POWERMAP IQ) 

สําหรับเชื�อมต่อแบบบูรณาการ ซึ� งสามารถเข้าถึงระบบการจัดการจราจร และ

 ในส่วนของแผนที�ของบริษทัฯ นั�นครอบคลุมแผนที�

และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ และความสะดวกในการใชง้านในแต่ละประเทศได้
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ระบบแสดงผลทางต่างระดบั _Z-Level และ Junction 

และมีการเก็บขอ้มูลที�สําคญัของ

จดัใหมี้การอบรมและสร้างแรงจูงใจ

และสามารถแข่งขนัไดก้บัตวัแทน

 ภาพลกัษณ์และการส่งเสริม

และการสนบัสนุนของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรม

ที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์ดงัจะเห็น

2555 สืบเนื�องมาจากการฟื� นฟูของ

รัฐบาลสาํหรับนโยบายการคืนภาษี

นโยบายการคืนภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรกของรัฐบาลไดสิ้�นสุด

ตภ์ายในประเทศชะลอตวัลง และลดลงเมื�อเปรียบเทียบ

คือ ลูกคา้ทั�วไปที�ตอ้งการซื�อรถยนต ์โดยทั�วไป 

ลกูคา้ที�ซื�อรถยนตก์บับริษทัจะเป็นลูกคา้เป้าหมายในการนาํรถยนตที์�ซื�อมาเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต์

ซื�อรถจากตวัแทนจาํหน่ายรายอื�นอีกดว้ย 

ทมื์อถือ หรือเครื�องคอมพิวเตอร์

(POWERMAP IQ) ยงัประกอบดว้ยเทคโนโลยี

และขยายการครอบคลุมการ

แผนที�ของประเทศไทย มาเลเซีย 

และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ และความสะดวกในการใชง้านในแต่ละประเทศได้



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

กลุ่มลูกค้าของธุรกจิ

กลุ่มลูกคา้ของ POWERMAP 

และต่างประเทศ ลกูคา้ตวัแทนจาํหน่าย และผูบ้ริโภค

เป็นผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทาง

กวา่ 16 ยี�หอ้ เช่น JVC, Priority 

เป็นตน้ ปัจจุบนั POWERMAP 

รับเป็นอยา่งดีจากการขยายตลาดไปสู่ประเทศมาเลเซีย

สาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ของระบบนาํร่องการเดินทาง

with CONNECTIVITY ที�ไดเ้ปิดตวัไปในปี 

กลุ่มบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ โดย

(ATTRAGE) และมิราจ (MIRAGE

เพรเว่ (PREVE) รวมถึงรถยนต์เอ็มจี รุ่นเอ็มจี

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้

พฒันาไปสู่ระบบการบริหารจดัการการขนส่งและจราจรที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ภาครัฐไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจ

เนื�องมาจากช่วงกลางปี 2556 

และเหตุการณ์ไม่สงบทางการ

ฟื� นตวัของเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้

จากราคาสินคา้เกษตรตกตํ�า และความล่าชา้ของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานของภาครัฐ 

เศรษฐกิจภายในประเทศในปี 

การขยายตวัเพียงร้อยละ 0.8 เมื�

ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 

ยอดผลิตรถยนตจ์าํนวน 2,457

รถยนตโ์ดยสารต่อรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ซึ� งรวม

ยอดจาํหน่ายรถยนต์ภายในประเทศในปี 

881,832 คนั ในขณะที�ยอดการ

ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศผูน้าํเขา้

2556 ที�จาํนวน 1,128,102 คนั 

อนึ�ง อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยในปี 

รถยนต์ในประเทศที�ประมาณ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ธุรกจิระบบนําร่องการเดนิทางโดยรถยนต์ 

POWERMAP แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มลูกคา้ที�เป็น

และต่างประเทศ ลกูคา้ตวัแทนจาํหน่าย และผูบ้ริโภคทั�วไป โดยลกูคา้หลกัของบริษทัฯ คือลูกคา้กลุ่มบริษทัซึ� ง

เป็นผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์นาํร่องการเดินทาง (GPS) ที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ กลุ่มเครื�องเสียงติดรถยนตพ์ร้อม 

JVC, Priority เป็นตน้ และกลุ่มเครื�องนาํทางแบบพกพา ซึ� งมีกว่า 

POWERMAP มีลกูคา้ลงทะเบียนแลว้มากกวา่ 100,000 เลขหมาย และบริษทัฯ ไดรั้บการตอบ

รับเป็นอยา่งดีจากการขยายตลาดไปสู่ประเทศมาเลเซีย 

สาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ของระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ของบริษทัฯ

ที�ไดเ้ปิดตวัไปในปี 2555 บริษทัฯ ไดป้ระสบความสาํเร็จในการ

กลุ่มบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ โดยซอฟแวร์ของบริษัทฯ ได้รับการติดตั� งในรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น

MIRAGE) รถยนตฮุ์นได รุ่น H-1 และทูซอน (TUCSON)

รวมถึงรถยนต์เอ็มจี รุ่นเอ็มจี6 นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาร่วมกบัแผนกวิจยัของ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีการสรรหาเทคโนโลยี

ระบบการบริหารจดัการการขนส่งและจราจรที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

และการแข่งขัน 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลาย

2556 ไดแ้ก่ การสิ�นสุดของนโยบายคืนภาษีสาํหรับการซื�อรถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภค 

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในประเทศในช่วงปลายปี 2556 ถึงตน้ปี 2557 ประกอบกบั

นตวัของเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้โดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุโรป ตลอดจนรายไดข้องเกษตรกรที�ลดลงต่อเนื�อง

และความล่าชา้ของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานของภาครัฐ 

ทศในปี 2557 ไม่เติบโต โดยดชันีการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

เมื�อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2557 มีจาํนวนลดลงจากปีก่อนหนา้

457,057 คนัในปี 2556 มาอยู่ที�จาํนวน 1,880,007 คนัในปี 

ยนตเ์ชิงพาณิชย ์ซึ� งรวมรถกระบะที�ประมาณร้อยละ 40 ต่อร้อยละ 

ยอดจาํหน่ายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2557 ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 เมื�อเทียบกบัปีที�แลว้ อยู่ที�จาํนว

ในขณะที�ยอดการจาํหน่ายส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศเติบโตนอ้ยกว่าที�ประเมินไว้

ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศผูน้าํเขา้ โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัยอดจาํหน่ายส่งออกรถยนต์ในปี 

 

อนึ�ง อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยในปี 2558 นี�  คาดว่าจะเติบโตที�อตัราร้อยละ 

รถยนต์ในประเทศที�ประมาณ 2.2 ลา้นคนั จากแนวโนม้การฟื� นตวัของเศรษฐกิจและ
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

กลุ่มลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลิตรถยนต์ ทั�งใน

ลกูคา้หลกัของบริษทัฯ คือลูกคา้กลุ่มบริษทัซึ� ง

ไดแ้ก่ กลุ่มเครื�องเสียงติดรถยนตพ์ร้อม GPS ซึ� งมี

และกลุ่มเครื�องนาํทางแบบพกพา ซึ� งมีกว่า 10 ยี�หอ้ เช่น Pierre Cardin 

เลขหมาย และบริษทัฯ ไดรั้บการตอบ

โดยรถยนต์ของบริษทัฯ หรือ POWERMAP IQ 

ประสบความสาํเร็จในการขยายฐานลูกคา้ไปยงั

ในรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นแอททราจ 

(TUCSON) และรถยนตโ์ปรตอน รุ่น

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาร่วมกบัแผนกวิจยัของ

มีการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื�อ

ระบบการบริหารจดัการการขนส่งและจราจรที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ

ลกระทบจากปัจจยัหลายดา้นต่อ

นโยบายคืนภาษีสาํหรับการซื�อรถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภค 

ประกอบกบัความล่าชา้ในการ

รายไดข้องเกษตรกรที�ลดลงต่อเนื�อง

และความล่าชา้ของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานของภาครัฐ ลว้นเป็นผลให้

เศรษฐกิจในประเทศของปี 2557 มีอตัรา

จากปีก่อนหนา้ในอตัรากว่าร้อยละ 24 จาก

คนัในปี 2557 โดยมีสัดส่วนการผลิต

ต่อร้อยละ 60  

อเทียบกบัปีที�แลว้ อยู่ที�จาํนวน 

เติบโตนอ้ยกว่าที�ประเมินไวเ้นื�องมาจาก

โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัยอดจาํหน่ายส่งออกรถยนต์ในปี 

ที�อตัราร้อยละ 10 ดว้ยยอดการผลิต

และการลงทุนของภาครัฐ การ



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ทรงตวัของอตัราดอกเบี�ยที�ต ํ�า 

ประกอบกบัการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนรถยนตป์ระหยดั

รถยนต์ 9 ราย รวมเป็นยอดการลงทุนทั�งหมดประมาณ 

2560 เป็นตน้ไป ซึ�งจะมีส่วนผลกัดนั

นอกจากนี�  ขอ้ตกลงประชาคม

มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ล

รองรับไดก้ว่า 4 ลา้นคนั ซึ� งมากกว่าร้อยละ 

และมาตรฐานคุณภาพของผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตใ์นประเทศไทย จะสนบัสนุน

ชิ�นส่วนยานยนตม์ากขึ�นตามลาํดบั 

 

2.3.  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ

2.3.1. กาํลงัการผลติ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํลงัการผลิตและการใชก้าํลงัการผลิตตามผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปนี�

 

ผลติภัณฑ์ 

ชิ�นส่วนรถยนต ์

โครงช่วงล่างรถกระบะ (ชุด) 

ชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป (ชิ�น) 

ชิ�นส่วนตีอัดขึ�นรูปและกลึงกัดผิวสาํเร็จ 

ชิ�นส่วนพลาสติก (ชิ�น) 

ชิ�นส่วนถังนํ�ามนัพลาสติก (ชุด

แม่พิมพ ์(ชุด) 

อุปกรณ์จบัยดึ (ชุด) 

 

2.3.2. การจดัหาวตัถุดิบ 

ธุรกจิการผลติชิ�นส่วนรถยนต์

วตัถุดิบที�สาํคญัในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต ์แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด คือ เหลก็ เหลก็หล่อ 

และเหล็กมว้น โดยบริษทัฯ จะทาํการสั�งซื�อเหล็กตามลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที�ตอ้งการตามที�

ลูกคา้ (บริษทัผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์

บริษทัฯ สั�งซื�อเหล็กผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั เอ็มซีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย 

ไทย) จาํกดั, บริษทั สยามสตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั

โยตา้ ทูโช (ประเทศไทย) 

ขอ้กาํหนดของลกูคา้ ดงันั�น การกาํหนดราคาสินคา้จึงส

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ทรงตวัของอตัราดอกเบี�ยที�ต ํ�า และแนวโนม้ราคานํ�ามนัที�ถูกลง รวมถึงรถยนตรุ่์นใหม่ที�จะมีการเปิดตวัในปี 

การส่งเสริมการลงทุนรถยนตป์ระหยดัรุ่นที� 2 (Eco Car Phase 2)

รวมเป็นยอดการลงทุนทั�งหมดประมาณ 9 หมื�นลา้นบาท โดยจะมีการเริ�มเดินสายการผลิตในปี 

ซึ�งจะมีส่วนผลกัดนัยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศใหเ้ติบโตถึง 3 ลา้นคนัในปี 

นอกจากนี�  ขอ้ตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที�จะมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 

มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน 

ลา้นคนั ซึ� งมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการบริโภคของ 10 ประเทศอาเซียน

ของผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตใ์นประเทศไทย จะสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตรถยนตด์าํเนินการส่งออก

ชิ�นส่วนยานยนตม์ากขึ�นตามลาํดบั  

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํลงัการผลิตและการใชก้าํลงัการผลิตตามผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปนี�

 ปี 

โรงงาน กาํลงัการผลติ 

  

2 400,000 

 3 117,064,311 

ชิ�นส่วนตีอัดขึ�นรูปและกลึงกัดผิวสาํเร็จ (ชุด) 2 40,173,449 

1 30,274,661 

ชุด) 1 220,000 

1 300 

1 300 

 

ชิ�นส่วนรถยนต์ แม่พมิพ์ และอุปกรณ์จบัยดึ  

วตัถุดิบที�สาํคญัในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต ์แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด คือ เหลก็ เหลก็หล่อ 

โดยบริษทัฯ จะทาํการสั�งซื�อเหล็กตามลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที�ตอ้งการตามที�

ประกอบรถยนต)์ กาํหนด และจากผูจ้ดัจาํหน่ายที�ลูกคา้กาํหนดเช่นกนั โดยส่วนมาก 

บริษทัฯ สั�งซื�อเหล็กผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั เอ็มซีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย 

บริษทั สยามสตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั, บริษทั ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั

) จาํกดั และบริษทั เพิ�มสหายสตีล จาํกดั และเนื�องจากการสั�งซื�อเหล็กเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของลกูคา้ ดงันั�น การกาํหนดราคาสินคา้จึงสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามราคาเหลก็

 หน้า 22 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

รวมถึงรถยนตรุ่์นใหม่ที�จะมีการเปิดตวัในปี 2558 

(Eco Car Phase 2) ของรัฐบาลใหแ้ก่ผูผ้ลิต

มีการเริ�มเดินสายการผลิตในปี 

ลา้นคนัในปี 2562 

มกราคม 2559 เป็นตน้ไป จะ

างการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ดว้ยกาํลงัผลิตที�สามารถ

ประเทศอาเซียน อีกทั�งศกัยภาพ

ใหผู้ผ้ลิตรถยนตด์าํเนินการส่งออก

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํลงัการผลิตและการใชก้าํลงัการผลิตตามผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปนี�  

ปี 2557 

อตัราการใช้กาํลงัการผลติ 

 

65% 

64% 

47% 

62% 

62% 

83% 

93% 

วตัถุดิบที�สาํคญัในการผลิตชิ�นส่วนรถยนต ์แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด คือ เหลก็ เหลก็หล่อ เหลก็แผ่น

โดยบริษทัฯ จะทาํการสั�งซื�อเหล็กตามลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที�ตอ้งการตามที�

และจากผูจ้ดัจาํหน่ายที�ลูกคา้กาํหนดเช่นกนั โดยส่วนมาก 

บริษทัฯ สั�งซื�อเหล็กผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั เอ็มซีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศ

บริษทั ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั, บริษทั โต

และบริษทั เพิ�มสหายสตีล จาํกดั และเนื�องจากการสั�งซื�อเหล็กเป็นไปตาม

ามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามราคาเหลก็ที�เป็นปัจจุบนั 



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

นอกจากเหล็กที� เป็นวตัถุดิบที�สําคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบก็มี

เนื�องจากขั�นตอนการออกแบบถือเป็นหัวใจสาํคญัในการผลิต และตอ้งอาศยัความเชี�ยวชาญ

ของวิศวกร รวมถึงความเขา้ใจในกระบวนการผลิตทั�งหมด 

ในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) 

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีวิศวก

124 คน โดยบริษทัฯ ใชโ้ปรแกรม

Manufacturing) ในการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์

ขนาดใหญ่จาํนวน 5 เครื�องเพื�อ

ธุรกจิตวัแทนจาํหน่าย

วตัถุดิบของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ คือ รถยนต์จากบริษทั

รถยนต ์และอะไหล่รถยนตที์�ใชใ้นการซ่อม หรือบาํรุงรักษารถยนต ์โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาระดบั

สินคา้คงคลงัสําหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์

สาํหรับในส่วนของศูนยบ์ริการ บริษทัฯ มีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถระบบเชื�อมต่อโดยตรงกบัคลงัอะไหล่

ส่วนกลางของบริษทัผูผ้ลิตและ

จดัการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.4. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ� งแวดลอ้ม ที�อาจได้รับ

ผลกระทบจากการกระบวนการผลิต

กากของเสีย โดยบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบาย

ขอ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอ้กาํหนดดา้นการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

ที�อาจส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื�อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่อไปนี�

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

เยอรมนันีอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ปี

(Green System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื�องการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

เป็นวตัถุดิบที�สําคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบก็มี

เนื�องจากขั�นตอนการออกแบบถือเป็นหัวใจสาํคญัในการผลิต และตอ้งอาศยัความเชี�ยวชาญ

ของวิศวกร รวมถึงความเขา้ใจในกระบวนการผลิตทั�งหมด ทั�งดา้นเทคโนโลยี เครื�องมือกล และตอ้งมีความรู้

(Drawing) ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ เช่น 

ประเทศเยอรมนันี เพื�อเป็นที�ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํวิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีวิศวกรรวมกบัพนกังานผลิตอุปกรณ์จบัยึดและผลิตแม่พิมพ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

ในการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ ์และมีเครื�องกดัเหล็ก 

เครื�องเพื�อผลิตอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพปั์�มโลหะ 

ธุรกจิตวัแทนจาํหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ 

วตัถุดิบของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ คือ รถยนต์จากบริษทั

อะไหล่รถยนตที์�ใชใ้นการซ่อม หรือบาํรุงรักษารถยนต ์โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาระดบั

สินคา้คงคลงัสําหรับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้เพียงพอ และพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดท้นัท่วงที

ส่วนของศูนยบ์ริการ บริษทัฯ มีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถระบบเชื�อมต่อโดยตรงกบัคลงัอะไหล่

ผลิตและประกอบรถยนต์ เพื�อให้การสั�งซื�อ และจดัหาอะไหล่สาํหรับรถยนต์สามารถ

งแวดล้อม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ� งแวดลอ้ม ที�อาจได้รับ

จากการกระบวนการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด ในเรื�องอากาศเสีย นํ� าเสีย และ

บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบาย และมีการควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ สอดคลอ้งกั

ขอ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เงื�อนไขตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ขอ้กาํหนดดา้นการจดัการสิ�งแวดลอ้ม (ISO 14001) นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัไดมี้การสร้างระบบเพื�อป้องกนัมลพิษ

งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื�อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่อไปนี�  

สร้างระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มที�มีประสิทธิภาพ เพื�อยึดถือปฏิบติั 

ป้องกนัมลพิษทางนํ�า อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที�อาจเกิดขึ�นจากกิจกรรมภายในโรงงาน

จดัใหมี้การคดัแยกขยะภายในโรงงาน 

ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และพลงังานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

มีการสื�อสารใหส้าธารณะรับทราบ 

มีการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความตระหนกัในสิ�งแวดลอ้ม 

ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ISO 14001  จาก

ปี 2545 เป็นตน้มา และไดรั้บการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที� 

จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื�องการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

เป็นวตัถุดิบที�สําคญัในการผลิตแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบก็มีส่วนสําคญัเช่นเดียวกัน 

เนื�องจากขั�นตอนการออกแบบถือเป็นหัวใจสาํคญัในการผลิต และตอ้งอาศยัความเชี�ยวชาญ ทกัษะและฝีมือ

ดา้นเทคโนโลยี เครื�องมือกล และตอ้งมีความรู้

าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ เช่น ประเทศญี�ปุ่น 

และใหค้าํแนะนาํวิศวกรผูอ้อกแบบของบริษทัฯ 

ผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะ รวมทั�งหมด 

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

มีเครื�องกดัเหล็ก (CNC Machining Center) 

วตัถุดิบของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ คือ รถยนต์จากบริษทัผูผ้ลิตและประกอบ

อะไหล่รถยนตที์�ใชใ้นการซ่อม หรือบาํรุงรักษารถยนต ์โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาระดบั

ะพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดท้นัท่วงที 

ส่วนของศูนยบ์ริการ บริษทัฯ มีคลงัอะไหล่สาํรองที�สามารถระบบเชื�อมต่อโดยตรงกบัคลงัอะไหล่

ประกอบรถยนต์ เพื�อให้การสั�งซื�อ และจดัหาอะไหล่สาํหรับรถยนต์สามารถ

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ� งแวดลอ้ม ที�อาจได้รับ

ในเรื�องอากาศเสีย นํ� าเสีย และ

และมีการควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ สอดคลอ้งกับ

เงื�อนไขตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ตลอดจน

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัไดมี้การสร้างระบบเพื�อป้องกนัมลพิษ

งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง ภายใตก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื�อ

ป้องกนัมลพิษทางนํ�า อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที�อาจเกิดขึ�นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 

จาก  TUV Rheinland ประเทศ

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที� 3 ระบบสีเขียว 

จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื�องการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ติดตามประเมินผล และทบทวนเพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

สิ�งที�ยืนยนัไดถึ้งความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและความมุ่งมั�นของบริษทัฯ

ประกอบการที�มีความปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ

สิ�งแวดลอ้มและต่อชุมชน 

2.5. งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัฯ ไม่มีงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้สําหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตวัแทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ ์และการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเป็นธุรกิจที�มี

ลกัษณะเป็นชิ�นงานที�ใชเ้วลานานกวา่ 

2.6. สิทธิประโยชน์และเงื�อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัอาปิโก โดยมีรายละเอียด

 การส่งเสริมการลงทุนใน

Automotive) ประเภท 4

ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ประเภท 

Software ประเภท 5.8 กิจการซอฟแวร์ 

1657(7)/2550 ลงวนัที� 9 

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถงันํ�ามนัพลาสติก

กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ 

เลขที� 2162(2)/2551 ลงวนัที� 

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต

รวมทั�งชิ�นส่วนโลหะ สาํหรับ

วนัที� 5 มกราคม 2553  

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ 

สาํหรับบริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั

21 เมษายน 2554 

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะ

& Fixture) ชิ�นส่วนอุปกรณ์จบัยึด การซ่อมแซมแม่พิมพแ์ละซ่อมแซมอุปกรณ์จบัยึด 

ผลิตเครื�องจกัร อุปกรณ์ และชิ�นส่วน 

เลขที� 5024(2)/2556 ลงวนัที� 

วิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

และทบทวนเพื�อการพฒันาอยา่งต่อเนื�องเมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2556 

สิ�งที�ยืนยนัไดถึ้งความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและความมุ่งมั�นของบริษทัฯ ที�จะบริหารองค์กรให้เป็นสถาน

ประกอบการที�มีความปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ อาชีวอนามยัและไม่ส่งผลกระทบ

บริษทัฯ ไม่มีงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้สําหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตวัแทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ ์และการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเป็นธุรกิจที�มี

ลกัษณะเป็นชิ�นงานที�ใชเ้วลานานกวา่ 1 ปี  

อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ยอ่ยในกลุ่มบริษทัอาปิโก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

ในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปสําหรับยานพาหนะ

4.8 กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 

2551 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content and Embedded 

กิจการซอฟแวร์ สาํหรับบริษทั เอ แมค็ชั�น จาํกดั (“AMAC”

9 กรกฎาคม 2550  

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถงันํ�ามนัพลาสติก (Plastic Fuel Tank) สาํหรับยานพาหนะ

กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ สาํหรับบริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาช

ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551  

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแ์วร์ประเภท Digital Content ประเภท 

ไอทีเอส จาํกดั (“AITS”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1386(7)/2552 ลงวนัที� 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

สาํหรับบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (“AA”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ 

สาํหรับบริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั (“ASP”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะ (Stamping Die) ชิ�นส่วนแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยึด

ชิ�นส่วนอุปกรณ์จบัยึด การซ่อมแซมแม่พิมพแ์ละซ่อมแซมอุปกรณ์จบัยึด 

ผลิตเครื�องจกัร อุปกรณ์ และชิ�นส่วน สาํหรับบริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั 

ลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2556 (ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟื� นฟูการลงทุนจาก

วิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1840(2)/2548 ลงวนัที� 20 กนัยายน 2548) 
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

2556 และมีผลถึงปี 2559 ซึ� งเป็น

ที�จะบริหารองค์กรให้เป็นสถาน

อาชีวอนามยัและไม่ส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อ

บริษทัฯ ไม่มีงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้สําหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตวัแทน

จาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ ์และการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเป็นธุรกิจที�มี

(BOI) ในกิจการของบริษทัฯ และ

กิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปสําหรับยานพาหนะ (Stamping Parts for 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 2175(2)/2551 

Digital Content and Embedded 

“AMAC”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

สาํหรับยานพาหนะ ประเภท 4.8 

มหาชน ) (“AP”) ตามบตัรส่งเสริม

ประเภท 5.8 กิจการซอฟแวร์ สาํหรับ

ลงวนัที� 26 พฤษภาคม 2552  

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1075(2)/2553 ลง

กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ 

ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1467(2)/2554 ลงวนัที� 

ชิ�นส่วนแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยึด (Jig 

ชิ�นส่วนอุปกรณ์จบัยึด การซ่อมแซมแม่พิมพแ์ละซ่อมแซมอุปกรณ์จบัยึด ประเภท 4.2 กิจการ

ด (“AHT”) ตามบตัรส่งเสริม

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟื� นฟูการลงทุนจาก



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วน

Hard Disk Drive ประเภท 

ชิ�นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สําหรับบริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั

กุมภาพนัธ์ 2556 (ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟื� นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริม

เลขที� 1777(2)/2548 ลงวนัที� 

 การส่งเสริมการลงทุนใน

โลหะ สาํหรับบริษทั อาปิโก เลมเทค 

วนัที� 26 มิถุนายน 2557 

 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะสาํหรับยานพาหนะ 

ยานพาหนะ ของบริษทั อาปิโก 

9 มกราคม 2558 ซึ�งเป็นการรับโอนกิจการจากบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั 

เลขที� 1927(2)/2550 ลงวนัที� 

ผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ ตาม

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปสาํหรับยานพาหนะ

ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั�งชิ�นส่วนโลหะ และประเภท 

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ�นส่วนและ/หรือ อุปกรณ์ที�ใชก้บัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (“AHP”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟื� นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริม

ลงวนัที� 2 กนัยายน 2548) 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะ ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั�งชิ�นส่วน

สาํหรับบริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั (“AL”) ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

 

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะสาํหรับยานพาหนะ ประเภท 

บริษทั อาปิโก พรีซิชั�น จาํกดั (“APC”) ไดรั้บ ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 

ซึ� งเป็นการรับโอนกิจการจากบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั (มหาชน

วนัที� 24 กนัยายน 2550  และกิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ ประเภท 

นะ ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1807(2)/2557 ลงวนัที� 3 กรกฎาคม 

 หน้า 25 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ปั�มขึ�นรูปสาํหรับยานพาหนะและชิ�นส่วนโลหะสาํหรับ 

กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั�งชิ�นส่วนโลหะ และประเภท 5.5 กิจการผลิต

หรือ อุปกรณ์ที�ใชก้บัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 5025(2)/2556 ลงวนัที� 21 

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื�อฟื� นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริม

กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั�งชิ�นส่วน

ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1779(2)/2557 ลง

ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ�นส่วน

ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1030/อ./2558 ลงวนัที� 

มหาชน) ตามบตัรส่งเสริม

กิจการผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการ

กรกฎาคม 2557



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและเงินทุน

หมุนเวียนนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น (มาตรา 31(1)) ยกเวน้

สาํหรับ AHT และ AHP  ไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและ

เงินทุนหมุนเวียน และสาํหรับ AITS และ AMAC ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมนบัแต่วนัที�เริ�มมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น (มาตรา 31(2)) 

ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บ

การส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั�น  (มาตรา 34) 

ไดรั้บอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ� ในที�ดิน (มาตรา 27) 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัร (มาตรา 28) 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�มีอายไุม่เกิน 10 ปี นบัตั�งแต่ปีที�ผลิตถึงปีที�

นาํเขา้และตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการส่งเสริม (มาตรา 28) 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�ผลิตตั�งแต่ปี 2540 (มาตรา 28)  

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�ผลิตตั�งแต่ปี 2546 (มาตรา 28)  

ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการลงทุนในอตัรา

ร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาตาม

มาตรา 31 (1) (มาตรา 35 (1)) 

  

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติโครง

ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลติถัง

นํ�ามัน

พลาสติก 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

(ระบบนํา

ร่องการ

เดนิทาง) 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

และอุปกรณ์

จับยดึ

ยกเวน้

สาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมนบัแต่วนัที�เริ�มมี

7 ปี (สิ�นสุด

มกราคม 

2560) 

7 ปี (สิ�นสุด 

มกราคม 

2562) 

8 ปี (สิ�นสุด 

มิถุนายน 

2560) 

8 ปี (สิ�นสุด 

มกราคม 

2561) 

8 ปี (สิ�นสุด 

มกราคม 

2561) 

8 ปี (สิ�นสุด

ธนัวาคม 

2559) 

8 ปี (สิ�นสุด 

มกราคม 

2564)

ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

ไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บ

       

       

       

       

       

       

นกาํหนดระยะเวลาตาม

       

 หน้า 26 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AHT AHP AL APC(AF) APC 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

อุปกรณ์

จับยดึ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

ยานพาหนะ 

สิ�นสุด 

มกราคม 

) 

8 ปี (สิ�นสุด 

ธนัวาคม 

2563) 

7 ปี (สิ�นสุด

กุมภาพนัธ์ 

2564) 

 7 ปี (สิ�นสุด

กรกฎาคม 

2564) 

     

    

     

     

     

     

    



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าว

เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น (มาตรา 35 (2))

ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างสิ�งอาํนวยความสะดวกร้อย

ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื�อมราคาตามปกติ (มาตรา 35 (3))

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ

เพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการส่งออกเป็นระยะเวลาตามที�กาํหนด นบัตั�งแต่วนันาํเขา้

ครั� งแรก (มาตรา 36 (1)) 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื�อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลาตามที�กาํหนด นบัตั�งแต่วนันาํเขา้ครั� งแรก (มาตรา 36 (2)) 

ไดรั้บอนุญาตให้นาํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ 

(มาตรา 37) 

จดัให้มีระบบป้องกนัและควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  (ขอ้ 9

เงื�อนไขทั�วไป) 

หยดุการดาํเนินการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ

จากสาํนกังาน  (ขอ้ 11 เงื�อนไขทั�วไป) 

เครื�องจกัรซึ� งไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ จะตอ้งนาํเขา้ภายในวนัที�ดงันี�   (ขอ้ 1.1 

เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ตอ้งมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ (ขอ้ 3 เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

  

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติโครง

ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลติถัง

นํ�ามัน

พลาสติก 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

(ระบบนํา

ร่องการ

เดนิทาง) 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

และอุปกรณ์

จับยดึ

)) 

       

ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างสิ�งอาํนวยความสะดวกร้อย

)) 

       

1 ปี 1 ปี 5 ปี  1 ปี 5 ปี 1 ปี 

ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื�อส่งกลบัออกไปเป็น 1 ปี 1 ปี 5 ปี  1 ปี 5 ปี 1 ปี 

        

9        

       

25/7/2557 21/10/2556 15/6/2557 26/11/2556 9/1/2553 15/6/2556 21/8/2558

800 

ลา้นบาท 

200 

ลา้นบาท 

150 

ลา้นบาท 

100 

ลา้นบาท 

10 

ลา้นบาท 

282.36 

ลา้นบาท 

65 

ลา้นบาท

 หน้า 27 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AHT AHP AL APC(AF) APC 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

อุปกรณ์

จับยดึ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

ยานพาหนะ 

    

    

 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

     

     

     

2558 21/8/2558 26/12/2559 24/3/2556 3/1/2560 

ลา้นบาท 

120 

ลา้นบาท 

40 

ลา้นบาท 

150 

ลา้นบาท 

53.114 

ลา้นบาท 



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึ�งและวรรคสาม มีมูลค่า

ไม่เกิน ... ทั�งนี� จะปรับเปลี�ยนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที�ดินและทุน

หมุนเวียนที�แทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการที�ไดรั้บการส่งเสริม (เงื�อนไข

เฉพาะโครงการ)  

ยื�นแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและรายงานผลการ

ดาํเนินงานที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้สาํนกังานเห็นชอบ

เพื�อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรอบระยะเวลา

บญัชีนั�น  (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ตอ้งมีขนาดการลงทุน(ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนขั�นตํ�า)ไม่นอ้ยกวา่ ...

(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ตอ้งดาํเนินการให้ไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000

หรือมาตรฐานสากลอื�นที�เทียบเท่า นบัแต่วนัที�เปิดดาํเนินการภายใน  (เงื�อนไข

เฉพาะโครงการ) 

กระบวนการพฒันาซอฟแวร์ โดยมีการศึกษาความตอ้งการ การออกแบบ และการ

พฒันาและการสร้างสรรคโ์ปรแกรมซอฟแวร์และงาน DIGITAL CONTENT 

กระบวนการพฒันาซอฟแวร์ โดยมีการศึกษาความตอ้งการ การออกแบบ การ

พฒันาสร้างสรรคโ์ปรแกรม การทดสอบ การประยกุตใ์ช ้การจดัการเปลี�ยนแปลง 

และการฝึกอบรมในลกัษณะอาชีพการออกแบบและพฒันาเกี�ยวกบัซอฟแวร์หรือ

งาน DIGITAL CONTENT 

  

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติโครง

ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลติถัง

นํ�ามัน

พลาสติก 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

(ระบบนํา

ร่องการ

เดนิทาง) 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

และอุปกรณ์

จับยดึ

งื�อนไข

220 

ลา้นบาท 

464 

ลา้นบาท 

210 

ลา้นบาท 

  380 

ลา้นบาท 

363.675

ลา้นบาท

เพื�อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรอบระยะเวลา

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน

120 วนั

1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท

14000 2 ปี 2 ปี 2 ปี   2 ปี 2 ปี 

       

       

 หน้า 28 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AHT AHP AL APC(AF) APC 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

อุปกรณ์

จับยดึ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

ยานพาหนะ 

675 

ลา้นบาท 

578.164 

ลา้นบาท 

86.436 

ลา้นบาท 

 33.514 

ลา้นบาท 

ภายใน 

วนั 

ภายใน 

120 วนั 

ภายใน 

120 วนั 

 ภายใน 

120 วนั 

ลา้นบาท 2 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 

 2 ปี 2 ปี วนัที� 24 

กนัยายน 

2558 

2 ปี 

    

    



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

ผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปมีกาํลงัการผลิต  10  ลา้นชิ�น  (หรือ 45,000 ตนั) (เวลา

ทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั :  300 วนั/ปี) (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ เช่น ชิ�นส่วนช่วงล่าง เป็นตน้ มีกาํลงัการผลิต 15  ลา้นชิ�น  

(หรือ 150,000 ตนั) (เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั :  300 วนั/ปี) (เงื�อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

ผลิตถงันํ�ามนัพลาสติกสาํหรับยานพาหนะ มีกาํลงัผลิตปีละประมาณ 200,000 ชิ�น 

(หรือ 1,500 ตนั)(เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะและการซ่อมแซมแม่พิมพ ์มีกาํลงัการผลิตปีละ 400 ชุด  ผลิต

ชิ�นส่วนแม่พิมพ ์มีกาํลงัการผลิตปีละ 200 ชิ�น (หรือ 100 ตนั) ผลิตอุปกรณ์จบัยดึ

และการซ่อมแซมอุปกรณ์จบัยดึ มีกาํลงัการผลิตปีละ 22 ชุด  ผลิตชิ�นส่วนอุปกรณ์

จบัยดึ มีกาํลงัการผลิตปีละ 300 ชิ�น (หรือ 450 ตนั) (เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั : 

300 วนั/ปี)(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ)   

ผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปสาํหรับยานพาหนะ มีกาํลงัการผลิต 32 ลา้นชิ�น  (หรือ 

32,000 ตนั) (เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)  (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ผลิตชิ�นส่วนโลหะสาํหรับ HARD DISK DRIVE เช่น COVER เป็นตน้ มีกาํลงัผลิต

ปีละ 48 ลา้นชิ�น (หรือ 1,000 ตนั)(เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)(เงื�อนไข

เฉพาะโครงการ) 

ผลิตชิ�นส่วนโลหะสาํหรับยานพาหนะ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 3,391,488 ชิ�น 

(9,688 ตนั)(เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/วนั : 320 วนั/ปี)(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ)  

  

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติโครง

ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลติถัง

นํ�ามัน

พลาสติก 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

(ระบบนํา

ร่องการ

เดนิทาง) 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

และอุปกรณ์

จับยดึ

       

ลา้นชิ�น         

 

       

ชุด  ผลิต        

หรือ        

เป็นตน้ มีกาํลงัผลิต        

       

 หน้า 29 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AHT AHP AL APC(AF) APC 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

อุปกรณ์

จับยดึ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

ยานพาหนะ 

    

    

    

     

    

    

    



 
 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ | 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

ผลิตชิ�นส่วนโลหะ เช่น BRACKET, GUIDE ARM, PLATE BASE, และ PIN FIN 

เป็นตน้ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 31 ลา้นชิ�น (หรือ 770 ตนั)(เวลาทาํงาน 24 ชั�วโมง/

วนั : 300 วนั/ปี)(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

ผลิตชิ�นส่วนยานพาหนะ เช่น INPUT SHAFT และ HUB ASSY WHEEL FRONT 

เป็นตน้ กาํลงัผลิตปีละประมาณ 274,180 ชิ�น (หรือประมาณ 1,200 ตนั)(เวลาทาํงาน 

24 ชั�วโมง/วนั : 320 วนั/ปี)(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

สถานที�ตั�งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  

15 ปี  (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

สถานที�ตั�งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นเวลาอยา่งน้อย  15 ปี (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

สถานที�ตั�งโรงงานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  15  ปี  

(เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

สถานที�ตั�งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�   จงัหวดัระยอง เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

15 ปี (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

สถานที�ตง้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นเวลาอยา่งน้อย 15 ปี (เงื�อนไขเฉพาะโครงการ) 

  

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติโครง

ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลติถัง

นํ�ามัน

พลาสติก 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

(ระบบนํา

ร่องการ

เดนิทาง) 

กจิการ

ซอฟแวร์ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

และอุปกรณ์

จับยดึ

PIN FIN 

/

       

HUB ASSY WHEEL FRONT 

เวลาทาํงาน 

       

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย         

       

       

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย        
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AHT AHP AL APC(AF) APC 

ออกแบบ

และผลติ

แม่พมิพ์

อุปกรณ์

จับยดึ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�น

รูป 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

โลหะ 

ผลติ

ชิ�นส่วน

ยานพาหนะ 

    

    

    

     

    

    

    



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 3 ปัจจัยความเสี�ยง  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

3. ปัจจัยความเสี�ยง 

โครงสร้างและความรับผดิชอบในการบริหารความเสี�ยง

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยง

ที�ดีขององคก์ร โดยบริษทัฯ ไดมี้การ

กบัแนวทางและหลกัการปฎิบติั

ย ั�งยืนใหก้บัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน

ความเสี�ยงสาํคญัที�มีความเกี�ยวขอ้งต่อธุรกิจ

พฒันาการที�สําคัญในกระบวนการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํ

ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้

รวมถึงมีการพิจารณาและอนุมติันโยบายการแจง้เบาะแส 

ของขวญั (Gift Policy) ในช่วงเทศกา

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงได้พิจารณา

พิจารณาเปรียบเทียบถึงความเป็นไปไดที้�จะเกิดความ

บริษัทฯ และให้มีการทบทวนปัจจัยเสี� ยงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและปัจจัยการดําเนินธุรกิจที�

เปลี�ยนแปลงไป รวมถึงมาตรการควบคุมความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ�นจากความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�

ยอมรับได ้ ในรอบปี 2557 ที�ผ่านมา 

สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ

3.1. ปัจจยัความเสี�ยงของประเทศ

ปัจจัยความเสี� ยงของประเทศพิจารณาจากความเสี� ยงที� เกิดขึ� นจากการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์

ภายในประเทศไทย ซึ� งอาจส่งผลกระทบทางลบกบั

บริษทัฯ ประเมินความเสี�ยงจาก

3.1.1. ความเสี�ยงจากปัญหาทางการเมอืง

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากปัญหาความขดัแยง้และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองใน

ประเทศ ซึ�งอาจนาํไปสู่ความเชื�อมั�น

ลงทุนของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

จากเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

วิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ� งมี

การประทว้งจะเป็นไปดว้ยความสงบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย

ละ 1 ในปี 2557  นอกจากนี�  ความไม่มั�นคงของรัฐบาลยงัส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของโครงการลงทุน

  

มหาชน) 

โครงสร้างและความรับผดิชอบในการบริหารความเสี�ยง 

กบัการบริหารความเสี�ยง และถือเป็นหนึ�งในกระบวนการสาํคญั

โดยบริษทัฯ ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารความเสี�ยง

บติัสากลเพื�อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างมั�นคง

ยั�งยืนใหก้บัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน  บริษทัฯ ไดมี้การประเมินความเสี�ยงแบบรวมกลุ่ม

ความเสี�ยงสาํคญัที�มีความเกี�ยวขอ้งต่อธุรกิจโดยรวมของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก 

พฒันาการที�สําคัญในกระบวนการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการบริหารความเสี�ยง

ให้คณะกรรมการชุดย่อยในการกาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงโดยรวม

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดมี้การจดัตั�งกรอบการทาํงานสาํหรับกระบวนการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

พิจารณาและอนุมติันโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blower Policy)

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื�อเป็นหลกัปฏิบติัใหแ้ก่พนกังาน ซึ�งมีผลบงัคบัใชใ้นปี 

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงได้พิจารณาปัจจยัเสี� ยงที� เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย

ถึงความเป็นไปไดที้�จะเกิดความเสี�ยง และผลกระทบของความเสี�ยงต่อผลการดาํเนินงานของ

และให้มีการทบทวนปัจจัยเสี� ยงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและปัจจัยการดําเนินธุรกิจที�

รวมถึงมาตรการควบคุมความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ�นจากความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�

ที�ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดมี้การสอบทานและ

ของบริษทัฯ โดยสามารถแบ่งเป็นความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�

ของประเทศ 

ปัจจัยความเสี� ยงของประเทศพิจารณาจากความเสี� ยงที� เกิดขึ� นจากการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์

ภายในประเทศไทย ซึ� งอาจส่งผลกระทบทางลบกบัผลการดาํเนินงาน หรือมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทั

ความเสี�ยงจากปัญหาทางการเมืองและความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ 

ความเสี�ยงจากปัญหาทางการเมอืง 

ความเสี�ยงจากปัญหาความขดัแยง้และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองใน

นาํไปสู่ความเชื�อมั�นที�ลดลงของนกัลงทุนและผูบ้ริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

ซึ� งมีการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลอย่างรุนแรงบนทอ้งถนน

การประทว้งจะเป็นไปดว้ยความสงบและไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจตามปกติ

ไทยไดป้รับตวัลดลง โดยดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

นอกจากนี�  ความไม่มั�นคงของรัฐบาลยงัส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของโครงการลงทุน
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ถือเป็นหนึ�งในกระบวนการสาํคญัในการบริหารจดัการ

การบริหารความเสี�ยงขององคก์รใหส้อดคลอ้ง

ผลตอบแทนอย่างมั�นคงและ

รวมกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ในการพิจารณา

 

คญัของกระบวนการบริหารความเสี�ยงและไดม้อบหมายหนา้ที�

ในการกาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงโดยรวม ในระหว่างปี 2557 

มีการจดัตั�งกรอบการทาํงานสาํหรับกระบวนการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

(Whistle Blower Policy) และนโยบายการใหแ้ละรับ

ซึ�งมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2557  

ปัจจยัเสี� ยงที� เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย

และผลกระทบของความเสี�ยงต่อผลการดาํเนินงานของ

และให้มีการทบทวนปัจจัยเสี� ยงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและปัจจัยการดําเนินธุรกิจที�

รวมถึงมาตรการควบคุมความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ�นจากความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�

สอบทานและประเมินความเสี�ยงที�

ความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

ปัจจัยความเสี� ยงของประเทศพิจารณาจากความเสี� ยงที� เกิดขึ� นจากการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์

หรือมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ  ทั�งนี�  

ความเสี�ยงจากปัญหาความขดัแยง้และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองใน

ที�ลดลงของนกัลงทุนและผูบ้ริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ

โดยรวม  

2557 ประเทศไทยอยู่ภายใต้

การประทว้งต่อตา้นรัฐบาลอย่างรุนแรงบนทอ้งถนนในเขตกรุงเทพฯ  ถึงแมว้่า

ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจตามปกติ แต่การเติบโตทาง

ในประเทศมีการเติบโตนอ้ยกว่าร้อย

นอกจากนี�  ความไม่มั�นคงของรัฐบาลยงัส่งผลให้เกิดความล่าชา้ของโครงการลงทุนต่างๆ 



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 3 ปัจจัยความเสี�ยง  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

รวมถึงโครงการอีโคคาร์ รุ่นที� 

ในปี 2557 และส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รถยนตใ์นประเทศที�ลดลง 

จดัการเพื�อใหเ้กิดผลกระทบ

จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในช่วง

ยงัมีความไม่แน่นอนสูง  อย่างไรก็ตาม

กิจกรรมทางการเมืองที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่

การเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ

3.1.2. ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติ

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ

กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

ลดลง  ถึงแมว้า่ความเป็นไปไดใ้นการเกิ

เกิดเหตุการณ์นี� เป็นสิ� งที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงและไม่สามารถคาดการณ์ได้

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงั

เนื�องจากการขาดแคลนชิ�นส่วนและเหล็ก

ประเทศไทย ซึ� งทาํให้โรงงานหลกัของบริษทัฯ 

เครื� องจกัร อาคาร และสินคา้ของบริษทัฯ 

ป้องกนั และฟื� นฟบูริษทัฯ 

จากประสบการณ์ที�ผา่นมา บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบาย

ที�อาจเกิดขึ�นใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้

เขื�อนดินที�ลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ครอบคลุมความเสี�ยงต่างๆ รวมถึงความเสี�ยงจากการหยุดชะงกัทางธุรกิจ

เพื�อเป็นทางเลือกใหส้ามารถยา้ยสายการผลิตบางส่วน

3.2. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ

ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ 

สาเหตุมาจากการแข่งขนัทางธุรกิจ สภาวะทางเศรษฐกิจที�ไม่พึงประสงค ์หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื�นๆ ที�อาจเป็น

สาเหตุของความลม้เหลวทางธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่

เนื�องจากผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย

ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกคา้รายใหญ่

รวมประมาณร้อยละ 63 ของรายไดร้วมทั�งหมดของบริษทัฯ

ถึงแมว้า่บริษทัฯ มีการผลิตชิ�นส่วนรถยนตเ์พื�อส่งให้

  

มหาชน) 

รวมถึงโครงการอีโคคาร์ รุ่นที� 2 (Eco car Phase 2) ซึ� งส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมยานยนต์

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จากยอดการผลิตรถยนต์และความต้

รถยนตใ์นประเทศที�ลดลง อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดมี้การติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานนอ้ยที�สุด 

เกิดขึ�นในช่วง 8 ปีที�ผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การประเมินแลว้

สูง  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ คาดว่าผลกระทบต่อการดาํเนินงานอยู่ในระดบัตํ�า เนื�องจาก

ที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่กระจายตวัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ  นอกจากนี�  การกระจายการลงทุนและ

การเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติ 

ธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยเป็นผลใหร้ายไดแ้ละ

ถึงแมว้า่ความเป็นไปไดใ้นการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติจะนอ้ยมากจากสถิติใน

เป็นสิ� งที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถ

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัเช่น ภยัสึนามิในประเทศญี�ปุ่นซึ� งทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการผลิต 

เนื�องจากการขาดแคลนชิ�นส่วนและเหล็กซึ� งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต แล

ซึ� งทาํให้โรงงานหลกัของบริษทัฯ จมอยู่ไตน้ํ� าลึกกว่า 2.2 เมตร ก่อ

เครื� องจกัร อาคาร และสินคา้ของบริษทัฯ รวมถึงทาํให้การผลิตหยุดชะงกัและมีค่าใช้จ่าย

ป้องกนั และฟื� นฟบูริษทัฯ  

ณ์ที�ผา่นมา บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ

ที�อาจเกิดขึ�นใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้และสามารถกลบัมาดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่งเร็วที�สุด

เขื�อนดินที�ลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค การเจรจาต่อรองความคุม้ครองประกนัภยัของโรงงานทั�งหมด

ครอบคลุมความเสี�ยงต่างๆ รวมถึงความเสี�ยงจากการหยุดชะงกัทางธุรกิจ และการ

เพื�อเป็นทางเลือกใหส้ามารถยา้ยสายการผลิตบางส่วนไปไดใ้นกรณีที�จาํเป็น 

ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ 

ในการประกอบธุรกิจ หมายถึงความไม่แน่นอนของผลกาํไรหรือการขาดทุนของบริษทัฯ 

ธุรกิจ สภาวะทางเศรษฐกิจที�ไม่พึงประสงค ์หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื�นๆ ที�อาจเป็น

สาเหตุของความลม้เหลวทางธุรกิจ ซึ�งบริษทัฯ ไดป้ระเมินความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี�

ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

เนื�องจากผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทยมีจาํนวนไม่มากนกัจึงเป็นเรื�องที�หลีกเลี�ยงไม่ไดที้�บริษทัฯ อาจมี

พึ�งพิงลูกคา้รายใหญ่สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ ซึ� งมีสัดส่วนรายได้

ของรายไดร้วมทั�งหมดของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีการผลิตชิ�นส่วนรถยนตเ์พื�อส่งใหบ้ริษทัผูผ้ลิตรถยนตห์ลายยี�หอ้ 
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ยนตใ์นประเทศไทยชะลอตวั

ยอดการผลิตรถยนต์และความตอ้งการ

มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ดและพยายามบริหาร

แลว้ว่าสถานการณ์ทางการเมือง

การดาํเนินงานอยู่ในระดบัตํ�า เนื�องจาก

นอกจากนี�  การกระจายการลงทุนและ

ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จากเหตุการณ์นี�  

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต ์และส่งผล

ผลใหร้ายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทัฯ 

ากสถิติในช่วง 20 ปีที�ผ่านมา การ

สามารถส่งผลกระทบอย่างมี

ซึ� งทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการผลิต 

และเหตุการณ์มหาอุทกภัยใน

เมตร ก่อให้เกิดความเสียหายกับ

รวมถึงทาํให้การผลิตหยุดชะงกัและมีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นจากการ

ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ

สามารถกลบัมาดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่งเร็วที�สุด ซึ� งไดแ้ก่ การดูแล

มครองประกนัภยัของโรงงานทั�งหมดให้

และการสร้างโรงงานในหลายพื�นที� 

การขาดทุนของบริษทัฯ โดยมี

ธุรกิจ สภาวะทางเศรษฐกิจที�ไม่พึงประสงค ์หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื�นๆ ที�อาจเป็น

ซึ�งบริษทัฯ ไดป้ระเมินความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี�  

จึงเป็นเรื�องที�หลีกเลี�ยงไม่ไดที้�บริษทัฯ อาจมี

สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ ซึ� งมีสัดส่วนรายได้

หลายยี�หอ้ แต่รายไดส่้วนใหญ่
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ของบริษทัฯ มาจากลูกคา้รายใหญ่ 

ลายแอนซ์ (ประเทศไทย

สดัส่วนรายไดม้ากกวา่ร้อยละ 

สื�อไดว้่าผลประกอบการของบริษทัฯ นั�น

สูญเสียยอดขายจากลกูคา้รายใดรายหนึ�งอาจส่งผลกระทบ

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ประเมินว่าความเสี�ยงจากการ

กระทบต่อบริษทัฯ ไม่มากนกั 

บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วน

ใหม่ต่อไปดว้ยมาตรฐานดา้น

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัไม่เคยมีประวติัในการ

3.2.2. ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของ

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ

เป็นสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 

บทบาทสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใ์นประเท

เสี�ยงจากการกระจุกตวัของลกูคา้

กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี�ปุ่น โดยในกรณีที�ประเทศญี�ปุ่นประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผล

กระทบต่อบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย และมีผลต่อเนื�องมายงับริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั

บริษทัฯ ไดมี้การติดตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจ

ปรับตวัอย่างเหมาะสมและทนัท่วงที

ตวัของลูกคา้ญี�ปุ่นของบริษทัฯ 

สินคา้ รวมถึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทัฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจที�บริษทัฯ ไดว้างแผนไว้

3.2.3. ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ�นส่วนรถยนต์มีการแข่งขนัสูงมากระหว่างบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์

ด้วยกัน เนื�องจากมาตรฐานที�สูงในเรื� องของคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที�ตรงเวลา

อุตสาหกรรมนี�  บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์จะเลือก

รถยนตใ์นแต่ละรุ่น ซึ�งหมายถึงการประกนัรายไดส้าํหรับผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตต์ลอด

นั�นๆ ซึ� งมีระยะเวลาตั�งแต่ 

การผลิตชิ�นส่วนใหก้บัรถยนตรุ่์นต่อมาดว้ยเช่นกนั

ถึงความเชื�อมั�นและไวว้างใจ

ยอ่มทาํใหเ้กิดผลทางลบต่อบริษทัฯ และเป็นขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนัสาํหรับโครงการอื�นๆ

ทั�งนี�  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

รถยนต ์โดยไดมี้การพฒันาเครื�องจกัร

เพื�อเพิ�มพนูทกัษะของพนกังาน

  

มหาชน) 

ของบริษทัฯ มาจากลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย

ประเทศไทย) จาํกัด และบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั

สดัส่วนรายไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ ซึ�งการพึ�งพิงลกูคา้รายใหญ่จาํนวนนอ้ยรายนี�

ของบริษทัฯ นั�นผูกติดกบัผลกาํไรและส่วนแบ่งการตลาดของลูกคา้เหล่านี�

รายใดรายหนึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ประเมินว่าความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกคา้รายใหญ่จาํนวนน้อยรายนี�

ไม่มากนกั เนื�องจากบริษทัฯ มีรายไดที้�แน่นอนจากลูกคา้เหล่านี�

บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตน์ั�นๆ และอาจรวมถึงคาํสั�งซื�อชิ�นส่วนสาํหรับรถยนตรุ่์น

มาตรฐานดา้นคุณภาพ ราคา และการจดัส่งที�ตรงเวลา รวมถึงมี

ไม่เคยมีประวติัในการสูญเสียลกูคา้ที�บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกแลว้

การกระจุกตวัของลูกค้า(ประเทศคู่ค้า) 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในส่วนธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนต์

เป็นสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวมของบริษทัฯ เป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์สัญชาติญี�ปุ่น

บทบาทสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย  ดงันั�น จึงอาจกล่าวไดว้่า

ยงจากการกระจุกตวัของลกูคา้จากประเทศญี�ปุ่น และทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความเกี�ยวเนื�อง

กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี�ปุ่น โดยในกรณีที�ประเทศญี�ปุ่นประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผล

กระทบต่อบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย และมีผลต่อเนื�องมายงับริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั

มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

ปรับตวัอย่างเหมาะสมและทนัท่วงที อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ประเมินว่าผลกระทบจาก

ของบริษทัฯ จะนอ้ยลงจากการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ 

สินคา้ รวมถึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทัฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจที�บริษทัฯ ไดว้างแผนไว้

ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลติชิ�นส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ�นส่วนรถยนต์มีการแข่งขนัสูงมากระหว่างบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์

จากมาตรฐานที�สูงในเรื� องของคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที�ตรงเวลา

บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์จะเลือกผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์เพียงรายเดียวสําหรั

ซึ�งหมายถึงการประกนัรายไดส้าํหรับผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตต์ลอด

ซึ� งมีระยะเวลาตั�งแต่ 4 ถึง 10 ปี และโดยทั�วไป บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มกัจะเลือกบริษทัผูผ้ลิตรายเดิม

รถยนตรุ่์นต่อมาดว้ยเช่นกนั ซึ�งหมายถึงรายไดที้�ต่อเนื�องของบริษทัฯ

ถึงความเชื�อมั�นและไวว้างใจของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ยอ่มทาํใหเ้กิดผลทางลบต่อบริษทัฯ และเป็นขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนัสาํหรับโครงการอื�นๆ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าหมายและผลกัดนัให้บริษทัฯ เป็นผูน้าํในธุรกิจการผลิตชิ�นส่วน

โดยไดมี้การพฒันาเครื�องจกัรและนาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต

เพิ�มพนูทกัษะของพนกังาน รวมถึงการพฒันาทางดา้นวิศวกรรม และการรักษาค
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ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ออโตอ้ลั

จาํกดั ซึ� งรวมกันแลว้คิดเป็น

การพึ�งพิงลกูคา้รายใหญ่จาํนวนนอ้ยรายนี�อาจ

ส่วนแบ่งการตลาดของลูกคา้เหล่านี�  และการ

ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ลูกคา้รายใหญ่จาํนวนน้อยรายนี� อาจส่งผล

จากลูกคา้เหล่านี� ตลอดอายุของรถยนต์ที�

และอาจรวมถึงคาํสั�งซื�อชิ�นส่วนสาํหรับรถยนตรุ่์น

มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

สูญเสียลกูคา้ที�บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกแลว้อีกดว้ย 

ชิ�นส่วนรถยนตใ์นประเทศไทย ซึ� งคิด

เป็นบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์สัญชาติญี�ปุ่นซึ� งมี

ศไทย  ดงันั�น จึงอาจกล่าวไดว้่าบริษทัฯ อาจมีความ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความเกี�ยวเนื�อง

กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี�ปุ่น โดยในกรณีที�ประเทศญี�ปุ่นประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผล

กระทบต่อบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทย และมีผลต่อเนื�องมายงับริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั 

ในแต่ละภูมิภาคอย่างใกลชิ้ดเพื�อให้มีการ

ผลกระทบจากความเสี�ยงจากการกระจุก

ในต่างประเทศ และความหลากหลายของ

สินคา้ รวมถึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทัฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจที�บริษทัฯ ไดว้างแผนไว ้

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ�นส่วนรถยนต์มีการแข่งขนัสูงมากระหว่างบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์

จากมาตรฐานที�สูงในเรื� องของคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที�ตรงเวลาสําหรับลูกค้า  ใน

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์เพียงรายเดียวสําหรับชิ�นส่วนใดๆ ของ

ซึ�งหมายถึงการประกนัรายไดส้าํหรับผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตต์ลอดระยะเวลาของรถยนตรุ่์น

โดยทั�วไป บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มกัจะเลือกบริษทัผูผ้ลิตรายเดิมใน

องของบริษทัฯ และแสดงใหเ้ห็น

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงันั�น การสูญเสียลูกคา้

ยอ่มทาํใหเ้กิดผลทางลบต่อบริษทัฯ และเป็นขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนัสาํหรับโครงการอื�นๆ 

เป็นผูน้าํในธุรกิจการผลิตชิ�นส่วน

และนาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต และจดัใหมี้การฝึกอบรม

รวมถึงการพฒันาทางดา้นวิศวกรรม และการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 3 ปัจจัยความเสี�ยง  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ตลอดมา เพื�อใหบ้ริษทัฯ คงความเชื�อมั�นจากบริษทัผูผ้ลิตยานยนตช์ั�นนาํระดบัโลก และรักษาชื�อเสียง

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�มีความสามารถในการแข่งขนัสูงที�สุดในตลาดรายหนึ�ง

3.3. ความเสี�ยงในการผลติ 

ความเสี�ยงในการผลิต หมายถึง

รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกอื�นๆ 

3.3.1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนต ์ซึ� งมีเหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัที�บริษทัฯ 

ใชใ้นกระบวนการผลิต ทั�งนี�  ราคาเหลก็มีความผนัแปรไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก 

ผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ตน้ทุนของเหลก็คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี�ย

อย่างใกลชิ้ด และกาํหนดนโยบาย

นาํมาใชใ้นการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และกาํหนดราคา

ลูกคา้ในการปรับราคาขายของสินคา้

ดงักล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ

3.3.2. ความเสี�ยงด้านปัญหาแรงงาน

ความเสี�ยงจากปัญหาแรงงานอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

เนื�องจากการนัดหยุดงานของพนักงาน

ความสัมพนัธ์ที�ไม่ดีกบัสหภาพแรงงาน

บริษทัฯ เองหรือปัญหาแรงงานของบริษทัคู่คา้ หรือบริษทัอื�นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

หยุดงานของพนกังานในบริษทัใดบริษทัหนึ�งในระบบการผลิต

ไม่รับสินคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถส่งงานได้

สาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังานถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื�อนองคก์รใหด้าํเนินธุรกิจอย่าง

ราบรื�น ดงันั�น บริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้การสื�อสารที�ดีภายในองค์กร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการแก่

พนกังานอยา่งเหมาะสม เป็นหลกัสาํคญัที�จะช่วยลดปัญห

มุ่งมั�นของผูบ้ริหารในการจดัการดา้นแรงงาน ทาํใหบ้ริ

ในส่วนปัญหาแรงงานของบริษทัฯ อื�นในห่วงโซ่การผลิตรถยนต์

เป็นเพียงผลกระทบระยะสั�น โดยที�สถานการณ์จะกลบัเป็นปกติเมื�อไดข้อ้สรุปในการแกปั้ญหา

บริษทัฯ ประเมินว่าผลกระทบ

รถยนตเ์กือบทุกราย และไม่ผกูขาดการข

3.3.3. ความเสี�ยงจากปัญหา

คุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัหลกัของความสําเร็จในอุตสาหกรรม

  

มหาชน) 

คงความเชื�อมั�นจากบริษทัผูผ้ลิตยานยนตช์ั�นนาํระดบัโลก และรักษาชื�อเสียง

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�มีความสามารถในการแข่งขนัสูงที�สุดในตลาดรายหนึ�ง 

 

หมายถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัขั�นตอนการทาํงาน พนกังาน ระบบการทาํงาน และอาจ

อื�นๆ ซึ�งความเสี�ยงในการผลิตของบริษทัฯ สามารถจาํแนกได้

จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนต ์ซึ� งมีเหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัที�บริษทัฯ 

ทั�งนี�  ราคาเหลก็มีความผนัแปรไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก 

อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรของบริษทัฯ เนื�องจาก

ตน้ทุนของเหลก็คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 75 ของตน้ทุนทั�งหมด 

มีการบริหารจดัการความเสี�ยงนี� ดว้ยการติดตามการเปลี�ยนแปลงและทิศทางของราคาเหล็ก

และกาํหนดนโยบายกลางในการซื�อวตัถุดิบ โดยเป็นระบบที�ให้

นาํมาใชใ้นการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และกาํหนดราคาซื�อขายเหลก็ใหแ้ก่บริษทัฯ เอง

ลูกคา้ในการปรับราคาขายของสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนและราคาวตัถุดิบที�เปลี�ยนแปลงไป

จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ

ความเสี�ยงด้านปัญหาแรงงาน 

ความเสี�ยงจากปัญหาแรงงานอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษทัฯ อาจถึงขั�น

เนื�องจากการนัดหยุดงานของพนักงาน โดยปัญหาแรงงานส่วนใหญ่มีสาเหตุ

สหภาพแรงงาน ทั�งนี�  บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงดา้นปัญหาแรงงาน

บริษทัฯ เองหรือปัญหาแรงงานของบริษทัคู่คา้ หรือบริษทัอื�นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ในบริษทัใดบริษทัหนึ�งในระบบการผลิตอาจกระทบถึงบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่สามารถส่งงานไดแ้ละทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียรายได ้

สาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังานถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื�อนองคก์รใหด้าํเนินธุรกิจอย่าง

ราบรื�น ดงันั�น บริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้การสื�อสารที�ดีภายในองค์กร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการแก่

เป็นหลกัสาํคญัที�จะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร

มุ่งมั�นของผูบ้ริหารในการจดัการดา้นแรงงาน ทาํใหบ้ริษทัฯ มีปัญหาดา้นแรงงานนอ้ยมาก

ในส่วนปัญหาแรงงานของบริษทัฯ อื�นในห่วงโซ่การผลิตรถยนต ์บริษทัฯ คาดวา่ผลกระทบที�ไดรั้บอาจ

เป็นเพียงผลกระทบระยะสั�น โดยที�สถานการณ์จะกลบัเป็นปกติเมื�อไดข้อ้สรุปในการแกปั้ญหา

บริษทัฯ ประเมินว่าผลกระทบต่อผลกาํไรของบริษทัฯ คงอยู่ระดบัตํ�า เนื�องจาก

ไม่ผกูขาดการขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ผูผ้ลิตรถยนตเ์พียงรายใดรายหนึ�งเป็นสาํคญั

ปัญหาด้านคุณภาพ 

คุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัหลกัของความสําเร็จในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

คงความเชื�อมั�นจากบริษทัผูผ้ลิตยานยนตช์ั�นนาํระดบัโลก และรักษาชื�อเสียงการเป็น

าน ระบบการทาํงาน และอาจ

ของบริษทัฯ สามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปนี�  

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนต ์ซึ� งมีเหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัที�บริษทัฯ 

ทั�งนี�  ราคาเหลก็มีความผนัแปรไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก และความผนั

ผลกาํไรของบริษทัฯ เนื�องจาก

ดว้ยการติดตามการเปลี�ยนแปลงและทิศทางของราคาเหล็ก

ให้ลูกค้าเป็นผูเ้ลือกเหล็กที�จะ

เอง โดยที�บริษทัฯ มีขอ้ตกลงกบั

ที�เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งขอ้ตกลง

จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ 

อาจถึงขั�นที�ไม่อาจดาํเนินงานได้

มีสาเหตุมาจากการที�บริษัทฯ มี

ปัญหาแรงงาน ทั�งจากปัญหาของ

บริษทัฯ เองหรือปัญหาแรงงานของบริษทัคู่คา้ หรือบริษทัอื�นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์เพราะการนดั

อาจกระทบถึงบริษทัฯ เนื�องจากบริษทัฯ คู่คา้

 

สาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังานถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื�อนองคก์รใหด้าํเนินธุรกิจอย่าง

ราบรื�น ดงันั�น บริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้การสื�อสารที�ดีภายในองค์กร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการแก่

าความขดัแยง้ภายในองคก์ร และดว้ยความใส่ใจและ

นอ้ยมาก  

บริษทัฯ คาดวา่ผลกระทบที�ไดรั้บอาจ

เป็นเพียงผลกระทบระยะสั�น โดยที�สถานการณ์จะกลบัเป็นปกติเมื�อไดข้อ้สรุปในการแกปั้ญหา นอกจากนี�  

ต่อผลกาํไรของบริษทัฯ คงอยู่ระดบัตํ�า เนื�องจากบริษทัฯ ทาํธุรกิจกบัผูผ้ลิต

ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ผูผ้ลิตรถยนตเ์พียงรายใดรายหนึ�งเป็นสาํคญั  

ยนต์ เนื�องจากความบกพร่อง



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 3 ปัจจัยความเสี�ยง  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

หรือชิ�นส่วนที�ไม่ไดคุ้ณภาพนั�น

ร้ายแรง และผลกระทบต่างๆ ตามมา

และอาจถกูฟ้องร้องจากจากผู ้

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการควบคุม

ของเสียของผลิตภณัฑใ์ห้เหลือ 

ควบคุมคุณภาพของสินคา้

โรงงานการผลิตชิ�นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ จึงมั�นใจไดว้่าความเสี�ยงในดา้นคุณภาพของสินคา้จะลดลงอย่าง

ต่อเนื�อง สาํหรับในส่วนผลกระทบที�เป็นตวัเงิน

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้

3.4. ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการ

3.4.1. ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้บริหารสูงสุดแต่เพยีงผู้เดยีว

บริษทัฯ มีความทา้ทาย

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อีกทั� งเป็นผูก่้อตั� งกลุ่มบริษทัอาปิโก

ดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงไดส้ร้างความ

ซู ชวน อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงในการสูญเสียยอดขายและความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้

อุตสาหกรรมรถยนตใ์นปัจจุบนัที�มีการแข่งขนัที�สูงมาก

ถึงแมว้่านายเย็บ ซู ชวนยงัไม่มีแผนการเกษียณอายุในอนาคตอนัใกล้

สนบัสนุนบริษทัฯ ทั�งทางดา้นการดาํเนินงานและกลยุทธ์

ความเสี�ยงและใหท้บทวนการวางแผนในการลดความเสี�ยง

แก่ผูบ้ริหารของแต่ละบริษทั

ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเพื�อรับทราบ

โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานระดบัหวัหนา้งานอยา่งต่อเนื�อง

3.5. ความเสี�ยงด้านการเงิน

3.5.1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย

บริษทัฯ ไดมี้การทาํ

เงื�อนไขที�แตกต่างกนั โดยเงื�อนไข

เสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย

อตัราดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น โดยในปี 

สดัส่วนประมาณร้อยละ 80 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ

ธนาคารเพื�อตรึงอตัราดอกเบี� ยให้คงที� 

ใกลชิ้ด  อย่างไรก็ดี บริษทัฯ 

  

มหาชน) 

หรือชิ�นส่วนที�ไม่ไดคุ้ณภาพนั�นเป็นสิ�งที�ไม่สามารถยอมรับได ้เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ

ร้ายแรง และผลกระทบต่างๆ ตามมา ซึ� งบริษทัฯ นั�นมีความเสี�ยงที�จะสูญเสียลูกคา้และชื�อเสียงของบริษทัฯ 

จากผูบ้ริโภคจากความเสียหายที�เกิดขึ�นจากสินคา้ที�ไม่ปลอดภยั

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการควบคุมคุณภาพของสินคา้ และไดก้าํหนดเป้าหมายในการลดจาํนวน

ของเสียของผลิตภณัฑใ์ห้เหลือ 0% หรือไม่ใหมี้ของเสียเลย ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดมี้การลงทุน

ควบคุมคุณภาพของสินคา้ และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ 

โรงงานการผลิตชิ�นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ จึงมั�นใจไดว้่าความเสี�ยงในดา้นคุณภาพของสินคา้จะลดลงอย่าง

ต่อเนื�อง สาํหรับในส่วนผลกระทบที�เป็นตวัเงิน บริษทัฯ ไดมี้การตั�งเงินสํารองเผื�อการ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้ และไดมี้การทาํประกนัความเสียหายจากการเรียกคืนสินคา้

ด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้บริหารสูงสุดแต่เพยีงผู้เดยีว 

บริษทัฯ มีความทา้ทายดา้นการบริหารดว้ยมีผูบ้ริหารสูงสุดแต่เพียงผูเ้ดียว

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อีกทั� งเป็นผูก่้อตั� งกลุ่มบริษทัอาปิโก ทําให้นายเย็บ ซู ชวน

ดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัลูกคา้ ดงันั�น การเกษียณอายุของนายเยบ็ 

มีความเสี�ยงในการสูญเสียยอดขายและความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้

อุตสาหกรรมรถยนตใ์นปัจจุบนัที�มีการแข่งขนัที�สูงมาก 

นายเย็บ ซู ชวนยงัไม่มีแผนการเกษียณอายุในอนาคตอนัใกลนี้�

บริษทัฯ ทั�งทางดา้นการดาํเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่คณะกรรมการบริษทั

ละใหท้บทวนการวางแผนในการลดความเสี�ยง อาทิ เช่น การกระจายอาํนาจจากผูบ้ริหารระดบัสูง

ผูบ้ริหารของแต่ละบริษทั โดยใหดู้แลรับผิดชอบการดาํเนินงานและผลประกอบการของแต่ละบริษทัฯ 

ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเพื�อรับทราบ

โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานระดบัหวัหนา้งานอยา่งต่อเนื�อง

ความเสี�ยงด้านการเงิน 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย 

ไดมี้การทาํสัญญาสินเชื�อกบัธนาคารเพื�อการลงทุนในกิจการของบริษทัฯ ซึ� งสัญญาเหล่านี� มี

โดยเงื�อนไขส่วนใหญ่อยูภ่ายใตอ้ตัราดอกเบี�ยแบบลอยตวั ซึ� งเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ มีความ

เสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยที�อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ หาก

โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีสัญญาสินเชื�อภายใตเ้งื�อนไขอตัราดอกเบี� ยแบบลอยตวัอยู่ใน

80 ของสญัญาสินเชื�อทั�งหมดที�บริษทัฯ ยงัคงมีอยูก่บัธนาคาร

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเสี�ยงนี�  โดยการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยกับ

ตรึงอตัราดอกเบี� ยให้คงที� รวมถึงการติดตามแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยอย่าง

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ได้มีการประเมินว่าการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย

 หน้า 35 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ

ที�จะสูญเสียลูกคา้และชื�อเสียงของบริษทัฯ 

ากสินคา้ที�ไม่ปลอดภยั 

ไดก้าํหนดเป้าหมายในการลดจาํนวน

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนปรับปรุงในการ

มาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 สําหรับ

โรงงานการผลิตชิ�นส่วนรถยนตข์องบริษทัฯ จึงมั�นใจไดว้่าความเสี�ยงในดา้นคุณภาพของสินคา้จะลดลงอย่าง

เผื�อการเรียกคืนค่าสินคา้ที�ไม่

ไดมี้การทาํประกนัความเสียหายจากการเรียกคืนสินคา้ไวด้ว้ย 

ผูบ้ริหารสูงสุดแต่เพียงผูเ้ดียว ดว้ยตาํแหน่งประธานและ

ทําให้นายเย็บ ซู ชวน มีบทบาทในการ

ดงันั�น การเกษียณอายุของนายเยบ็ 

มีความเสี�ยงในการสูญเสียยอดขายและความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ไดใ้นภาวะตลาด

นี� และจะยงัคงบทบาทในการ

แต่คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึง

การกระจายอาํนาจจากผูบ้ริหารระดบัสูง

และผลประกอบการของแต่ละบริษทัฯ และ

ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเพื�อรับทราบ นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดั

โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานระดบัหวัหนา้งานอยา่งต่อเนื�อง 

เพื�อการลงทุนในกิจการของบริษทัฯ ซึ� งสัญญาเหล่านี� มี

ซึ� งเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ มีความ

ที�อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ หากมีการปรับ

บริษทัฯ มีสัญญาสินเชื�อภายใตเ้งื�อนไขอตัราดอกเบี� ยแบบลอยตวัอยู่ใน

กบัธนาคาร 

มีมาตรการลดความเสี�ยงนี�  โดยการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยกับ

ติดตามแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยอย่าง

ประเมินว่าการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยยงัมีไม่มากจากมติ
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินที�ให้คงนโยบายอตัราดอกเบี� ยในช่วงปีที�ผ่านมา

กาํหนดอตัราดอกเบี�ยแบบคงที�สาํหรับ

ในอตัราดอกเบี�ยคงที�เช่นกนั

3.5.2. ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท

สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ บริษทัฯ มี

ส่งออกสินคา้ และจดัซื�อเครื�องจกัร ชิ�นส่วนอะไหล่ และวตัถุดิบในการผลิต

การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ค่อนขา้งตํ�า เนื�องจากการซื�อขายส่วนใหญ่เป็นการ

โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีมลูค่าการซื�อขายในเงินสกลุต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนเพียง

รายไดร้วมทั�งหมดของบริษทัฯ

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ 

ในเงินสกลุเดียวกนั และมีการ

การทาํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

3.6. ความเสี�ยงอื�นๆ 

3.6.1. ความเสี�ยงด้านความปลอดภัย สิ�งแวดล้อมและชุมชน

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยง

สิ�งแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ซึ�งอาจส่งผลกระทบ

ประสิทธิภาพ โดยผลที�ตามมาอาจรุนแรงจ

เกี�ยวกบัความปลอดภยัและสุขภาพ

บริษทัฯ มีการจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานเพื�อสร้างความเขา้ใจที�ดี

กระบวนการผลิตเพื�อลดความเสี�ยงของการสูญเสียและอนัตรายที�อาจเกิดขึ�น

ตระหนักถึงความปลอดภัยผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น 

Check Completely Find Out) 

(5S) เพื�อสร้างมาตรฐานความปลอดภยั สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบสิ�งผิดปกติที�อาจเกิดขึ�นใน

สถานที�ทาํงานเพื�อปรับปรุงมาตรฐานและเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน

ส่งเสริมนโยบายการขบัขี�อยา่งปลอดภยั 

ทาํงาน การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งเคร่งครัด และการตรวจสุขภาพประจาํปีข

พนักงาน นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง

มาตรฐานดา้นคุณภาพและสิ�งแวดลอ้ม 

อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งเป็นขอ้พิสูจนถึ์งความน่าเชื�อถือของบริษทัฯ 

3.6.2. ความเสี�ยงจากการลงทุนในประเทศอื�น

บริษทัฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื�อเป็นผูน้าํในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนต์ในระดบั

  

มหาชน) 

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินที�ให้คงนโยบายอตัราดอกเบี� ยในช่วงปีที�ผ่านมา

กาํหนดอตัราดอกเบี�ยแบบคงที�สาํหรับสัญญาสินเชื�อใหม่กบัธนาคาร และมีการวางแผนหาแหล่งเงินทุนอื�นๆ

ในอตัราดอกเบี�ยคงที�เช่นกนั 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

สาํหรับธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ บริษทัฯ มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในสกุลเงินต่างประเทศจากการ

ส่งออกสินคา้ และจดัซื�อเครื�องจกัร ชิ�นส่วนอะไหล่ และวตัถุดิบในการผลิต ซึ� งทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงจาก

การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ประเมินวา่บริษทัฯ มีความเสี�ยง

ค่อนขา้งตํ�า เนื�องจากการซื�อขายส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศในสกุลเงินบาท

บริษทัฯ มีมลูค่าการซื�อขายในเงินสกลุต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนเพียง

งหมดของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารความเสี�ยงแบบธรรมชาติ โดยการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ในเงินสกลุเดียวกนั และมีการใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินตามความเหมาะสมในการบริหารความเสี�ยง เช่น 

การทาํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) เป็นตวัเลือกในการ

ด้านความปลอดภัย สิ�งแวดล้อมและชุมชน 

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากอนัตรายและความสูญเสียที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ ความปลอดภยั

สิ�งแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รไดห้ากมีการบริหารจดัการที�ไม่มี

ผลที�ตามมาอาจรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง ดงันั�น บริษทัฯ 

และสุขภาพของพนกังาน รวมถึงการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและชุมชน

จดัฝึกอบรมใหพ้นกังานเพื�อสร้างความเขา้ใจที�ดีและใหค้าํแนะนาํในการปฎิบติังานและ

กระบวนการผลิตเพื�อลดความเสี�ยงของการสูญเสียและอนัตรายที�อาจเกิดขึ�น อีกทั�ง

ตระหนักถึงความปลอดภัยผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น กิจกรรมการตรวจสอบที�ดี 

Check Completely Find Out) หรือ CCCF เพื�อกาํจดัจุดเสี�ยงภยัและป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ

เพื�อสร้างมาตรฐานความปลอดภยั สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบสิ�งผิดปกติที�อาจเกิดขึ�นใน

เพื�อปรับปรุงมาตรฐานและเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน

ส่งเสริมนโยบายการขบัขี�อยา่งปลอดภยั โครงการเมาไม่ขบั โครงการโรงงานสีขาวเพื�อ

การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งเคร่งครัด และการตรวจสุขภาพประจาํปีข

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง

มาตรฐานดา้นคุณภาพและสิ�งแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 

อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งเป็นขอ้พิสูจนถึ์งความน่าเชื�อถือของบริษทัฯ ในดา้นคุณภาพและการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ลงทุนในประเทศอื�น 

บริษทัฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื�อเป็นผูน้าํในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนต์ในระดบั
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คณะกรรมการนโยบายทางการเงินที�ให้คงนโยบายอตัราดอกเบี� ยในช่วงปีที�ผ่านมา นอกจากนี�  บริษทัฯ ได้

และมีการวางแผนหาแหล่งเงินทุนอื�นๆ

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในสกุลเงินต่างประเทศจากการ

ซึ� งทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงจาก

อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ประเมินวา่บริษทัฯ มีความเสี�ยง

ขายใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศในสกุลเงินบาท 

บริษทัฯ มีมลูค่าการซื�อขายในเงินสกลุต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 ของ

แบบธรรมชาติ โดยการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

มในการบริหารความเสี�ยง เช่น 

เป็นตวัเลือกในการลดความเสี�ยง 

จากอนัตรายและความสูญเสียที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ ความปลอดภยั และ

ต่อองคก์รไดห้ากมีการบริหารจดัการที�ไม่มี

ร้ายแรง ดงันั�น บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบาย

รวมถึงการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและชุมชน 

และใหค้าํแนะนาํในการปฎิบติังานและ

อีกทั�งมีการส่งเสริมใหพ้นกังาน

กิจกรรมการตรวจสอบที�ดี (Completely 

เพื�อกาํจดัจุดเสี�ยงภยัและป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ และกิจกรรม 5ส 

เพื�อสร้างมาตรฐานความปลอดภยั สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบสิ�งผิดปกติที�อาจเกิดขึ�นใน

เพื�อปรับปรุงมาตรฐานและเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการ

โรงงานสีขาวเพื�อปลอดสารเสพติดในที�

การตรวจสอบสภาพเครื�องจกัรตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งเคร่งครัด และการตรวจสุขภาพประจาํปีของ

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งของ

ISO/TS16949 และ ISO14001 

ดา้นคุณภาพและการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

บริษทัฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื�อเป็นผูน้าํในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนต์ในระดบั



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 3 ปัจจัยความเสี�ยง  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ภูมิภาคเอเชีย และไดมี้การดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�วางไว้

อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยง

ประเทศที�บริษทัฯ ไปทาํการลงทุน

ดงันั�น เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงนี�  

ให้ศึกษาความเป็นไปได้

คณะกรรมการบริษทัในการ

อยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด

3.6.3. ความเสี�ยงจากบริษทัร่วมลงทุน

การขยายการลงทุนของบริษทัฯ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั

และทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรับภาระขาดทุน

ทั�งนี�  บริษทัฯ มีการพิจารณาและคดัเลือกบริษทัที�จะเขา้มาร่วมทุนอย่างละเอียดรอบคอบ

โครงการร่วมทุน โดยบริษทัฯ จะมีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องของขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงเงื�อนไข

และขอ้กาํหนดต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อป้องกนัขอ้ขดัแยง้ที�อาจเกิดขึ�น และบริษทัฯ มีกา

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมทุน

3.6.4. ความเสี�ยงจากการทํา

ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา บริษทัฯ 

และการลงทุนของบริษทัฯ

ดาํเนินงานภายใตข้อ้กาํหนด

ใชว้งเงินสินเชื�อ การจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบี�ย และการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้

ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเหล่านี�หรือมีการละเมิดขอ้ตกลงใดๆ 

คืนสินเชื�อคงคา้งทั�งหมด และบริษทัฯ อาจตอ้งจ่ายคืนเงินกู้

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบัธนาคาร

ชาํระเงินตน้และดอกเบี� ยตามระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงการรักษาอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้

มั�นใจว่าบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบ

การชาํระเงินที�ดีเสมอมา และมีการดาํเ

อาจมีการละเมิดเงื�อนไขทางการเงินบางประการ

ตลาดทุนเพื�อเป็นทางเลือกในการระดมทุนของบริษทัฯ นอกเหนือจาก

อยา่งเดียว 

  

มหาชน) 

และไดมี้การดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ซึ� งการขยาย

อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยง ทั�งจากความไม่แน่นอนของโครงการที�วางแผนไว้

การลงทุน 

เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงนี�  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย

ความเป็นไปไดส้ําหรับโครงการลงทุนใหม่ และนําเสนอขอ้มูลเพื�อสนับสนุนการตดัสินใจ

ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนและการจดัสรรทรัพยากร

ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากที�สุด 

บริษทัร่วมลงทุน 

การขยายการลงทุนของบริษทัฯ ในช่วงที�ผา่นมา ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสี�ยงเพิ�มขึ�น

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมทุนอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที�วางไวห้รือเกิด

ตอ้งรับภาระขาดทุนของบริษทัร่วมทุน 

มีการพิจารณาและคดัเลือกบริษทัที�จะเขา้มาร่วมทุนอย่างละเอียดรอบคอบ

โดยบริษทัฯ จะมีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องของขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงเงื�อนไข

ต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อป้องกนัขอ้ขดัแยง้ที�อาจเกิดขึ�น และบริษทัฯ มีกา

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมทุนอยา่งต่อเนื�องและใหก้ารสนบัสนุนตามสมควร

การทําสัญญาสินเชื�อกบัธนาคาร 

ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา บริษทัฯ ใชว้งเงินสินเชื�อกบัธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนหลกัในการบริหารงาน

และการลงทุนของบริษทัฯ ซึ� งสัญญาสินเชื�อเหล่านี� มีเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�แตกต่างกนั

ดาํเนินงานภายใตข้อ้กาํหนดของธนาคารเพื�อหลีกเลี�ยงการเรียกคืนเงินกูข้องธนาคาร

การจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบี�ย และการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้

ปฏิบติัตามเงื�อนไขเหล่านี�หรือมีการละเมิดขอ้ตกลงใดๆ บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงที�ธนาคารจะเรียก

และบริษทัฯ อาจตอ้งจ่ายคืนเงินกูใ้นอตัราดอกเบี�ยผิดนดั

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบัธนาคาร และการจดัการเงินสดหมุนเวียนเพื�อ

ชาํระเงินตน้และดอกเบี� ยตามระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงการรักษาอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้

มั�นใจว่าบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบเงื�อนไขทางการเงินตามขอ้กาํหนดของธนาคาร

การชาํระเงินที�ดีเสมอมา และมีการดาํเนินการอย่างเหมาะสมในการขอผ่อนผนักบัธนาคารในกรณีที�บริษทัฯ 

อาจมีการละเมิดเงื�อนไขทางการเงินบางประการ นอกจากนี�  บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุน้กูใ้น

ตลาดทุนเพื�อเป็นทางเลือกในการระดมทุนของบริษทัฯ นอกเหนือจากการใชว้งเงินสินเชื�อจากธนาคาร
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ขยายการงลงทุนในต่างประเทศ

ไม่แน่นอนของโครงการที�วางแผนไวแ้ละจากความไม่แน่นอนใน

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการลงทุนของบริษทัฯ 

สําหรับโครงการลงทุนใหม่ และนําเสนอขอ้มูลเพื�อสนับสนุนการตดัสินใจของ

ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนและการจดัสรรทรัพยากรเงินทุนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นในธุรกิจร่วมทุน ซึ� ง

หรือเกิดปัญหาขดัแยง้กบัผูร่้วมทุน

มีการพิจารณาและคดัเลือกบริษทัที�จะเขา้มาร่วมทุนอย่างละเอียดรอบคอบสาํหรับแต่ละ

โดยบริษทัฯ จะมีการทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องของขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงเงื�อนไข

ต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อป้องกนัขอ้ขดัแยง้ที�อาจเกิดขึ�น และบริษทัฯ มีการประเมินและ

การสนบัสนุนตามสมควร  

กบัธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนหลกัในการบริหารงาน

ที�แตกต่างกนั และบริษทัฯ ตอ้ง

หลีกเลี�ยงการเรียกคืนเงินกูข้องธนาคาร ไดแ้ก่ ขอ้กาํหนดในการ

การจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบี�ย และการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ ในกรณีที�บริษทัฯ 

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงที�ธนาคารจะเรียก

ในอตัราดอกเบี�ยผิดนดั 

และการจดัการเงินสดหมุนเวียนเพื�อ

ชาํระเงินตน้และดอกเบี� ยตามระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงการรักษาอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้

ทางการเงินตามขอ้กาํหนดของธนาคาร ทั�งนี�  บริษทัฯ มีประวติั

นินการอย่างเหมาะสมในการขอผ่อนผนักบัธนาคารในกรณีที�บริษทัฯ 

นอกจากนี�  บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุน้กูใ้น

วงเงินสินเชื�อจากธนาคารเพียง
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

4.1. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยเ์ป็นที�ดิน และอาคาร

ใชใ้นการดาํเนินการ มีมลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที� 

ทรัพย์สินที�มตีวัตน 

 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

ที�ดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด

อาคารบนที�ดินเช่า 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 

ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง, เครื�องจกัร และอุปกรณ์โรงงาน 

ระหวา่งผลิต / ติดตั�ง 

ที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดิน และอาคาร 

ที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขารามอินทรา 

ที�ดินและอาคารที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขาลาดพร้าว

ที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร 

ที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขานวนคร 

ที�ดินและอาคารที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขาสมุทรปราการ

ที�ดินและอาคารที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขากวัลาลมัเปอร์

หอ้งชุดที�ตั�งสาํนกังานดิออฟฟิศเซส เซ็นทรัลเวลิด์

ที�ดินและคลง้สินคา้ บริษทั คาซึยา  

อาคารและสาํนกังานของบริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

 

 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยเ์ป็นที�ดิน และอาคารซึ� งใชเ้ป็นสาํนกังานและโรงงาน รวมถึงเครื�องจกัรที�

ใชใ้นการดาํเนินการ มีมลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยสรุปไดด้งันี�

 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ�  มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ

เจา้ของ 748

และหอ้งชุด เจา้ของ 1,555

เจา้ของ 17

เจา้ของ/ภายใตสั้ญญาเช่า

การเงิน 

3,411

เจา้ของ/ภายใตสั้ญญาเช่า

การเงิน 

216

เครื�องจกัร และอุปกรณ์โรงงาน เจา้ของ 369

เช่าระยะเวลา 1,3 ปี ไม่มี

ที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขาลาดพร้าว เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี

ส่วนปรับปรุงที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร เช่าระยะเวลา 1,3 ปี ไม่มี

สาขาสมุทรปราการ เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี

ที�ตั�งโชวรู์มรถยนต ์สาขากวัลาลมัเปอร์ เช่าระยะเวลา 2,3,6 ปี ไม่มี

ที�ตั�งสาํนกังานดิออฟฟิศเซส เซ็นทรัลเวลิด ์ เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี

เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี

ของบริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐ เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี
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ใชเ้ป็นสาํนกังานและโรงงาน รวมถึงเครื�องจกัรที�

สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบัญชี 

สุทธิ) 

ภาระผูกพนั 

748.90 จาํนวน 111 ลา้นบาท 

นาํไปคํ�าประกนัวงเงิน

สินเชื�อที�ไดรั้บจาก

ธนาคาร 
555.48 

17.23 ไม่มี 

411.19 ไม่มี 

216.35 ไม่มี 

369.39 ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 

ไม่มี ไม่มี 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ทรัพย์สินที�ไม่มตีวัตน 
 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์

สิทธิการเช่า 
 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

สิทธิการเช่า 

 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

4.1.1. สัญญาเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

คู่สญัญา นาย

สถานที�ตั�ง 
โฉนดเลขที�

ถนน รามอินทรา กม 

วนัที�ทาํสญัญา 20 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 3 ปี 

4.1.2. สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน

คู่สญัญา นางปราณี ประดิษฐ์

สถานที�ตั�ง อาคารบา้นเลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 1 ตุลาคม

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 1 ปี 

4.1.3. สัญญาเช่าที�ดินเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ

คู่สญัญา นายวลัลภ ชยาภิรัตและนางพนัทิพา ชยาภิรัต และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั

สถานที�ตั�ง 
โฉนดเลขที� 

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

วนัที�ทาํสญัญา 20 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 10 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ

เจา้ของ 43.

เจา้ของ 64.

 

สินทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธิ

เจา้ของ 161.

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

พร้อมสิ�งปลูกสร้างเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอนิทรา

นายมณฑวฒัน์ พวงสาลี และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั 

โฉนดเลขที� 102276 เลขที�ดิน 3677  

ถนน รามอินทรา กม 7 เนื�อที�ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

20 พฤศจิกายน 2557 

ปี (31 ตุลาคม 2560) 

อาคารสํานักงานเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอนิทรา 

นางปราณี ประดิษฐ ์และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ จาํกดั 

อาคารบา้นเลขที� 86 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-18-3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ตุลาคม 2557 

ปี (31 ตุลาคม 2558) 

สัญญาเช่าที�ดินเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ สาขาลาดพร้าว  

นายวลัลภ ชยาภิรัตและนางพนัทิพา ชยาภิรัต และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั

โฉนดเลขที� 6-29305, 7-29296 เลขที�ดิน 2418-2420  

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10101 

 เมษายน 2554 

 ปี (20 เมษายน 2564) 

 หน้า 39 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบัญชี 

สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

.89 ไม่มี 

.31 ไม่มี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบัญชี 

สุทธิ) 
ภาระผูกพนั 

.21 

จาํนวน 96 ลา้นบาท

นาํไปคํ�าประกนั

วงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ

จากธนาคาร 

สาขารามอนิทรา 

ตารางวา 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

นายวลัลภ ชยาภิรัตและนางพนัทิพา ชยาภิรัต และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4.1.4. สัญญาเช่าอาคารเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ

คู่สญัญา บริษทั ไดนามิค มอเตอร์ จาํกดั

สถานที�ตั�ง สิ�งปลูกสร้างเลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 20 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 10 

4.1.5. สัญญาเช่าที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดนิ อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร เฟอร์นิเจอร์ 

ยนต์มิตซูบิชิ สาขานวนคร

คู่สญัญา นางวลัภา ญาณสมบูรณ์ และบริษทั 

สถานที�ตั�ง 
โฉนดเลขที� 

อาคาร และสิ�งปลูกสร้าง 

วนัที�ทาํสญัญา 1 มิถุนายน 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 1 และ 

4.1.6. สัญญาเช่าที�ดินและก่อสร้างอาคาร

คู่สญัญา นายวศิิษฐ เจริญกิจชยัการ

สถานที�ตั�ง โฉนดเลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 20 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 10 

4.1.7. สัญญาเช่าที�ดินเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า สาขากวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คู่สญัญา บริษทั เวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พรอพเพอร์ตี�  

สถานที�ตั�ง โฉนดเลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 7 ธนัวาคม

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 6 ปี 
 

คู่สญัญา MOSAT LAND

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 1 เมษายน 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 3 ปี 
 

คู่สญัญา นาย ลี เยน ฟง

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 1 เมษายน 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 2 ปี 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

เพื�อทําโชว์รูมรถยนต์มติซูบิชิ สาขาลาดพร้าว  

บริษทั ไดนามิค มอเตอร์ จาํกดั และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั

สิ�งปลูกสร้างเลขที� 2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง

20 เมษายน 2554 

10 ปี (20 เมษายน 2564) 

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร เฟอร์นิเจอร์ 

สาขานวนคร  

นางวลัภา ญาณสมบูรณ์ และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

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

อาคาร และสิ�งปลูกสร้าง เครื�องมือ เครื�องจกัร และเฟอร์นิเจอร์ ซึ�งตั�งอยูใ่นที�ดินดงักล่าว

มิถุนายน 2557 และ1 มกราคม 2557 

และ 3 ปี (31 พฤษภาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั

และก่อสร้างอาคารเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขาสมุทรปราการ

นายวศิิษฐ เจริญกิจชยัการ และบริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 

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

20 กมุภาพนัธ์ 2549 

10 ปี (6 สิงหาคม 2559) 

สัญญาเช่าที�ดินเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า สาขากวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

บริษทั เวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

โฉนดเลขที� GRN27328 เลขที� 109 จาลนัปาดู กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย

ธนัวาคม 2552 

ปี (31 สิงหาคม 2559) 

MOSAT LAND และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั 

เลขที� 39821 จาลาน เซเมนย ีคาจงั เซลงังอ 43000 มาเลเซีย 

เมษายน 2557 

ปี (31 มีนาคม 2560) 

นาย ลี เยน ฟง และบริษทั นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั 

เลขที� 1357 จาลาน เซเมนย ีคาจงั เซลงังอ 43000 มาเลเซีย 

เมษายน 2557 

ปี (31 มีนาคม 2559) 

 หน้า 40 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

และบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร เฟอร์นิเจอร์ เพื�อทําโชว์รูมรถ

สมุทรปราการ และส่วนปรับปรุงที�ดิน

เครื�องจกัร และเฟอร์นิเจอร์ ซึ�งตั�งอยูใ่นที�ดินดงักล่าว 

ตามลาํดบั) 

สาขาสมุทรปราการ  

สมุทรปราการ 

สัญญาเช่าที�ดินเพื�อทําโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า สาขากวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จาํกดั 

จาลนัปาดู กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย 



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 4 ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4.1.8. สัญญาเช่าห้องชุดสํานักงานอาคารดอิอฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด์

คู่สญัญา 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั 

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 1 มกราคม 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 3 ปี 

4.1.9. สัญญาเช่าที�ดิน และคลงัสินค้า 

คู่สญัญา บริษทั 

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 20 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 3 ปี 

4.1.10. สัญญาเช่าที�ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงานของบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลกัษณะ ที�ดิน

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 19 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 50 

 

ลกัษณะ ที�ดิน

สถานที�ตั�ง เลขที� 

วนัที�ทาํสญัญา 19 

ระยะเวลาสิ�นสุดของสญัญา 3 ปี 

 

 

4.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วน

รถยนต์ และตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์

นิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ซึ�งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุป

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุน

โดยมีหลกัการในการลงทุนเพื�อ

การตลาด และการดาํเนินงาน

เอเชีย  ในปีที�ผา่นมา บริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนตแ์ละธุรกิจการพฒันา

ระบบซอฟแวร์ของระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์โดยเป็นการลงทุนร่วมกบับริษทัร่วมทุ

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

สํานักงานอาคารดอิอฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด์  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชียล โกรท และ

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ลขที� 2812 ชั�น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

มกราคม 2556 

ปี (31 ธนัวาคม 2558) 

ที�ดิน และคลงัสินค้า บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทั ศิริโกมล พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั และบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย

เลขที� 229/104-105  หมู่ 1 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรป

 ธนัวาคม 2555 

ปี (3 ธนัวาคม 2561) 

ที�ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงานของบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที�ดิน อาคารโรงงาน และสาํนกังาน 

เลขที� 405 ถนนยนุคี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 เมษายน 2554 

50 ปี (26 มีนาคม 2604) 

ที�ดิน อาคารโรงงาน และสาํนกังาน 

เลขที� 3600 ถนนไหวชิ่งสง ชิงพ ูเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 มิถุนายน 2557 

ปี (18 มิถุนายน 2560) 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

มีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วน

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ ซึ� งรายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ เป็นไปตามคาํ

นิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ซึ�งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิ

โยบายการลงทุนเพื�อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพในการผลิตและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เพื�อผลประโยชน์ดา้นประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ และเทคโนโลยีในการผลิต 

การตลาด และการดาํเนินงาน เพื�อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นผูน้าํในกลุ่มผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์ชั�นนาํในภูมิภาค

ในปีที�ผา่นมา บริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนตแ์ละธุรกิจการพฒันา

ระบบซอฟแวร์ของระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์โดยเป็นการลงทุนร่วมกบับริษทัร่วมทุ
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คอมเมอร์เชียล โกรท และ 

 

ประเทศไทย) จาํกดั 

ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ที�ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงานของบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ยนุคี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วน

ซึ� งรายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ เป็นไปตามคาํ

ระกอบงบการเงิน 

ศกัยภาพในการผลิตและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ และเทคโนโลยีในการผลิต 

เพื�อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นผูน้าํในกลุ่มผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์ชั�นนาํในภูมิภาค

ในปีที�ผา่นมา บริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนตแ์ละธุรกิจการพฒันา

ระบบซอฟแวร์ของระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต ์โดยเป็นการลงทุนร่วมกบับริษทัร่วมทุนจากต่างประเทศ 



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 4 ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ในสดัส่วนการร่วมทุนที�แตกต่างกนัตามขอ้ตกลงในการบริหารจดัการร่วมกนั

และผลประกอบการใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทั

ให้บริการแก่บริษทัฯ และบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัอาปิโก 

ย่อยของบริษทัฯ ซึ� งมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ 

และประสิทธิผลสูงสุดแก่บริษั

การจดักิจกรรมฝึกอบรม เป็นตน้

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

มหาชน) 

แตกต่างกนัตามขอ้ตกลงในการบริหารจดัการร่วมกนั และมีการรายงานผลการดาํเนินงาน

ใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

มีการลงทุนในบริษทัที�ประกอบธุรกิจสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ� งเนน้การ

และบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัอาปิโก โดยบริษทัเหล่านี� ส่วนใหญ่

ซึ� งมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ 

และประสิทธิผลสูงสุดแก่บริษทัฯ อาทิ เช่น บริษทัใหบ้ริการดา้นระบบปฎิการออราเคิล และบริษทัที�ใหบ้ริการใน

การจดักิจกรรมฝึกอบรม เป็นตน้ 
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การรายงานผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ� งเนน้การ

ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของบริษทั

ซึ� งมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ

เช่น บริษทัใหบ้ริการดา้นระบบปฎิการออราเคิล และบริษทัที�ใหบ้ริการใน



 
 

ส่วนที�  1 การประกอบธุรกจิ | 5 ข้อพพิาททางกฎหมาย

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อย

โดยถกูฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเนื�องจากการละเมิดลิขสิทธิ� เกี�ยวกบัขอ้มลูแผนที�นาํทาง

จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

ฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั

ประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ

คดีอาญาต่อศาลฎีกา 

ในเดือนตุลาคม 2557 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวชนะคดี คดี

สิ�นสุด ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯ ไดมี้คาํพิพากษาตดัสินในบริษทัย่อยดงักล่าวแพค้ดี

ดงักล่าวจ่ายค่าชดเชยเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

ระหว่างการพิจารณายื�นอุทธรณ์ต่อไป ทั�งนี�  ผูบ้ริหาร

อาจจะทาํใหเ้กิดผลเสียหายไม่เกินจาํนวนเงินที�ศาลทรัพยสิ์นฯ ตดัสิน บริษทัย่อยดงักล่าวจึง

หนี� สินสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายเป็

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย   

มหาชน) 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� งของบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 

โดยถกูฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเนื�องจากการละเมิดลิขสิทธิ� เกี�ยวกบัขอ้มลูแผนที�นาํทาง

จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2554 และในปี 2555 

ฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซึ� งในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง

ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องคดีอาญาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ื�นฟ้อง

ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวชนะคดี คดี

ศาลทรัพยสิ์นฯ ไดมี้คาํพิพากษาตดัสินในบริษทัย่อยดงักล่าวแพค้ดี

ดงักล่าวจ่ายค่าชดเชยเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 

ระหว่างการพิจารณายื�นอุทธรณ์ต่อไป ทั�งนี�  ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวไดป้ระเมิน

อาจจะทาํใหเ้กิดผลเสียหายไม่เกินจาํนวนเงินที�ศาลทรัพยสิ์นฯ ตดัสิน บริษทัย่อยดงักล่าวจึง

หนี� สินสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2557 
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ฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 

โดยถกูฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเนื�องจากการละเมิดลิขสิทธิ� เกี�ยวกบัขอ้มลูแผนที�นาํทางจากบริษทั โกลบเทค 

2555 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดถู้ก

ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ื�นฟ้อง

ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนั

ศาลทรัพยสิ์นฯ ไดมี้คาํพิพากษาตดัสินในบริษทัย่อยดงักล่าวแพค้ดีและใหบ้ริษทัย่อย

ลา้นบาทพร้อมดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7.5 โดยฝ่ายบริหารอยู่

ของบริษทัย่อยดงักล่าวไดป้ระเมินและเชื�อว่าคดีดงักล่าว

อาจจะทาํใหเ้กิดผลเสียหายไม่เกินจาํนวนเงินที�ศาลทรัพยสิ์นฯ ตดัสิน บริษทัย่อยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

6.  ข้อมูลทั�วไป* 

 

ชื�อบริษทั : บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “AH”) 

  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที�ตั�งสํานักงานใหญ่ : เลขที�  99 หมู่ที�  1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบ้านเลน อาํเภอบางปะอิน       

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกจิ          : ดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั�งอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนตแ์บบครบ

วงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพปั์�มโลหะแผน่ (Stamping Die) และผลิต

ชิ�นส่วนประกอบรถยนต ์ (Automotive parts) ใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตยานยนต ์(“OEM” Original 

Equipment Manufacturer) ชั�นนาํของโลก 

  นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัผลิตภณัฑ ์

และบริการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผลิตชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิต

ชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ�นรูป (Forging) และกลึงกดัผิวสําเร็จดว้ยเครื�อง CNC Machining ผลิต

อุปกรณ์จบัยึดประตูรถ ชุดบานพบัฝากระโปรง ชุดเบรคมือ ผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ที� เป็น

พลาสติก ผลิตชิ�นส่วนประดบัยนต ์รวมถึงธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ธุรกิจดา้นการพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับอุปกรณ์ระบบนาํร่องการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นตน้ รวม

ทั�งสิ�น 40 บริษทั (29 บริษทัในประเทศไทย และ 11 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 วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

**ราคาหุน้ละ 1 บาท 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

บริษัทผลติชิ�นส่วนยานยนต์ 

ไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

(มหาชน) 

99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

www.aapico.com  

 [โรงงานที� 2] 7/289 หมู่ที� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888 

โทรสาร (66)  38 036 228 

 [สาํนกังาน] หอ้ง 2812 ชั�น 28 อาคาร ดิออฟฟิสเซส แอท 

เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที� 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 หมู่ที� 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  

จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์ (66) 38 717 200 

โทรสาร (66) 38 717 187 

 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง 

จาํกดั (มหาชน) 

700/20 หมู่ที� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 213 355 

โทรสาร (66) 38 213 360

  

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

พาร์ทส์ จาํกดั 

99/2 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก พลาสติค 

จาํกดั (มหาชน) 

358-358/1 หมู่ที� 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  

ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง 

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 315 3456 

โทรสาร (66)  2 315 3334 

 

 [โรงงานที� 2] 7/288 หมู่ที� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 888 

โทรสาร (66)  38 650 804 

 บริษทั อาปิโก พรีซิชั�น 

จาํกดั 

700/16 หมูที่� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ตาํบลหนองไมแ้ดง อาํเภอเมืองชลบุรี  

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ (66) 38 213 355 

โทรสาร (66) 38 213 360 

 บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล 

โปรดกัส์ จาํกดั 

700/16 หมู่ที� 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 2557 

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

ไทย บริษทั คาซึยา (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

229/104-105 หมู่ที� 1 ถนนเทพารักษ ์

ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66) 2 706 5915-9

โทรสาร (66)  2 706 5910 

 

 บริษทั อาปิโก เลมเทค

(ประเทศไทย) จาํกดั 

56 หมูที่� 9 ตาํบลธนู อาํเภออุทยั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 13160 

 

โทรศพัท ์ (66) 35 741 808 

โทรสาร (66) 35 719 383 

 บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

99/2 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่  

อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั 

98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั เอด็ช่า อาปิโก  

ออโตโมทีฟ จาํกดั 

99/2 หมูที่� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั มิ�นท ์อาปิโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/290 หมู่ที� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 650 865-7 

โทรสาร (66)  38 650 864 

 บริษทั ซนัโอ อินดสัตรีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

7/209 หมู่ที� 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (66)  38 956 250

โทรสาร (66)  38 956 252 

 บริษทั ซูมิโน อาปิโก  

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่� 3 

ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง  

จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์ (66) 38 447 628 

โทรสาร (66) 38 447 632 

 บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 

จาํกดั 

358-358/1 หมู่ที� 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลบางเสาธง  

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (66)  2 705 8800

โทรสาร (66)  2 705 8808 

จีน บริษทั คุนซาน เจินไต –  

ซินเชง พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง 

จาํกดั 

อิโคโนมิค แอนด ์เทคโนโลจิคอล  

ดิเวลลล์อ็ปเมน้ท ์โซน 

405 ถนนหยนิเซี�ย  เมืองคุนชาน  

เจียงซู  215331 

โทรศพัท ์ (86) 512 5767 1757

โทรสาร (86)  512 5767 0964 

 

 บริษทั อาปิโก เซี�ยงไฮ ้ 

จาํกดั 

3600 ถนนไหวชิ่งสง ชิงพ ู 

เซี�ยงไฮ ้201709 

โทรศพัท ์ (86) 21 5974 4843

โทรสาร (86)  21 5974 4704 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

บริษัทออกแบบและผลติอุปกรณ์จบัยดึ 

ไทย บริษทั อาปิโก ไฮเทค  

ทูลลิ�ง จาํกดั 

99 หมู่ที� 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 หมู่ที� 14 ถนนพหลโยธิน 

ตาํบลคลองหนึ�ง 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  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

  

 บริษทั ฮุนได มอเตอร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

92 ถนนวภิาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ (66)  2 790 1888 

โทรสาร (66)  2 790 1877 

www.hyundai-motor.co.th 

มาเลเซีย บริษทั นิว เอร่า เซลส์ 

(มาเลเซีย) จาํกดั 

เลขที� 39821 จาลาน เซเมนย ี43000 

คาจงั เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 8737 0403

โทรสาร (60)  3 8737 7406 

 บริษทั เทนากา เซเทีย 

 รีซอสเซส จาํกดั 

เลขที� 10 จาลาน 51/217 ส่วนที� 51 

46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7784 8411

โทรสาร (60)  3 7784 7411 

บริษัทระบบแผนที�นําร่องการเดนิทาง 

ไทย บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 

จาํกดั 

99 หมูที่� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

www.powermap.in.th 

 บริษทั เอ แมค็ชั�น จาํกดั 99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั พาพาโก (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

184/232 อาคารฟอรั�มทาวเวอร์ ชั�น 33 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ (66)  2 645 4117 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ประเทศ บริษัท ที�อยู่ ที�ตดิต่อ 

มาเลเซีย บริษทั อาปิโก ไอทีเอส 

จาํกดั (มาเลเซีย) 

เลขที� 10 จาลาน 51/217 ส่วนที� 51 

46050 เปตาลิง จายา เซลงังอ 

โทรศพัท ์ (60) 3 7956 5158

โทรสาร (60)  3 7956 6158 

 บริษทั อาปิโก คิวไอ  

จาํกดั 

เลขที� 38-1 จาลาน เมกา เมนดุง 

ออฟ จาลาน กลาง ลามา 58200 กวัลาลมัเปอร์ 

  

สิงคโปร์ บริษทั เอเบิล ไอทีเอส  

จาํกดั 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชวัรี 03-01  

ประเทศสิงคโปร์ 319455 

โทรศพัท ์ (65) 6 836 1919 

 บริษทั ควอนตั�ม อินเวนชั�น 

จาํกดั 

อาคาร 71 เอเยอร์ ราจา เครสเซ็นด ์#03-23/24 

ประเทศสิงคโปร์ 139951 

 

อื�นๆ 

ไทย บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั 

99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั เอ อีอาร์พี จาํกดั 99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง 

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

 บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ี

จาํกดั 

99 หมู่ที� 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท ์ (66)  35 350 880 

โทรสาร (66)  35 350 881 

 

มาเลเซีย บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ�ง 

จาํกดั 

เลขที� 10 จาลาน 51/217 ส่วนที� 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 แจค็สปีด  

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั(มหาชน) 

47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร์ 508955 โทรศพัท ์ (65) 6 788 2088

โทรสาร (65)  6 788 0020 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

     เลขที� 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 

     ชั�น 33 อาคารเลครัชดา เลขที� 193/136-137 

     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

  โทรศพัท ์ (66) 2 264-0777  

  โทรสาร  (66) 2 264-0789 

ที�ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษทั เอส ซี ลอว์ ออฟฟิส จาํกดั 

     เลขที� 90/42 ชั�น 16 อาคารสาธรธานี 

     ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์ (66) 2 696-9696-97  

  โทรสาร  (66) 2 696-9698 

 

อนัดับเครดิตองค์กร 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรโดยบริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั ที�ระดบั “BBB+/”โดยอนัดบั

เครดิตสะทอ้นถึงสถานะทางธุรกิจที�แข็งแกร่งในการเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนตล์าํดบัที� 1 ในประเทศไทย รวมถึงการมี

ความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูผ้ลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดผูผ้ลิตชิ�นส่วนรถยนต์ลาํดบัที� 1 ที�มี

ค่อนขา้งสูง และปัจจยัพื�นฐานที�แขง็แกร่งของประเทศไทยซึ� งเอื�อต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดิต

นี�ไดพิ้จารณาถึงลกัษณะการผลิตของชิ�นส่วนรถยนตปั์�มขึ�นรูปที�มีอตัรากาํไรอยูใ่นระดบัที�ไม่สูงนกั ตลอดจนความเสี�ยง

ของการกระจุกตวัของลูกคา้ซึ� งเป็นลกัษณะโดยทั�วไปของอุตสาหกรรมเนื�องจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศไทยมี

จาํนวนไม่มากนกั 

บริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั ไดจ้ดัแนวโนม้อนัดบัเครดิตของบริษทัฯ ที�ระดบัคงที� หรือ Stable โดยสะทอ้นถึงการ

คาดการณ์ถึงตาํแหน่งทางการตลาดที�แข็งแกร่งของบริษทัฯ และการฟื� นฟูของอุตสาหกรรมยานยนต ์ซึ� งจะเป็นตวัแปร

หลกัในการผลกัดนัรายไดข้องบริษทัฯ ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ อีกทั�งยงัสะทอ้นมุมมองว่าบริษทัฯ จะสามารถรักษา

ความเขม้แขง็ทางการเงินไวไ้ดอี้กดว้ย  
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7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 

แบ่งเป็นหุน้สามญัทั�งหมดจาํนวน

บริษทัฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

เป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของ

ไดจ้ดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ลาํดบั

 

1 กลุ่มของนายเยบ็ ซู ชวน

นาย เยบ็ ซู ชวน 

นาง เตียว ลี งอ 

2 กลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น

บริษัท เอสเอไอที จาํกัด

บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกัด

3 นางสาว เยบ็ ซิน หย ี

4 นางสาว เยบ็ ซิน หรู 

5 บริษทั ทุนภทัร จาํกดั (

6 นาย สมพงษ ์เผอิญโชค

7 นางสาว สุณี เสรีภาณุ 

8 นาย ปรีชา ลีละศิธร 

9 นาย ณฐัพฒัน์ รังสรรค์

10 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ นาย เยบ็ ซู ชวน และ

ความสัมพนัธ์ หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะการกระทาํร่วมกบับุคคลอื�น 

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   

มหาชน) 

ส่วนที� 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ยนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อ วนัที� 17 ตุลาคม 

มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 

จาํนวน 322,583,844 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ไม่มีหุ้นประเภทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู ้

เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2556 ผูถื้อหุน้มีมติรับทราบการขอใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิ

ของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯ โดยเป็นการแปลงหุน้บุริมสิทธิทั�งหมดของ

จดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 2 สิงหาคม 

ลาํดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2557 มีรายชื�อดงัต่อไปนี�

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น

กลุ่มของนายเยบ็ ซู ชวน 

 

72,659

40,847

31,811

โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น 

บริษัท เอสเอไอที จาํกัด 

บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท์ จาํกัด 

50,832

25,924

24,907

30,114

25,646

(มหาชน) 12,737

นาย สมพงษ ์เผอิญโชค 6,319

 5,550

5,549

นาย ณฐัพฒัน์ รังสรรค ์ 5,150

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก 4,725

และนาง เตียว ลี งอ เป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าดว้ยเรื�องการกาํหนดลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะการกระทาํร่วมกบับุคคลอื�น และการปฏิบติัตามมาตรา 
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ตุลาคม 2545 โดยใชชื้�อย่อว่า “AH” 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 322,583,844 บาท 

เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู ้(ใน

ผูถื้อหุน้มีมติรับทราบการขอใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิ

เป็นการแปลงหุน้บุริมสิทธิทั�งหมดของบริษทัฯ และบริษทัฯ

สิงหาคม 2556) 

มีรายชื�อดงัต่อไปนี�  

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

659,219 

847,873 

811,346 

22.52 

12.66 

9.86 

832,000 

924,320 

907,680 

15.76 

8.04 

7.72 

114,640 9.34 

646,760 7.95 

737,800 3.95 

319,040 1.96 

50,000 1.72 

549,800 1.72 

150,500 1.60 

725,106 1.46 

ตามประกาศว่าดว้ยเรื�องการกาํหนดลกัษณะ

และการปฏิบติัตามมาตรา 246 



 
 

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ทั�งนี�  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั ไดแ้ก่

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไม่มี

บริหารงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี 

ไดมี้การส่งตวัแทนในคณะกรรมการบริษทั

ข้อจาํกดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

 บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้ว

จดทะเบียนและชาํระแลว้ โดย ณ 

สดัส่วนที�ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอื์�นในปี 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภาษี โดยมีเงื�อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ

อนาคตตามที�บริษทัฯ เห็นสมควร

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย ซึ� งบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 

พิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน

เหมาะสมอื�นๆ ของบริษทัย่อย

โปร่งใสตามหลกับรรษทัภิบาลแต่อยา่งใด

ถือหุน้ และไดมี้การจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

สะสมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 

การจ่ายเงนิปันผล 

กาํไรต่อหุ้น(ส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั

เงนิปันผลต่อหุ้น 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ

หมายเหต ุ 1 เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล

อุทกภยัทาํให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ� งปีหลงั 

  2 อยูร่ะหวา่งการรอมติอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   

มหาชน) 

ทั�งนี�  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน

อย่างมีนัยสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มของนาย เย็บ ซู ชวน โดยนาย เย็บ ซู ชวน และนาง

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกนัระหว่างกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในเรื� องที�มีผลกระทบต่อการ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัที� 

ในคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 2 คนในตาํแหน่งกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร

บุคคลต่างด้าว 

มีขอ้จาํกดัการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที�ร้อยละ 

จดทะเบียนและชาํระแลว้ โดย ณ วนัที� 28 ธันวาคม 2557 จาํนวนการถือหุ้นของบริษทัฯ โดย

จดทะเบียนและชาํระแลว้ 

 

บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอื์�นในปี 2557 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

โดยมีเงื�อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ

ตามที�บริษทัฯ เห็นสมควร โดยตอ้งไม่ขดักบักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย ซึ� งบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 

พิจารณาถึงผลการดาํเนินงานและคาํนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนและความ

องบริษทัย่อย และไม่มีนโยบายที�ก่อให้เกินการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน์ที�จะทาํใหข้าดความ

โปร่งใสตามหลกับรรษทัภิบาลแต่อยา่งใด ทั�งนี�  การจ่ายเงินปันผลของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากที�ประชุมผู ้

และไดมี้การจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

ของทุนจดทะเบียน 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปี ที�ผ่านมา 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

สามญั) 1.57 -1.72 4.05 

0.47 0.161 0.938 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ  35.4% n/a 27.4% 

เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานในครึ� งปีแรกของปี 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ� งปีหลงั  

อยูร่ะหวา่งการรอมติอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
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ทั�งนี�  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน

เย็บ ซู ชวน และนาง เตียว ลี งอ เป็น

ในเรื� องที�มีผลกระทบต่อการ

นใหญ่ลาํดบัที� 2 ของบริษทัฯ 

ตาํแหน่งกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

ที�ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที�

จาํนวนการถือหุ้นของบริษทัฯ โดยบุคคลต่างดา้วมี

ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิหลงัชาํระ

โดยมีเงื�อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ใน

โดยตอ้งไม่ขดักบักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการจ่ายเงินปันผล  

100 เป็นส่วนใหญ่นั�น บริษทัฯ 

และคาํนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนและความ

และไม่มีนโยบายที�ก่อให้เกินการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน์ที�จะทาํใหข้าดความ

ผ่านการอนุมติัจากที�ประชุมผู ้

ไวค้รบถว้นแลว้ โดยใหมี้ทุนสาํรอง

ปี 2556 ปี 2557 

2.05 1.14 

0.49 0.302 

25.9% 26.3% 

 2554 เนื�องจากเกิดวิกฤตการณ์มหา
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8 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กรของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

ฝ่ายขอ้มลูและ
ระบบปฏิบติัการ 

ฝ่ายบญัชี 
ลดัดา หาญพิชิตชยั 

ฝ่ายจดัซื�อ 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
นางสาว เยบ็ ซิน หรู 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

นายเริงสุข วิภูนิติศีลกุล

ฝ่ายพฒันาบุคลากร 

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
นาง เตียว ลี งอ 

2 

4 5 

8 

        ‒         คือรายชื�อผูบ้ริหาร1 8 

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

โครงสร้างองค์กรของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

2557 บริษทัฯ โครงสร้างผูบ้ริหารและการจดัการขององคก์รตามแผนภูมิดา้นล่างนี�

  

คณะกรรมการบริษัท  
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
สาํนกังานตรวจสอบ

ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
นาย เยบ็ ซู ชวน 

ฝ่ายขายและ
การตลาด 

นายเริงสุข วิภูนิติศีลกุล 

ฝ่ายพฒันา
โครงการ 

นายกวี เวสารัชอารีย์

ฝ่าย IT 

 

ฝ่ายขอ้มลูและ
ระบบปฏิบติัการ

นายศรัทธา เพช็รอินทร์

1 

6 7 

คือรายชื�อผูบ้ริหาร 4 ลาํดบัแรกของบริษทัฯ ตามคาํนิยามของสาํนกังาน

 หน้า 52 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

โครงสร้างผูบ้ริหารและการจดัการขององคก์รตามแผนภูมิดา้นล่างนี�  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบ 

ฝ่ายการผลิต 
นาย วีระ บว้นวงศ ์

ฝ่ายสายการผลิต 

 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

 

ฝ่ายตรวจคุณภาพ 

ฝ่ายการจดัส่ง 

 

ระบบปฏิบติัการ 
นายศรัทธา เพช็รอินทร์ 

3 

สาํนกังานก.ล.ต. 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

หลากหลายที�เป็นประโยชน์ต่อ

กรรมการบริษทัรวมทั�งหมด 8 

รายชื�อกรรมการ 

นาย เยบ็ ซู ชวน 

นาง เตียว ลี งอ 

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวนุีประพนัธ์ 

นาย เคนเนต อึ�ง1 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 

นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ 

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 

หมายเหต ุ 1 นาย เคนเนต อึ�ง เป็นกรรมการตรวจสอบมีพื�นฐานความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน

กรรมการบริษทัผู้มอีาํนาจลงนาม

กรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นายเยบ็ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ลงลายมือชื�อร่วมกนั

และใหป้ระทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั

บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นทั�งหมด 

รายละเอียดการประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี�

รายชื�อกรรมการ 

นาย เยบ็ ซู ชวน 

นาง เตียว ลี งอ 

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวนุีประพนัธ์ 

นาย เคนเนต อึ�ง 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 

นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ 

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 

หมายเหต ุ  การไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที� มีความรู้ ความสามารถ และ

ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

8 คน ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร 

  

กรรมการบริหาร   

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

กรรมการอิสระ   
กรรมการที�ไม่ใช่

ผูบ้ริหาร 
  

กรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 

  

เป็นกรรมการตรวจสอบมีพื�นฐานความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

ผู้มอีาํนาจลงนาม 

กรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นายเยบ็ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ลงลายมือชื�อร่วมกนั

และใหป้ระทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นทั�งหมด 

ประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี�   

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

5/5 - - 

4/5 - - 

5/5 4/4 1/1 

5/5 4/4 1/1 

5/5 4/4 1/1 

3/5 - - 

4/5 - - 
4/5 - - 

การไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในปี 2557 มีสาเหตุจากการเดินทางต่างประเทศ
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บุคคลที� มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�

ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีจาํนวน

กรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริหารความเสี�ยง 

 

 

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ  

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นายเยบ็ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ลงลายมือชื�อร่วมกนั

ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นทั�งหมด 14 ครั� งในปี 2557 โดยมี

การประชุม
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี�ยง 

การประชุม
สามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

4/4 1/1 

- 0/1 

- 1/1 

- 1/1 

- 1/1 

3/4 1/1 

4/4 1/1 

4/4 0/1 

มีสาเหตุจากการเดินทางต่างประเทศ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตั�งโดยผา่นมติความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

ในการให้ความเห็นชอบและอนุมติัแต่งตั� งผูบ้ริหาร

แบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ในการทาํงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั

ทาํงานที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย และ

8.2 ผู้บริหาร 

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัที� 

ลาํดบัที� รายชื�อผู้บริหาร 

1 นาย เยบ็ ซู ชวน 

2 นาง เตียว ลี งอ 

3 นาย วรีะ บว้นวงศ ์

4 นางสาว เยบ็ ซิน หรู 

5 นาย เริงสุข วภิูนิติศีลกุล

6 นาย กว ีเวสารัชอารียก์ุล

7 นาย ศรัทธา เพช็รอินทร์

8 นางสาว ลดัดา หาญพิชิตชยั

หมายเหต ุ 1 นางสาวลดัดา หาญพิชิตชยั 

ผู้บริหารของบริษทัย่อยสําคัญของบริษทัฯ

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มี

 

บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ 
 

นายวีระ บว้นวงศ ์

ผูอ้าํนวยการ 

บจ. อาปิโก เลมเทค 
(ประเทศไทย) 

นายวีระ บว้นวงศ ์

ผูอ้าํนวยการ 

บจ. อาปิโก อมตะ 
 

นายยงค ์ประเทืองสุข 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดกัส์ 

นายยงค ์ประเทืองสุข 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ 
 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ

บจ

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ

ธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตั�งโดยผา่นมติความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

ให้ความเห็นชอบและอนุมติัแต่งตั� งผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อดาํเนินงาน

การทาํงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการ

ทาํงานที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที�ดี

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีรายชื�อดงัต่อไปนี�   

ตําแหน่ง 

ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการผลิต 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นาย เริงสุข วภิูนิติศีลกุล ผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายขายและการตลาด 

นาย กว ีเวสารัชอารียก์ุล ผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายพฒันาโครงการ 

นาย ศรัทธา เพช็รอินทร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายขอ้มลูและระบบปฏิบติัการ

นางสาว ลดัดา หาญพิชิตชยั1 ผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายบญัชี 

นางสาวลดัดา หาญพิชิตชยั ไดล้าออกจากบริษทัฯ โดยมีผลเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2558 

ผู้บริหารของบริษทัย่อยสําคัญของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

  

บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง 
 

นางสาว เยบ็ ซิน หรู 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บมจ. อาปิโก พลาสติค 
 

นายเตียว เซ็ง เหลง็ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง 
พรีซิชั�น ฟอร์จจิ�ง 

นายเกา ฉ่วย กวง 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ 
 

บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้ 
 

นายเกา ฉ่วย กวง 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ 

ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนรถยนต ์

บจ. นิว เอร่า เซลส์ 
 

นางสาว โก๊ะ ตงั กิม 

ผูจ้ดัการทั�วไป 

บจ. เอเบิล มอเตอร์ส 
 

นางสาว โก๊ะ ตงั กิม 

ผูจ้ดัการทั�วไป 

บจ. เทนากา เซเทีย  
รีซอสเซส 

นางสาว โก๊ะ ตงั กิม 

ผูจ้ดัการทั�วไป 

บจ. นิว เอร่า เซลส์  
มาเลเซีย 

นางสาว โก๊ะ ตงั กิม 

ผูจ้ดัการทั�วไป 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์
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คณะกรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตั�งโดยผา่นมติความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้อาํนาจและหนา้ที�

เพื�อดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการ

และผูบ้ริหารอย่างชดัเจน เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการ

ตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที�ดี 

กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายขอ้มลูและระบบปฏิบติัการ 

ระบบนาํร่องการเดินทาง 

บจ. เอไอทีเอส 
 

นาย ยกิูโย เดาว ์

ผูจ้ดัการทั�วไป 

อุปกรณ์จบัยดึ แม่พิมพ ์

บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง 
 

นาย จอห์น เรยม์อนด ์ดรู 

ผูอ้าํนวยการ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง นางสาวพรรณทิพย ์สินธวณรงค ์เป็นเลขานุการบริษทั

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และ

เชื�อเชิญการประชุม รายงานการประชุม

กฎหมายและข้อกําหนดของ

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด 

คณะกรรมการชุดย่อย แลผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในอตัราที�เหมาะสมและ

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กรรมการตามขอบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินที�ไดก้ล่าวมา โดยมีรายละเอียดดงันี�

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2557 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการอิสระและกรรมการที�ไม่ใช่

ในขณะที�กรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เงินที�บริษทัฯ จ่ายใหก้บักรรมการของ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย

กรรมการบริษัท 

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวนุีประพนัธ์ 

นาย เคนเนต อึ�ง 

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 

นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ 

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง นางสาวพรรณทิพย ์สินธวณรงค ์เป็นเลขานุการบริษทั

ริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และการจดัประชุมผูถื้อหุน้

รายงานการประชุม และรายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารและดาํเนินการต่างๆ ตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์

ประเทศไทยประกาศกาํหนด 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

ที�เป็นตวัเงิน  

ษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย แลผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในอตัราที�เหมาะสมและเทียบเครียง

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดรั้บการ

ของบริษทัฯ โดยกรรมการของบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี� ยประชุม

ตามขอบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย ยกเวน้กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะ

ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  ทั� งนี�  บริษทัฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื�นใด

อบแทนที�เป็นตวัเงินที�ไดก้ล่าวมา โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน/ต่อปี) 

275,000 บาท 

 
50,000 บาท 
25,000 บาท 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 

 - 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการอิสระและกรรมการที�ไม่ใช่

ในขณะที�กรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 

กรรมการของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ค่าตอบแทน

รายปี 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

325,000 75,000 40,000 7,500 

300,000 75,000 40,000 7,500 

300,000 75,000 40,000 7,500 

275,000 45,000 - - 

- - - - 

- - - - 
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คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง นางสาวพรรณทิพย ์สินธวณรงค ์เป็นเลขานุการบริษทั เพื�อทาํหนา้ที�จดัการ

ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการจดัทาํหนงัสือ

และรายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารและดาํเนินการต่างๆ ตามที�

สํานักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท 

เทียบเครียงกบับริษทัชั�นนาํในตลาด

การพิจารณาและอนุมติัจากที�

กรรมการของบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี� ยประชุม

ยกเวน้กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะ

บริษทัฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื�นใดให้คณะกรรมการบริษัท 

เบี�ยประชุม (ต่อคน/ต่อครั�ง) 

15,000 บาท 

 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
7,500 บาท 

7,500 บาท 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการอิสระและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ในปี 2557 ค่าตอบแทนที�เป็นตวั

รวม กรรมการสรร
หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหารความ

เสี�ยง 

- 447,500 

- 422,500 

- 422,500 

22,500 342,500 

- - 

- - 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ โดย

24 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน

 

 

เงินเดือน 

โบนสั 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

รวม 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื�น  

1) เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังาน โดยบริษทัฯ ได้

กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือน

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

2) โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 

ของการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานของ

ร่วมทาํงานกบับริษทัฯในระยะยาว 

วนัที� 30 กนัยายน 

1 ปี และมีการปฏิบติังานที�ดี โดยบริษทัฯ จะหกัเงินเดือน

ร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษทัฯ จะจ่ายเงินสบทบในอตัราร้อยละ 

สะสมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกเดือน 

จาํนวนเงิน 3.6 

8.5 บุคลากร  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

4,025 คน โดยสามารถแบ่งไดต้ามสายงานหลกั ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�

 อุปกรณ์จบัยดึ
และแม่พิมพ์

ประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หมายเหต ุ 1 รวมบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุนการผลิตส่วนกลางของบริษทัฯ

 

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

จ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมใน

โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีจาํนวนผูบ้ริหารในระดบัหัวหนา้งานขึ�นไป รวมทั�งหมด 

เป็นจาํนวนเงินทั�งหมด 36.48 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�

ปี 2556 

จาํนวนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนรวม จาํนวนผูบ้ริหาร

 24.76 ลา้นบาท  

 4.57 ลา้นบาท  

 0.93 ลา้นบาท  

20 คน 30.26 ล้านบาท 24 คน

เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังาน โดยบริษทัฯ ได้

กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราส่วนร้อยละ 3-7 ของค่าจา้งหรือ

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท (ปี 2556

ร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 

ของการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานของกลุ่มบริษทัอาปิโก เพื�อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ

ทาํงานกบับริษทัฯในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 2 ปี ตั�งแต่วนัที� 

กนัยายน 2557 ซึ� งพนกังานที�สามารถเขา้ร่วมโครงการ EJIP ไ

และมีการปฏิบติังานที�ดี โดยบริษทัฯ จะหกัเงินเดือนพนกังานผูร่้วมโครงการในอตัราไม่เกิน

ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษทัฯ จะจ่ายเงินสบทบในอตัราร้อยละ 

สะสมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกเดือน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้โครงการ 

 ลา้นบาท และมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั�งหมด 44 ราย

2557 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยมีจาํนวนพนกังาน

คน โดยสามารถแบ่งไดต้ามสายงานหลกั ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

อุปกรณ์จบัยดึ
และแม่พิมพ ์

ผลิตชิ�นส่วน
รถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่าย
รถยนต ์

ระบบนาํร่องการ
เดินทางและอื�นๆ

129 3,040 158 

  117 

 461  

รวมบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุนการผลิตส่วนกลางของบริษทัฯ 
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ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมใน

บริษทัฯ มีจาํนวนผูบ้ริหารในระดบัหัวหนา้งานขึ�นไป รวมทั�งหมด 

รายละเอียดดงัต่อไปนี�   

ปี 2557 

จาํนวนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนรวม 

 28.47 ลา้นบาท 

6.98 ลา้นบาท 

1.03 ลา้นบาท 

คน 36.48 ล้านบาท 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังาน โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบเขา้

ค่าจา้งหรือเงินเดือน ในปี 2557 กลุ่ม

2556: 20 ลา้นบาท) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) ซึ� งเป็นรูปแบบหนึ�ง

เพื�อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2555 ถึง

ไดจ้ะตอ้งมีอายุงานอย่างนอ้ย 

พนกังานผูร่้วมโครงการในอตัราไม่เกิน

ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษทัฯ จะจ่ายเงินสบทบในอตัราร้อยละ 50 ของเงิน

สมทบเขา้โครงการ EJIP เป็น

ราย 

และบริษทัย่อยมีจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

ระบบนาํร่องการ
เดินทางและอื�นๆ1 

รวม 

120 3,447 

 117 

 461 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 8 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ผลตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

สะสมในกองทุนเลี�ยงชีพ กองทุนเงินประกนัสังคม และสวสัดิการอื�นๆ 

จาํนวนทั�งหมด 1,335 ลา้นบาท 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน

 กลุ่มบริษทัอาปิโกตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาบุคลากรเพื�อ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความมุ่งมั�นในการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังาน

ไดแ้สดงศกัยภาพอย่างเต็มที� 

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและยกระดับมาตรฐานในก

กระบวนการผลิต ดงันั�น บุคลากรขององคก์รถือเป็นตวัแปรสาํคญัในการ

ระดบัสากล 

บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนการ

บริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกัด

ฝึกอบรมสาํหรับพนกังานในกลุ่มบริษทัอาปิโก 

1) การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่

บริษทัฯ มีการจดัอบรมปฐมนิเทศอย่างนอ้ย

ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ วิสัยทศัน์ 

ขอ้บงัคบั และระบบมาตรฐานในการทาํงาน

บริษทัฯ เพื�อใหพ้นกังานใหม่ไดท้ราบและสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ

2) การพฒันาและฝึกอบรม

ในระหว่างปี บริษทัฯ 

สอนหรือแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้กบัพนักงานของบริษทัฯ

ภายนอก หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มี

ในปี 2557 มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�

 การฝึกอบรมด้านเทคนิควชิาชีพ

การฝึกอบรมดา้นคุณภาพ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั

 การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังานเมื�อตอ้งเปลี�ยนบทบาทจากพนกังานสู่บทบาทผูน้าํ

 การอบรมหลกัสูต

ปฏิบติัตามระบบบริหารจดัการคุณภาพ

ทาํงานใหไ้ดคุ้ณภาพและมีมาตรฐาน

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในรูปแบบของเงินเดือน 

กองทุนเงินประกนัสังคม และสวสัดิการอื�นๆ ในปี 2557 

บาท (ปี 2556: 1,218 ลา้นบาท) 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาบุคลากรเพื�อรองรับ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความมุ่งมั�นในการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังาน

 เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมที�เปลี�ยนแปลงไป

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและยกระดับมาตรฐานในการทํางาน อีกทั� งการนําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ใน

ดงันั�น บุคลากรขององคก์รถือเป็นตวัแปรสาํคญัในการนาํบริษทัฯ มุ่ง

แผนการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรขององค์กร โดยในปี 

อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกัด ด้วยวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการและสนับสนุน

หรับพนกังานในกลุ่มบริษทัอาปิโก ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร

การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 

บริษทัฯ มีการจดัอบรมปฐมนิเทศอย่างนอ้ยสัปดาห์ละครั� งสําหรับพนักงานใหม่ของบริษทัฯ

ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ วิสัยทศัน์ นโยบายของบริษทัฯ นโยบายความปลอดภยัในการทาํงาน

ขอ้บงัคบั และระบบมาตรฐานในการทาํงาน รวมถึงสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆ 

พนกังานใหม่ไดท้ราบและสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ

การพฒันาและฝึกอบรม 

ในระหว่างปี บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรม โดยมีการเชิญวิทยากรผูมี้ความเชี�ยวชาญในดา้นต่างๆ มา

สอนหรือแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้กบัพนักงานของบริษทัฯ ซึ� งวิทยากร

ภายนอก หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีความรู้และประสบการณ์ในดา้นนั�นๆ โดยหวัขอ้การ

มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

ด้านเทคนิควชิาชีพ เพื�อพฒันาทกัษะของพนกังานที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

การฝึกอบรมดา้นคุณภาพ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา เพื�อพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชาใหก้บัหวัหนา้งานทุกระดบั เพื�อ

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังานเมื�อตอ้งเปลี�ยนบทบาทจากพนกังานสู่บทบาทผูน้าํ

การอบรมหลกัสูตรการบริหารจดัการคุณภาพ เป็นหลกัสูตรการอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายและการ

ปฏิบติัตามระบบบริหารจดัการคุณภาพภายในองค์กร เพื�อสร้างความตระหนกัให้พนกังานในการ

ไดคุ้ณภาพและมีมาตรฐาน 

 หน้า 57 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั เงิน

2557 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินรวมเป็น

รองรับสําหรับการเติบโตของธุรกิจ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความมุ่งมั�นในการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังาน เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังาน

เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมที�เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งรวมถึงการ

อีกทั� งการนําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ใน

นาํบริษทัฯ มุ่งสู่การเป็นบริษทัชั�นนาํใน

โดยในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�ง

ด้วยวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการและสนับสนุนกิจกรรมการ

อบรมและพฒันาบุคลากรดงันี�  

สัปดาห์ละครั� งสําหรับพนักงานใหม่ของบริษทัฯ เพื�อให้

นโยบายของบริษทัฯ นโยบายความปลอดภยัในการทาํงาน ระเบียบ

รวมถึงสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที�พนกังานจะไดรั้บจาก

พนกังานใหม่ไดท้ราบและสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ 

จดัให้มีการฝึกอบรม โดยมีการเชิญวิทยากรผูมี้ความเชี�ยวชาญในดา้นต่างๆ มา

ซึ� งวิทยากรที�ไดรั้บเชิญมีทั�งบุคลากร

โดยหวัขอ้การพฒันาและฝึกอบรม

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการทาํงาน เช่น 

ใหก้บัหวัหนา้งานทุกระดบั เพื�อ

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังานเมื�อตอ้งเปลี�ยนบทบาทจากพนกังานสู่บทบาทผูน้าํ 

เป็นหลกัสูตรการอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายและการ

ภายในองค์กร เพื�อสร้างความตระหนกัให้พนกังานในการ



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 8 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 การอบรมด้านความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม

ในการสร้างสภาพแวดลอ้ม

ซึ�งการฝึกอบรมนี� มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ

 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงาน รวมถึงระบบปฏิบติัการ 

เป็นระบบการจดัการภายใน

สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที�เ

 การอบรมเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

การทาํงานเป็นทีม และการเป็นผูน้าํ

เป็นกําลังสําคัญให้กับองค์กรและสังคม

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�มีความสุขเพื�อ

งานที�ดี โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนี� ร่วมกบัทีมงานและเจา้หน้าที�ฝึกอบรม

ประสบการณ์ โดยกระตุน้ใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจพื�นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี�ยวกบัอบายมุขต่างๆ การ

สร้างความรักและความเขา้ใจในครอบครัว และการ

หาวิธีทาํงานที�จะพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง

3) การจดัสมัมนาของผูบ้ริหาร

บริษทัฯ มุ่งมั�นในการพฒันาศกัยภาพของหวัหนา้งานและผูบ้ริหาร

และไดจ้ดัใหมี้การสัมมนาสาํหรับผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 

ในรูปแบบของการนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย

ทาํงานในบทบาทผูบ้ริหารและ

 

โครงสร้างการจัดการ   

มหาชน) 

การอบรมด้านความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม เพื�อมุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจ

สร้างสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัในการทาํงาน และระบุมาตรการป้องกนัก่อนที�จะเกิดอุบติัเหตุ

ซึ�งการฝึกอบรมนี� มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ

การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นี� มีการจดัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงาน รวมถึงระบบปฏิบติัการ ORACLE 

เป็นระบบการจดัการภายใน เพื�อใหพ้นกังานสามารถบริหารจดัการงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

การอบรมเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาในเรื�องของ

การทาํงานเป็นทีม และการเป็นผูน้าํที�ดี รวมถึงการเป็นกาํลงัใจใหอ้ย่างต่อเนื�องในการเป็นคนดีเพื�อ

เป็นกําลังสําคัญให้กับองค์กรและสังคม ซึ� งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการสร้าง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�มีความสุขเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีของพนกังาน

โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนี� ร่วมกบัทีมงานและเจา้หน้าที�ฝึกอบรม

โดยกระตุน้ใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจพื�นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี�ยวกบัอบายมุขต่างๆ การ

สร้างความรักและความเขา้ใจในครอบครัว และการหาสาเหตุของปัญหาในชีวิตประจาํวนั และการ

หาวิธีทาํงานที�จะพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ของผูบ้ริหาร 

มุ่งมั�นในการพฒันาศกัยภาพของหวัหนา้งานและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอาปิโก

จดัใหมี้การสัมมนาสาํหรับผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 2 ครั� งต่อปี โดยจะจดัในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

ในรูปแบบของการนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยต่อผูบ้ริหาร และการร่วมแบ่งปันขอ้คิดและวิธีการ

ทาํงานในบทบาทผูบ้ริหารและผูน้าํองคก์รต่างๆ จากวิทยากรที�บริษทัฯ ไดเ้ชิญมา  
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มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจ

ระบุมาตรการป้องกนัก่อนที�จะเกิดอุบติัเหตุ 

ซึ� งการฝึกอบรมนี� มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

นี� มีการจดัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจ

ORACLE ที�บริษทัฯ นาํมาใช้

เพื�อใหพ้นกังานสามารถบริหารจดัการงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

พฒันาในเรื�องของการมีวินยั 

เป็นกาํลงัใจใหอ้ย่างต่อเนื�องในการเป็นคนดีเพื�อ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการสร้าง

คุณภาพชีวิตที�ดีของพนกังาน ซึ� งจะนาํไปสู่คุณภาพของ

โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนี� ร่วมกบัทีมงานและเจา้หน้าที�ฝึกอบรมที�มี

โดยกระตุน้ใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจพื�นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี�ยวกบัอบายมุขต่างๆ การ

ของปัญหาในชีวิตประจาํวนั และการ

กลุ่มบริษทัอาปิโกอย่างต่อเนื�อง 

ครั� งต่อปี โดยจะจดัในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 

การร่วมแบ่งปันขอ้คิดและวิธีการ
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9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบั

สาํคญัในการเพิ�มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ั�งยืนใหแ้ก่บริษทัฯ

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ� งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆ ฝ่าย

ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับบริษทัจดทะเบียน

ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแล

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินงานและปรับปรุงการกาํกบั

รายละเอียดการดาํเนินงานในปี 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริม

และโอนหุน้ที�ตนถืออยู่อย่างอิสระ การไดรั้บข่าวสารและ

ใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ 

กาํไรของบริษทัฯ การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงั

ตามจาํนวนหุ้นที�ถืออยู่ (หนึ� งหุ้นต่อสิทธิออกเสียงหนึ� งเสียง

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้

ปฏิบติัใดๆ ที�จะเป็นการจาํกดัสิทธิ� ของผูถื้อหุน้

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการ

1) บริษทัฯ ใหข้อ้มูลที�สําคญัและจาํเป็นต่อผูถื้อหุ้นเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิ

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ 

2) บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้

รายละเอียดและขั�นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอย่างครบถว้น

ประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกาํหนด เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม

3) บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมกา

สิทธิแทนตนได ้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

หุน้สามารถกาํหนดทิศทางการ

หรือจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ดว้ย

ไม่ไดจ้าํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้

ในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และ

ประชุมเป็นตน้ไป  

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการ และมีความเชื�อมั�นวา่การกาํกบั

เพิ�มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ั�งยืนใหแ้ก่บริษทัฯ จากการดาํเนินงานและบริหารจดัการที�มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ� งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกๆ ฝ่าย ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและหลกัการดาํเนินงาน

ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ดูแลกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัอาปิโก

มีการดาํเนินงานและปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง 

ละเอียดการดาํเนินงานในปี 2557 แบ่งเป็น 5 หมวด ดงันี�  

ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั�นพื�นฐาน 

อยู่อย่างอิสระ การไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ 

ใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี การไดรั้บส่วนแบ่ง

กาํไรของบริษทัฯ การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียง

หนึ� งหุ้นต่อสิทธิออกเสียงหนึ� งเสียง) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอื�น

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิ� ของตวัเองอย่างเต็มที� และห้ามการกระทาํการหรือการ

ที�จะเป็นการจาํกดัสิทธิ� ของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปกป้องและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้

ใหข้อ้มูลที�สําคญัและจาํเป็นต่อผูถื้อหุ้นเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ  

บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้เพื�อแจง้รายละเอียดวาระการประชุม วนั เวลา 

รายละเอียดและขั�นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอย่างครบถว้น และไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบัการ

ประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกาํหนด เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมและใช้

ได ้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้นงัสือ

หุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดแ้บบหนึ�งแบบใดที�ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญ

หรือจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ดว้ย

ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมหลงัการเปิดประชุมแลว้ โดย

ในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และให้นบัเป็นองค์ประชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้
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และมีความเชื�อมั�นวา่การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีนั�นเป็นกุญแจ

จากการดาํเนินงานและบริหารจดัการที�มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ� งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

นโยบายและหลกัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อ

ในกลุ่มบริษทัอาปิโก 

บริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง โดยมีเนื�อหาและ

ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั�นพื�นฐาน อาทิ เช่น การซื�อขาย

ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชี การไดรั้บส่วนแบ่ง

โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียง

และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอื�น 

และห้ามการกระทาํการหรือการ

สิทธิของผูถื้อหุน้ในเรื�องต่อไปนี�  

จอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์

วนั เวลา และสถานที� รวมถึง

และไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบัการ

ประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกาํหนด เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

รอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมและใช้

โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะที�ผูถื้อ

แบบหนึ�งแบบใดที�ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

หรือจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ดว้ย นอกจากนี�  บริษทัฯ 

โดยสามารถออกเสียงลงคะแนน

ให้นบัเป็นองค์ประชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4) บริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดการประชุมแลว้ 

สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และ

ประชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที�ประชุมจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น

5) บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ชดัเจนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ

6) บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ประชุมทั�งหมด 6 คน โดย

สะดวกในการรับรองจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ 

การเดินทางของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม

7) ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ

ในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ

การกระทาํการใดๆ กต็ามที�ขดัต่อสิทธิข

ถือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมในกรณีที�มีการกระทาํการใดๆ

8) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ในหนังสือเชิญประชุมที�ส่งให้ผูถื้อหุ้น

ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื�อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

9) เมื�อการประชุมผูถื้อหุน้สิ�นสุด

วนัทาํการถดัไป และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการประชุม และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 

ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย

ย่อย โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือ

หรือความพิการ โดยบริษทัฯ มีการดาํเนินการใ

1) บริษทัฯ มีการแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ

บริษทัผ่านทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้

ในการประชุม ขั�นตอนการออกเสียง 

หุน้ โดยมีทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

2) บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

ถือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้ 

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

บริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดการประชุมแลว้ 

สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และ

ต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที�ประชุมจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น

มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบบญัชี

ธนัวาคม 2557 เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณากลั�นกรองก่อนการบรรจุเป็นวาระการ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละการนาํส่งขอ้มูลและ

ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในวนัศุกร์ที� 25 เมษายน 2557 

โดยจดัการประชุมที�โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตินัม ประตูนํ� า

สะดวกในการรับรองจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ และเป็นการอาํนวยความสะดวกใน

การเดินทางของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถาม

ในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในเรื�องดงักล่าวอย่างเพียงพอ

การกระทาํการใดๆ กต็ามที�ขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเขา้ร่วมประชุมของผู ้

ถือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมในกรณีที�มีการกระทาํการใดๆ ที�ขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวาระการประชุมตามลาํดบัที�ไดก้าํหนดไว้

อเชิญประชุมที�ส่งให้ผูถื้อหุ้นโดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที�

เรื�องอื�นที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื�อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

สิ�นสุด บริษทัฯ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณชนภายใน

และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการประชุม และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งภายใน 14 วนั ผ่านทางการแจง้ข่าวทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลั

ของบริษทัฯ  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

นโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

มีการเลือกปฏิบติัหรือคาํนึงถึงเพศ อายุ เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความเห็นทางการเมือง 

มีการดาํเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี�   

กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็น

ทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม พร้อมกบัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ในการประชุม ขั�นตอนการออกเสียง รวมทั�งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อ

ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการแจง้ใหท้ราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นที�สามารถใชสิ้ทธิ และระยะเวลา

เสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้ หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

 หน้า 60 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

บริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดการประชุมแลว้ ให้

สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และใหน้บัเป็นองค์

ต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที�ประชุมจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น 

มีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการ

เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบบญัชี คือตั�งแต่วนัที� 3 ตุลาคม 

กลั�นกรองก่อนการบรรจุเป็นวาระการ

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละการนาํส่งขอ้มูลและเอกสารอย่าง

2557 ซึ� งมีกรรมการเขา้ร่วมการ

กรุงเทพ แพลตินัม ประตูนํ� า เพื�อเป็นการ

และเป็นการอาํนวยความสะดวกใน

ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถามขอ้สงสัย

เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในเรื�องดงักล่าวอย่างเพียงพอ และหา้ม

องผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเขา้ร่วมประชุมของผู ้

ที�ขดัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวาระการประชุมตามลาํดบัที�ไดก้าํหนดไว้

ดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที�

เรื�องอื�นที�นอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และใหมี้การใชบ้ตัร

เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณชนภายใน

และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการประชุม และ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือราย

คาํนึงถึงเพศ อายุ เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความเห็นทางการเมือง 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑ์

รวมทั�งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อ

มีการแจง้ใหท้ราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และระยะเวลาที�ชดัเจนในการให้ผู ้

หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ของบริษทัฯ พร้อมขอ้มลูประกอบการพิจารณา

ชื�อล่วงหนา้ และบริษทัฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้

3) คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดแนวทางในการ

เคร่งครัด และได้กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

กฎหมายและใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ

ผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 

4) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด

ไดเ้สียก่อนการพิจารณาวาระนั�น และให้ง

นยัสาํคญัที�อาจเป็นผลใหก้รรมการไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ

หมวดที� 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิ

บริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนด

ตามกฏหมายหรือตามขอ้ตกลงที�มีกบับริษทัฯ

1) ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั

แลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

เพื�อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และให้

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ที�เหมาะสม

2) เจ้าหนี� บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ให้ไวก้บัเจา้หนี� และหนา้ที�ที�พึงมี

ทางธุรกิจและเจา้หนี�ทางการเงิน 

มีการแจง้ใหเ้จา้หนี�ทราบล่วงหนา้หาก

เพื�อใหท้ั�งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั

3) ลูกค้า บริษทัฯ มีพนัธสัญญาต่อผูบ้ริโภคในการ

ตามขอ้กาํหนดที�ไดต้กลงระหวา่งบริษทัฯ และกลุ่มลกูคา้อยา่งเคร่งครัด

4) คู่ค้าและบริษทัร่วมทุน บริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�ไดต้กลงไวร้ะหว่างบริษทั

หุน้ที�มีระหวา่งกนั  

5) พนักงาน บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัพนักงานและคาํนึงถึง

พนกังานของบริษทัฯ โดยไม่เอาเปรียบ

ความสามารถ รวมถึงการ

สร้างวินยัในการทาํงาน และมีสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี

การศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันา

6) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

พร้อมขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอ

และบริษทัฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายคน 

ษทัได้กาํหนดแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายในที�เป็นความลบัของบริ

และได้กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

คณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยเ์ป็น

ผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาวาระการประชุมโดยใหก้รรมการรายงานการมีส่วน

ไดเ้สียก่อนการพิจารณาวาระนั�น และให้งดเวน้การออกเสียงลงมติสําหรับกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียอย่างมี

ที�อาจเป็นผลใหก้รรมการไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ตระหนกัถึงสิทธิ ความตอ้งการและผลประโยชน์ที�แตกต่างกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบั

ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ตามกฏหมายหรือตามขอ้ตกลงที�มีกบับริษทัฯ ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น

นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั

มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีระบบบญัชีที�เป็นมาตรฐานและเชื�อถือได้

เพื�อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

ะโยชนข์องผูถื้อหุน้ที�เหมาะสม 

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ให้ไวก้บัเจา้หนี� และหนา้ที�ที�พึงมี

ทางธุรกิจและเจา้หนี�ทางการเงิน และการรายงานสถานะทางการเงินของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ 

ใหเ้จา้หนี�ทราบล่วงหนา้หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง

เพื�อใหท้ั�งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

สัญญาต่อผูบ้ริโภคในการผลิตสินคา้และบริการให้ดียิ�งขึ�นอย่างต่อเนื�อง และปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดที�ไดต้กลงระหวา่งบริษทัฯ และกลุ่มลกูคา้อยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ ยึดหลกัปฏิบติัต่อคู่คา้และบริษทัร่วมทุนดว้ยความเท่าเทียมและซื�อตรง โดย

กาํหนดที�ไดต้กลงไวร้ะหว่างบริษทัตามหลกัจรรยาบรรณ

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัพนักงานและคาํนึงถึงสวสัดิภาพ ความปลอดภยั และ

พนกังานของบริษทัฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจา้งและมีการกาํหนด

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ตลอดจนมีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัและ

สร้างวินยัในการทาํงาน และมีสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี และมีการจดัการฝึกอบรมอย่าง

การศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาและเพิ�มศกัยภาพของบุคลากร 

ชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื�อง โดย

ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและส่งเสริมใหบ้ริษทัย่อยมีแผนการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และรักษามาตรฐาน
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ดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอ

และบริษทัฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น นอกจากนี�  บริษทัฯ 

ดูแลรักษาข้อมูลภายในที�เป็นความลบัของบริษทัอย่าง

และได้กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยเ์ป็น

ใหก้รรมการรายงานการมีส่วน

ดเวน้การออกเสียงลงมติสําหรับกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียอย่างมี

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบั

นโยบายที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัต่อไปนี�   

นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั

มีระบบบญัชีที�เป็นมาตรฐานและเชื�อถือได้

เจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวเพื�อ

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ให้ไวก้บัเจา้หนี� และหนา้ที�ที�พึงมีต่อเจา้หนี�  ทั�งเจา้หนี�

ของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ 

ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเงื�อนไขทางการเงินได ้

สินคา้และบริการให้ดียิ�งขึ�นอย่างต่อเนื�อง และปฏิบติั

หลกัปฏิบติัต่อคู่คา้และบริษทัร่วมทุนดว้ยความเท่าเทียมและซื�อตรง โดย

ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจและขอ้ตกลงผูถื้อ

สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของ

มีการกาํหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบั

การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัและ

การจดัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและให้

บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื�อง โดย

มีแผนการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และรักษามาตรฐาน



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

พนกังานไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของชุมชน

7) คู่แข่ง บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินงาน

ธุรกิจอยา่งซื�อสตัย ์เป็นธรรม 

ทั�งนี�  วิสยัทศันข์องบริษทัฯ ไดสื้�อถึงการตระหนกัถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ 

ดาํเนินกิจการบนพื�นฐานความสุขที�ย ั�งยืน 

ของผูถื้อหุน้ และความสุขของสงัคมและสาธารณชนโดยรวม

 การต่อต้านการทุจริตและการทําผดิกฎหมาย

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต ซึ� งดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอ

ประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อผลกัดนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง

ดาํเนินการรับรองฐานะการเป็นสมาชิก

การต่อตา้นการทุจริต 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย

และสิ�งจูงใจสาํหรับพนกังาน ในปี 

รวมถึงผลประโยชน์ที�เป็นตวัเงิน หรือผลประโยชน์อื�นๆ เช่น 

คอนเสิร์ต หรือบตัรของขวญั เป็นตน้

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการที�โปร่งใส

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เป้าหมายกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

กระบวนการทาํงานให้มีการตรวจสอบและ

เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยืน อีกทั�งมีการกาํห

การรับแจ้งข้อมูล การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสาร

เสนอแนะ และใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชนก์บัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผ่านทาง

ไดมี้การกาํหนดนโยบายการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส 

ร้องเรียนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํที�ไม่ถกูตอ้งเหมาะสมของพนกังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือแจง้เบาะแส

การทุจริตที�อาจเกิดขึ� น โดยสามารถส่งข้อมูลเป็นหนังสือหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยตรงทางอีเมล์ 

คุม้ครองสิทธิของผูใ้หข้อ้มลูและการเกบ็รักษาขอ้มลูของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัใหจ้าํกดัเฉพาะผู ้

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทัฯ ไดดู้แลการเปิดเผยขอ้มูล

ทั�งในดา้นการเงิน ผลประกอบการ และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และ

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงการสนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมเพื�อสังคม

พนกังานไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของชุมชน 

มีนโยบายในการดาํเนินงานตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดมั�นในการดาํเนิน

เป็นธรรม และตรงไปตรงมา ภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

วิสยัทศันข์องบริษทัฯ ไดสื้�อถึงการตระหนกัถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ 

ดาํเนินกิจการบนพื�นฐานความสุขที�ย ั�งยืน 4 ประการ ไดแ้ก่ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของพนกังาน 

ของผูถื้อหุน้ และความสุขของสงัคมและสาธารณชนโดยรวม 

ทุจริตและการทําผดิกฎหมาย 

ฯ ไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ซึ� งดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอ

ประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อผลกัดนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง

ดาํเนินการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเรื�องการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ�งรวมถึงการหา้มการใหห้รือรับสินบน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแนวปฏิบติัในการ

ที�เป็นตวัเงิน หรือผลประโยชน์อื�นๆ เช่น กระเชา้ช่วงเทศกาล 

คอนเสิร์ต หรือบตัรของขวญั เป็นตน้ เพื�อป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที�โดยมิชอบ 

ทฯ มีการบริหารจดัการที�โปร่งใส มีจริยธรรม โดยกาํหนดโครงสร้างองค์กรให้มีความ

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เป้าหมายกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

กระบวนการทาํงานให้มีการตรวจสอบและมีการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างกนัอย่างเหมาะสม

มีการกาํหนดบทลงโทษกรณีที�ฝ่าฝืนอยา่งชดัเจน 

การรับแจ้งข้อมูล การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถ

เสนอแนะ และใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชนก์บัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์

ไดมี้การกาํหนดนโยบายการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส (Whistle Blower Policy)

ร้องเรียนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํที�ไม่ถกูตอ้งเหมาะสมของพนกังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือแจง้เบาะแส

โดยสามารถส่งข้อมูลเป็นหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยตรงทางอีเมล์ AC@aapico.com ทั� งนี�  

คุม้ครองสิทธิของผูใ้หข้อ้มลูและการเกบ็รักษาขอ้มลูของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัใหจ้าํกดัเฉพาะผู ้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน โดยให้

ทั�งในดา้นการเงิน ผลประกอบการ และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และ
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

รวมถึงการสนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมเพื�อสังคมของบริษทัฯ เพื�อให้

ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดมั�นในการดาํเนิน

และตรงไปตรงมา ภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

วิสยัทศันข์องบริษทัฯ ไดสื้�อถึงการตระหนกัถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ ในการพฒันาและ

ประการ ไดแ้ก่ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของพนกังาน ความสุข

ฯ ไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ซึ� งดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติแห่ง

ประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อผลกัดนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง และขณะนี�อยู่ระหว่างการ

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

รวมถึงการหา้มการใหห้รือรับสินบน

แนวปฏิบติัในการใหห้รือรับของขวญั ซึ� ง

กระเชา้ช่วงเทศกาล บตัรสมาชิก บตัรเขา้ชมงาน

ป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ที�โดยมิชอบ  

องค์กรให้มีความเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เป้าหมายกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

กนัอย่างเหมาะสม เพื�อให้ธุรกิจมีการ

สามารถติดต่อสื�อสารกบับริษทัฯ 

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ

(Whistle Blower Policy) เพื�อรับแจง้ขอ้มูลหรือขอ้

ร้องเรียนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํที�ไม่ถกูตอ้งเหมาะสมของพนกังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือแจง้เบาะแส

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประธาน

 บริษทัฯ มีมาตรการในการ

คุม้ครองสิทธิของผูใ้หข้อ้มลูและการเกบ็รักษาขอ้มลูของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบัใหจ้าํกดัเฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

ใหข้อ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

ทั�งในดา้นการเงิน ผลประกอบการ และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และ
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ทนัต่อเวลา เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบการตดัสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดาํเนินงานที�แทจ้ริง

ของบริษทัฯ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลผ่าน

บริษทัฯ ที� www.aapico.com  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การใหข้อ้มลูในภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อให้

ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�

เคร่งครัด ในรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1) จดัทาํขอ้มลูดว้ยความรอบคอบ ชดัเจน ถกูตอ้งและโปร่งใส และใชภ้าษาที�เขา้ใจง่ายในการสื�อสาร โดยมีการ

เปิดเผยอยา่งเป็นประจาํและสมํ�าเสมอเพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มลู

2) เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที�มิใช่ขอ้มลูทางการเงิน

รายไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี

ที�กาํหนด ผา่นช่องทางการแจง้ข่าว

3) จดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง 

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�ไดผ้่านความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

กบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่

จาํนวนเงิน 1,900,000 บาท

4) เปิดเผยขอ้มูลการเปลี�ยนแปลงการถือ

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

5) เปิดเผยโครงการร่วมทุนต่างๆ 

บริษทัฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน แ

6) เปิดเผยขอ้มูลกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนของกรรมการ

7) ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื�อเป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบั

ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้นใจทั�วไปได้

ถกูตอ้งและครบถว้นอยา่งเท่าเทียมกนั

บริษทัฯ ใชช่้องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพ

สื�อสารขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สื�อสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ

ช่องทาง อาทิ เช่น งานบริษทัพบนกัลงทุน

เยี�ยมชมโรงงานการผลิตของบริษทัฯ

การประชุมทางโทรศพัท ์(Conference Call) 

และพบปะนกัลงทุนทั�งในประเทศ

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบการตดัสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดาํเนินงานที�แทจ้ริง

โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการแจง้ข่าวทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซ

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การใหข้อ้มลูในภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทั�ง บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะดูแลและตรวจสอบให้มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล

รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

จดัทาํขอ้มลูดว้ยความรอบคอบ ชดัเจน ถกูตอ้งและโปร่งใส และใชภ้าษาที�เขา้ใจง่ายในการสื�อสาร โดยมีการ

ประจาํและสมํ�าเสมอเพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งทนัท่วงที

เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที�มิใช่ขอ้มลูทางการเงินไวค้รบถว้น และจดัส่งรายงานขอ้มูลทางการเงิน

ไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลา

การแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ

จดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไดรั้บการตรวจสอบและ

รับอนุญาตที�ไดผ้่านความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่ขั

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั

หุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริ

บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบบญัชีและค่าตรวจสอบสิทธิบตัรการส่งเสริมการลงทุน

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร และจดัทาํรายงาน

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามกฎเกณฑแ์ละระยะเวลาที�กาํหนด

เผยโครงการร่วมทุนต่างๆ โดยการแจง้ข่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทราบอยา่งทั�วถึง 

เปิดเผยขอ้มูลกรรมการบริษทั บทบาทหนา้ที� ความรับผิดชอบ การปฏิบติัหนา้ที� รวมถึง

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื�อเป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบั

ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้นใจทั�วไปได้

ยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ ใชช่้องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เป็นช่องทางหลกัในการ

ลของบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างทั�วถึงและทนัเวลา  นอกจากนี�  บริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ อย่างสมํ�าเสมอ

ช่องทาง อาทิ เช่น งานบริษทัพบนกัลงทุน (Opportunity Day) ซึ� งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส การจดัให้

การผลิตของบริษทัฯ (Factory Visit) การเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

(Conference Call) การจดัประชุมนกัวิเคราะห์ (Analysts’ Meeting) 

ประเทศและต่างประเทศ (Roadshows) การเขา้ร่วมสัมมนา

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการใหส้มัภาษณ์ผูสื้�อข่าวทั�งในและต่างประเทศ
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เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบการตดัสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดาํเนินงานที�แทจ้ริง

กทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะดูแลและตรวจสอบให้มีการ

ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใสอย่าง

จดัทาํขอ้มลูดว้ยความรอบคอบ ชดัเจน ถกูตอ้งและโปร่งใส และใชภ้าษาที�เขา้ใจง่ายในการสื�อสาร โดยมีการ

อยา่งทนัท่วงที 

จดัส่งรายงานขอ้มูลทางการเงิน

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลา

และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

ตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื�อนไข

โดยผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่ขดั

หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 

ทั�งนี�  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2557 เป็น

ค่าตรวจสอบสิทธิบตัรการส่งเสริมการลงทุน 

หลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร และจดัทาํรายงาน

ตามกฎเกณฑแ์ละระยะเวลาที�กาํหนด 

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซด์ของ

การปฏิบติัหนา้ที� รวมถึงผลประโยชน์และ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื�อเป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบัผูถื้อหุ้นและนัก

ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้นใจทั�วไปไดรั้บทราบขอ้มูลที�

ยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เป็นช่องทางหลกัในการ

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการพบปะ

อย่างสมํ�าเสมอในหลากหลาย

ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส การจดัให้

 หรือการตอบขอ้ซกัถามผ่าน

(Analysts’ Meeting) การนาํเสนอขอ้มูล

การเขา้ร่วมสัมมนาของผูบ้ริหารในหัวขอ้ที�

ผูสื้�อข่าวทั�งในและต่างประเทศของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

กรรมการบริษทัทุกคนตระหนัก

ทิศทางของบริษัทฯ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุที�มีความรู้และประสบการณ์

และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อผลประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนและสัดส่วนที�เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ โดยกรรมการ

แต่ละท่านมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการบริหาร 

(รวมกรรมการอิสระที�มีวาระการดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานกาํ

บงัคบัใชใ้นปี 2557 จาํนวน 2 

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษทั

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ

บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ว่าดว้ยเรื� องจาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่

กรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม

ครั� ง ใหก้รรมการหนึ� งในสามของจาํนวน

จาํนวนกรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ� งในสาม 

หนึ� งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ� งในสาม 

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั�น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษทัที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง

อยา่งไรกต็าม กรรมการบริษทัที�จะพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก มีผลบงัคบันบัแต่วนัที�บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ(

(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

(ง) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้

(จ) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก

 

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการบริษทัทุกคนตระหนักในหน้าที�ความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน ให้คาํแนะนํา และกาํหนด

เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นในระยะยาว

วยผูท้รงคุณวฒิุที�มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อีกทั�งมีภาวะผูน้าํ 

และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อผลประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนและสัดส่วนที�เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ โดยกรรมการ

ณสมบติัตามที�กาํหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2557 บริษทัฯ มีกรรมการบริษทัรวมทั�งหมด 8 คน ในตาํแหน่งประธานกรรมการและ

คน กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 2 คน 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 9 ปีจาํนวน 2 คน และกรรมการอิสระ

ที�สํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด

2 คน) ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนปรับเปลี�ยนจาํนวนของกรรมการอิสระ

ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทั 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ว่าดว้ยเรื� องจาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่

กรรมการบริษทัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ใหก้รรมการหนึ� งในสามของจาํนวน(1/3) ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทัในขณะนั�นพน้จากตาํแหน่ง ถา้

จาํนวนกรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ� งในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้าํนวนที�ใกลเ้คียงกนักบั

แต่ไม่เกินหนึ� งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการที�จะออกทั�งหมด

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั�น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษทัที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัที�จะพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัอาจออกจากตาํแหน่งดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี�

มีผลบงัคบันบัแต่วนัที�บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ

ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

 หน้า 64 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

การดาํเนินงาน ให้คาํแนะนํา และกาํหนด

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท 

หลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อีกทั�งมีภาวะผูน้าํ 

และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อผลประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนและสัดส่วนที�เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ โดยกรรมการ

ณสมบติัตามที�กาํหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและประกาศ

คน ในตาํแหน่งประธานกรรมการและ

คน และกรรมการอิสระ 4 คน 

และกรรมการอิสระตามนิยามและ

และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดและ

บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนปรับเปลี�ยนจาํนวนของกรรมการอิสระเพื�อให้

บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ว่าดว้ยเรื� องจาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุก

ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทัในขณะนั�นพน้จากตาํแหน่ง ถา้

ก็ใหใ้ชจ้าํนวนที�ใกลเ้คียงกนักบั

ของจาํนวนกรรมการที�จะออกทั�งหมด ทั�งนี�  กรรมการบริษทัที�

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั�น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษทัที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทัที�จะพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้ 

กรรมการบริษทัอาจออกจากตาํแหน่งดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี�  

)มีผลบงัคบันบัแต่วนัที�บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายลาออกจากกรรมการ  

ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ

กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนที�ไดรั้บการรับรองผ่านมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการที�ทรงคุณวุฒิที�มี

ความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโย

หนา้ที�ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ซึ� งหากที�ประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ความไวว้างใจ โดยเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ดงักล่าวกลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกครั� ง บริษทัฯ ย่อมตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้

การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติด

ดาํเนินงานตามหลกักาํกบักิจการที�ดี และไดมี้การพิจารณา

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการบริษทัในบริษทัอื�น

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด

กรรมการบริษทั เพื�อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื�อประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ โดยกาํหนดให้กรรมการ

ยกเวน้ในกรณีที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหไ้ปดาํรงตาํแหน่ง และบริษทัจดทะเบียนนั�นจะตอ้งไม่เป็นบริษทัที�

ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จะตอ้งมีการเสนอเรื�องเขา้ที�ประชุม

เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ใ

ประชุมผูถื้อหุน้ และประสานงานก

รายงานการประชุม รายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารและดาํเนินการต่างๆ

กาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด

คุณสมบติัเบื�องตน้ของเลขานุการบริษทั

บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบของ

บริษทัฯ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบในการทาํงานระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารอย่าง

ชดัเจน เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ที�ดี  ทั�งนี�  บทบาทและหนา้ที�ของกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ย แต่ไม่จาํกดัเฉพาะรายการ 

1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื� องสําคัญเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ดาํเนินงานและงบประมาณ

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

3) ส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร

มาตรฐานดา้นจริยธรรมที�บริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

วาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 

กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนที�ไดรั้บการรับรองผ่านมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการที�ทรงคุณวุฒิที�มี

อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั�งมีคุณธรรม จริยธรรม 

หนา้ที�ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ซึ� งหากที�ประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ความไวว้างใจ โดยเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ดงักล่าวกลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกครั� ง บริษทัฯ ย่อมตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้

การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการไวต้ายตวั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งมั�น

ดาํเนินงานตามหลกักาํกบักิจการที�ดี และไดมี้การพิจารณาสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ของกรรมการอิสระใหไ้ม่เกิน 9 ปีติดต่อกนั 

กรรมการของกรรมการบริษทัในบริษทัอื�น 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของ

กรรมการสามารถอุทิศเวลาสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื�อประโยชน์

โดยกาํหนดให้กรรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนรวม

ยกเวน้ในกรณีที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหไ้ปดาํรงตาํแหน่ง และบริษทัจดทะเบียนนั�นจะตอ้งไม่เป็นบริษทัที�

ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั� งนี�  การเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัอื�น 

จะตอ้งมีการเสนอเรื�องเขา้ที�ประชุมเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

มีหนา้ที�ในการดูแลจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 

และประสานงานการเขา้ร่วมกิจกรรมของกรรมการของบริษทัฯ รวมทั�งจดัทาํ

รายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารและดาํเนินการต่างๆ ตามที�

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนด

ของเลขานุการบริษทั แต่ไม่จาํกดัเฉพาะวา่ควรเป็นผูที้�มีความรู้ทางดา้นกฎหมาย และ

บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบในการทาํงานระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารอย่าง

เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั�งนี�  บทบาทและหนา้ที�ของกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ย แต่ไม่จาํกดัเฉพาะรายการ 

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื� องสําคัญเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี� ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

ดาํเนินงานและงบประมาณประจาํปี เป็นตน้ และติดตามดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย

ส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้ใจถึง

ดา้นจริยธรรมที�บริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบติั

 หน้า 65 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนที�ไดรั้บการรับรองผ่านมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการที�ทรงคุณวุฒิที�มี

ชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั�งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบติั

หนา้ที�ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ซึ� งหากที�ประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ความไวว้างใจ โดยเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ดงักล่าวกลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกครั� ง บริษทัฯ ย่อมตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่มี

ตายตวั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งมั�นในการ

รหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื�อหมุนเวียนวาระการ

นโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของ

กรรมการสามารถอุทิศเวลาสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื�อประโยชน์

บริษทัดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนรวมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทั 

ยกเวน้ในกรณีที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหไ้ปดาํรงตาํแหน่ง และบริษทัจดทะเบียนนั�นจะตอ้งไม่เป็นบริษทัที�

การเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัอื�น 

คณะกรรมการชุดย่อย และการ

รวมทั�งจดัทาํหนงัสือเชิญประชุม 

ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนด

ทางดา้นกฎหมาย และ/หรือบญัชี 

บริษทัฯ มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบในการทาํงานระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารอย่าง

เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั�งนี�  บทบาทและหนา้ที�ของกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ย แต่ไม่จาํกดัเฉพาะรายการ โดยสรุปดงัต่อไปนี�  

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื� องสําคัญเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น วิสัยทัศน ์

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการ

ติดตามดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบายที�กาํหนด

มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย

เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้ใจถึง

และมีการติดตามผลการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4) กาํหนดแนวทางในการพิจารณา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดย

กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั�นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที�

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง ครบถว้น

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงา

และนโยบายที�วางไว ้และกาํหนดให้

รายงานต่อคณะกรรมการ

6) กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั�งองค์กร 

จดัการในการบริหารความเสี�ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที�อาจพบจากความเสี�ยงนั�นๆ

7) จดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเห

ขอ้มลู เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถือ และมีมาตรฐาน

8) เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ

9) ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน

10) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลการดาํเนินงานอย่างละเอียด ถูกตอ้ง และครบถว้น 

ตวัเองอยูเ่สมอ และอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที�

การประชุมกรรมการ 

บริษทัฯ มีการวางแผนกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี โดย

เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลา

แต่ละปี บริษทัฯ ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 

ผูบ้ริหารเพื�อติดตามผลการดาํเนินงานขอ

ครั� ง กรรมการแต่ละคนมีอิสระที�จะเสนอ

ผูร้วบรวมและนาํเสนอ และให้

บริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 

ในการประชุมกรรมการ 

วาระการประชุมอย่างรอบคอบและทั�วถึงกนั

เพียงพอต่อการตดัสินใจ กรรมการ

ในการลงมติ  ทั�งนี�  กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระที�ไดรั้บการพิจารณาและกรรมการที�ไม่มีสิทธิออกเสียงจะไม่

ถือวา่มีส่วนในการลงมติ 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 

ประเมินการปฏิบติังานที�ไดมี้การปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมินตนเอ

ตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

กาํหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั�นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที�

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎ 

และกาํหนดใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในเพื�อ

รายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 

กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั�งองค์กร และมอบหมายหน้าที�ให้

การบริหารความเสี�ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที�อาจพบจากความเสี�ยงนั�นๆ

จดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลู เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถือ และมีมาตรฐาน

เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ  

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลการดาํเนินงานอย่างละเอียด ถูกตอ้ง และครบถว้น 

และอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที�

บริษทัฯ มีการวางแผนกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี โดย

เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลา

แต่ละปี บริษทัฯ ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 4 ครั� งต่อปี และมีการสัมมนา

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั� ง

กรรมการแต่ละคนมีอิสระที�จะเสนอวาระการประชุมที�เป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ 

นาํเสนอ และให้เลขานุการบริษทัแจง้ยืนยนักาํหนดการประชุม วาระการประชุม แก่กรรมการ

อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม 

ในการประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาและอภิปรายแต่ละ

รประชุมอย่างรอบคอบและทั�วถึงกนั มีการนาํเสนอขอ้มูลและรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถว้น

กรรมการบริษทัสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และใหน้บัหนึ�งคนต่อหนึ�งเสียง

ในการลงมติ  ทั�งนี�  กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระที�ไดรั้บการพิจารณาและกรรมการที�ไม่มีสิทธิออกเสียงจะไม่

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 

ที�ไดมี้การปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานและลกัษณะเฉพาะของคณะกรร

 หน้า 66 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ความเหมาะสมของการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อ

จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั�นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที�

และการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

มีผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในเพื�อ

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

และมอบหมายหน้าที�ให้ฝ่ายบริหาร

การบริหารความเสี�ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที�อาจพบจากความเสี�ยงนั�นๆ 

มาะสม และมีการประเมินผลในดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลู เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถือ และมีมาตรฐาน 

เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และพร้อม

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลการดาํเนินงานอย่างละเอียด ถูกตอ้ง และครบถว้น มีการพฒันาปรับปรุง

และอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที� 

บริษทัฯ มีการวางแผนกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี โดย

เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเพื�อเขา้ร่วมประชุมได ้ใน

ครั� งต่อปี และมีการสัมมนาร่วมกับ

ครั� ง และในการประชุมแต่ละ

ที�เป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ โดยใหเ้ลขานุการบริษทัเป็น

แจง้ยืนยนักาํหนดการประชุม วาระการประชุม แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาและอภิปรายแต่ละ

ละเอียดที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถว้นและ

และใหน้บัหนึ�งคนต่อหนึ�งเสียง

ในการลงมติ  ทั�งนี�  กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระที�ไดรั้บการพิจารณาและกรรมการที�ไม่มีสิทธิออกเสียงจะไม่

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง โดยใชแ้บบ

งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

การดาํเนินงานและลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นการ



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ประเมินผลการปฏิบติังานแบบทั�งคณะ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ

2) บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัให้คะแนนการปฏิบั

การประเมินในปี 2556โดยมีคะแนนเพิ�มขึ�นใ

ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ตามดว้ยการทาํหนา้ที�กรรมการ

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบ

ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื�อนาํมาปรับปรุง

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกาํหนดภายใต้กรอบที�ได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้น

ค่าตอบแทนในแนวทางเดียว

ขนาดธุรกิจ ขอบเขตของบทบาท หนา้ที� 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัไดรั้บการนําเสนอและขออนุมติัรับรองจากที�

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจากหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลการปฏิ

ประกอบกบัผลการดาํเนินงานในแต่ละธุรกิจ

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุน

หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั

คู่มือแนะนาํเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื�อเป็นการเตรียมความ

พร้อมสาํหรับกรรมการใหม่ 

บริษทัฯ มีการสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หลกัสูตรพื�นฐาน ไดแ้ก่ หลกัสูตร 

Program (DCP) เพื�อใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของกรรมการ

ดี ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง งบการเงิน ความเสี�ยง กลยทุธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ที�ไดรั้บการรับรองการเขา้อบรมหลกัสูตรดงักล่าว

1) นาย เยบ็ ซู ชวน 

2) นาย พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ฏิบติังานแบบทั�งคณะ (As a whole) ในหวัขอ้หลกั 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

การประชุมคณะกรรมการ 

การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัให้คะแนนการปฏิบติังานโดยรวมเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 

คะแนนเพิ�มขึ�นในทุกหวัขอ้ สาํหรับหวัขอ้ที�ไดค้ะแนนมากที�

ตามดว้ยการทาํหนา้ที�กรรมการ และหวัขอ้ที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ บทบาท หนา้ที� 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึ� งไดมี้การพิจารณาผลการประเมินงานของคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อนาํมาปรับปรุงการทาํงานต่อไป 

บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนกาํหนดภายใต้กรอบที�ได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนในแนวทางเดียวกนักบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั�งพิจารณาผลประกอบการ 

ขอบเขตของบทบาท หนา้ที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํไรสุทธิของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัไดรั้บการนําเสนอและขออนุมติัรับรองจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจากหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลการปฏิ

ประกอบกบัผลการดาํเนินงานในแต่ละธุรกิจ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ญและสนบัสนุนส่งเสริมใหก้รรมการของบริษทัฯ มีการเพิ�มพูนความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบั

หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทั เพื�อ

คู่มือแนะนาํเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื�อเป็นการเตรียมความ

บริษทัฯ มีการสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรอบรมตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานก

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และกาํหนดให้กรรมการ

ไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลกัสูตร 

เพื�อใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของกรรมการ

ดี ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง งบการเงิน ความเสี�ยง กลยทุธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

การรับรองการเขา้อบรมหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ ไดแ้ก่ 

 หลกัสูตร Director Certification Program

นาย พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา หลกัสูตร Director Accreditation Program

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 
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ติงานโดยรวมเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 77 ซึ� งเพิ�มขึ�นจากผล

หวัขอ้ที�ไดค้ะแนนมากที�สุดในปี 2557 ยงัคงเป็น

และหวัขอ้ที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ บทบาท หนา้ที� 

ผลการประเมินงานของคณะกรรมการบริษทั 

นโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

เปรียบเทียบความเหมาะสมของ

กบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั�งพิจารณาผลประกอบการ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํไรสุทธิของบริษทัฯ โดย

ประชุมผูถื้อหุ้น ในส่วนของ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจากหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน 

ส่งเสริมใหก้รรมการของบริษทัฯ มีการเพิ�มพูนความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทั เพื�อใชเ้ป็น

คู่มือแนะนาํเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื�อเป็นการเตรียมความ

อบรมตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานก.ล.ต. ที�

และกาํหนดให้กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งผ่าน

หรือหลกัสูตร Director Certification 

เพื�อใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของกรรมการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�

ดี ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง งบการเงิน ความเสี�ยง กลยทุธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั�งนี�  กรรมการของ

Director Certification Program (DCP 108/2008) 

Director Accreditation Program (DAP 11/2004) และ 

Role of the Chairman Program (RCP 35/2014) 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

3) นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์

4) นาย เคนเนต อึ�ง  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดส่้งเสริม

ต่างๆ ที�จัดขึ� นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อ

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ซื�อสตัยสุ์จริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นสาํคญั เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ซึ� ง

ตอ้งกระทาํภายใตก้รอบของคุณธรรมและจิตสาํนึกที�ดี

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบ

1) ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส

งบประมาณและแนวโนม้ของธุรกิจในรอบปี

2) การดาํเนินธุรกรรมระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมและผูที้�เกี�ยวขอ้งซึ� งไม่ขดักบัขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

3) การทาํธุรกรรมใดๆ ที�อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ สถานะทางการ

กลยทุธการดาํเนินงาน และชื�อเสียงของบริษทัฯ

4) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

5) การวา่จา้งประธานบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง

6) การกาํหนด และ เปลี�ยนแปลงอาํนาจอนุมติัที�มอบใหก้รรมการที�มีอาํนาจจดัการ

7) การไดม้าและจาํหน่ายไปของ

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที� มีมูลค่า

คณะกรรมการบริษทัตามประกาศ

ไปซึ�งสินทรัพย ์และ/หรือ

8) การทาํสญัญาใดๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจปกติ และสญัญาที�เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติที�มีความสาํคญั

9) การเปลี�ยนแปลงนโยบายและการดาํเนินงา

เสี�ยง และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ

10) การแต่งตั�ง และการกาํหนด อาํนาจหนา้ที�

11) การแต่งตั�ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั

12) การดาํเนินการอื�นใดที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์ หลกัสูตร Director Accreditation Program

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุกา

ต่างๆ ที�จัดขึ� นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเท

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือองคก์รอิสระอื�นๆ ในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

เพื�อเสริมสร้างพฒันาความรู้ เพื�อใหพ้ร้อมปฏิบติัหนา้ที�อยา่ง

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยความ

ซื�อสตัยสุ์จริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นสาํคญั เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ซึ� ง

ตอ้งกระทาํภายใตก้รอบของคุณธรรมและจิตสาํนึกที�ดี 

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้เรื�องดงัต่อไปนี�  เป็นอาํนาจหนา้ที�

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที�จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและใหค้วามเห็นชอบ

งานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปี

งบประมาณและแนวโนม้ของธุรกิจในรอบปี 

การดาํเนินธุรกรรมระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมและผูที้�เกี�ยวขอ้งซึ� งไม่ขดักบัขอ้บงัคบัของ

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ที�อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ สถานะทางการ

กลยทุธการดาํเนินงาน และชื�อเสียงของบริษทัฯ 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

การวา่จา้งประธานบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 

การกาํหนด และ เปลี�ยนแปลงอาํนาจอนุมติัที�มอบใหก้รรมการที�มีอาํนาจจดัการ

ไปของสินทรัพย ์การซื�อกิจการ และการเขา้ร่วมในโครงกา

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที� มีมูลค่าของรายการเข้าเกณฑ์ที�ต้องขออนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเรื�องการไดม้าจาํหน่าย

หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

การทาํสญัญาใดๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจปกติ และสญัญาที�เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติที�มีความสาํคญั

การเปลี�ยนแปลงนโยบายและการดาํเนินงานที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

เสี�ยง และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

การแต่งตั�ง และการกาํหนด อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั 

การดาํเนินการอื�นใดที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
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Accreditation Program (DAP 10/2004) 

Director Certification Program (DCP 189/2014) 

ารบริษทัเขา้ร่วมการสัมมนา

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของ

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยความ

ซื�อสตัยสุ์จริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นสาํคญั เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ซึ� ง

กาํหนดให้เรื�องดงัต่อไปนี�  เป็นอาํนาจหนา้ที�

ใหค้วามเห็นชอบ 

และรายปี โดยเปรียบเทียบกับแผน

การดาํเนินธุรกรรมระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมและผูที้�เกี�ยวขอ้งซึ� งไม่ขดักบัขอ้บงัคบัของ

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที�อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ สถานะทางการเงิน 

การกาํหนด และ เปลี�ยนแปลงอาํนาจอนุมติัที�มอบใหก้รรมการที�มีอาํนาจจดัการ 

สินทรัพย ์การซื�อกิจการ และการเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที�ไม่ขดักบั

เข้าเกณฑ์ที�ต้องขออนุมติัจาก

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเรื�องการไดม้าจาํหน่าย

การทาํสญัญาใดๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจปกติ และสญัญาที�เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติที�มีความสาํคญั 

นที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการบญัชี การบริหารความ

การดาํเนินการอื�นใดที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการส่วนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�งแ

กไ็ด ้ยกเวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ซึ� งจะพึงกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

1) เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

2) การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  กาํหนดให้การทาํรายการที�กรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริ

ซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องนั�นไม่มีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ

กรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุม

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนน

1) การซื�อขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ

2) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทัฯ

3) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาที�เกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณ

5) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู้

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัได้

และกลั�นกรองเรื�องสําคญัในแต่ละดา้น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั

ของบริษทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1) นาย พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา

2) นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์

3) นาย เคนเนต อึ�ง 

โดยนาย เคนเนต อึ�ง เป็นผู ้

ความน่าเชื�อถือของงบการเงิน

ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย

หน้าที�และความรับผดิชอบ

1) สอบทานรายงานทางการเงินข

ทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอยา่ง

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

อาจมอบหมายใหก้รรมการส่วนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�งแ

กไ็ด ้ยกเวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ซึ� งจะพึงกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  กาํหนดให้การทาํรายการที�กรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความ

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ 

ซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องนั�นไม่มีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ 

กรณีดงัต่อไปนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนน

การซื�อขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทัฯ 

แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาที�เกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ

การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

การออกหุน้กู ้การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษทัฯ

ณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยที�มีความรู้ความชาํนาญที�เหมาะสมเพื�อช่วยปฏิบติังาน

และกลั�นกรองเรื�องสําคญัในแต่ละดา้น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัที�เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 

พิพฒัน ์เรืองรองปัญญา  ประธานกรรมการ 

ศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์  กรรมการ 

    กรรมการ 

นาย เคนเนต อึ�ง เป็นผูที้�มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินเพียงพอ

ความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปร

ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสและประจาํปี 

แสดงถึงสถานะทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเชื�อถือได ้และปฏิบติั

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 หน้า 69 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

อาจมอบหมายใหก้รรมการส่วนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการ

กไ็ด ้ยกเวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ซึ� งจะพึงกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  กาํหนดให้การทาํรายการที�กรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความ

ฯ หรือบริษทัย่อย ใหก้รรมการ

กรรมการบริษทัและที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนน 

ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ

หรือการปิดกิจการของบริษทัฯ 

ที�มีความรู้ความชาํนาญที�เหมาะสมเพื�อช่วยปฏิบติังาน

และกลั�นกรองเรื�องสําคญัในแต่ละดา้น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการบริษทัที�เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

เพียงพอในการทาํหนา้ที�สอบทาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั� งหมด 4 ครั� ง เพื�อ

ประจาํไตรมาสและประจาํปี เพื�อให้มั�นใจว่ารายงาน

และปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 
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2) ดูแลและสอบทาน

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 

เพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติั

หนา้ที�และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี�  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3) ทบทวนการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี

พิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี

บริษทั และร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย

4) สอบทานและสนบัสนุนให้

หลกัทรัพย ์กฎเกณฑ์

5) กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

6) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยเฉพาะรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

7) ดูแลและรับเรื�องร้องเรียนหรือขอ้มลูจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ส่งถึงคณะกรรมการบริษทั

8) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบ

9) รายงานผลการปฎิบติั

และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ

10) ทบทวนและพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบประจาํทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการสรรหาและ

กรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที�และความรับผดิชอบ

1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา

กรรมการเพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั

2) คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสําหรับดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั

3) ทบทวนสัดส่วน จาํนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทัให้มีขนาดและองค์ประกอบที�

เหมาะสมกบัองคก์ร 

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที�

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติั

หนา้ที�และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี�  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทบทวนการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี พิจารณา เสนอ คดัเลือก และแต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชี

พิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี และค่าตรวจสอบบญัชี เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

และร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย

สอบทานและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัอยา่งนอ้ยปีละ 

การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยเฉพาะรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง 

ดูแลและรับเรื�องร้องเรียนหรือขอ้มลูจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ส่งถึงคณะกรรมการบริษทั

ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

รายงานผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั�งขอ้เสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการ

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

และพิจารณาขอบเขตอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจาํทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ

กบัคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงั

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที� มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง

เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้

เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสําหรับดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง 

ทบทวนสัดส่วน จาํนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทัให้มีขนาดและองค์ประกอบที�

เหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป

 หน้า 70 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการ

รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและ

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติั

หนา้ที�และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี�  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เสนอ คดัเลือก และแต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชีโดย

เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

และร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง  

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

บทวนนโยบายและการปฏิบติัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยเฉพาะรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีการ

และให้เป็นไปตามประกาศของ

ดูแลและรับเรื�องร้องเรียนหรือขอ้มลูจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ส่งถึงคณะกรรมการบริษทั 

งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

ลงนามโดยประธานกรรมการ

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของ

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ซึ� งเป็น

ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงันี�  

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บุคคลที� มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง

 และพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัสําหรับดาํรง

ทบทวนสัดส่วน จาํนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทัให้มีขนาดและองค์ประกอบที�

รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

4) กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ผลตอบแทนประจาํปี โดยพิจา

5) พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดั

การพิจารณา 

6) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในปี 

สนบัสนุนการดูแลและบริหารจดัการความเสี�ยงขององคก์รอย่างเป็นระบบ

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 

1) นาย จอห์น พาร์คเกอร์

2) นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ

3) นาย เคนเนต อึ�ง 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงมีการประชุมรวมทั� งหมด 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั

หน้าที�และความรับผดิชอบ

1) กาํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงและขอบเขตความเสี�ยงที�ยอมรับได้

คาํแนะนาํเพื�อพิจารณาการวางแผนการบริหารจดัการความเสี�ยงขององคก์รในภาพรวม

ควบคุมที�เพียงพอและเหมาะสม

2) พิจารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนดทิศทางการบริหาร การกาํหนดกล

และทรัพยากรที�ใชใ้น

3) จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสี�ยง

และกาํกบัดูแลการดาํเนินการตามแผนการ

4) ทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบันโยบายบริหารความเสี�ยง

เป็นมาตรฐาน เพื�อพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานบริหารจดัการความเสี�ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ

9.3.1 กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบักิ

ที�ดีเพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อนกัลงทุนและผูถื้อหุน้

ตดัสินใจที�เป็นอิสระและไม่มีขอ้

เป็นธรรมและไดป้ระโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ

ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี�

เกี�ยวขอ้งกนัของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ผลตอบแทนประจาํปี โดยพิจารณาถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง

พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง และทบทวนรายชื�อผูที้�อยู่ในเกณฑที์�ไดรั้บ

ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในปี 2556 

ดูแลและบริหารจดัการความเสี�ยงขององคก์รอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ารอิสระ 1 คนและกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 2 คน ดงัรายชื�อต่อไปนี�

จอห์น พาร์คเกอร์   ประธานกรรมการ 

โยชิกิ คิชิโมโตะ   กรรมการ 

    กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงมีการประชุมรวมทั� งหมด 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กาํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงและขอบเขตความเสี�ยงที�ยอมรับได้

คาํแนะนาํเพื�อพิจารณาการวางแผนการบริหารจดัการความเสี�ยงขององคก์รในภาพรวม

ควบคุมที�เพียงพอและเหมาะสม 

พิจารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนดทิศทางการบริหาร การกาํหนดกล

และทรัพยากรที�ใชใ้นการบริหารความเสี�ยง และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดเ้พื�อพิจารณาอนุมติั

ประเมินและทบทวนความเสี�ยงในระดบัองคก์ร (Corporate Risk)

และกาํกบัดูแลการดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�ไดมี้การวางแผนไว้

ทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบันโยบายบริหารความเสี�ยง

เป็นมาตรฐาน เพื�อพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานบริหารจดัการความเสี�ยง

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบักิ

ที�ดีเพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อนกัลงทุนและผูถื้อหุน้ และแสดงถึงการรักษาสมดุลการบริหารจดัการที�ดี มีการ

ตดัสินใจที�เป็นอิสระและไม่มีขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ เพื�อปกป้องผลประ

เป็นธรรมและไดป้ระโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี�

กรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 
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กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาปรับ

รณาถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

และทบทวนรายชื�อผูที้�อยู่ในเกณฑที์�ไดรั้บ

2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คน ดงัรายชื�อต่อไปนี�   

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงมีการประชุมรวมทั� งหมด 4 ครั� ง และรายงานต่อ

กาํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงและขอบเขตความเสี�ยงที�ยอมรับได ้(Risk Appetite) และให้

คาํแนะนาํเพื�อพิจารณาการวางแผนการบริหารจดัการความเสี�ยงขององคก์รในภาพรวม และมาตรการ

พิจารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนดทิศทางการบริหาร การกาํหนดกลยุทธ์

และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดเ้พื�อพิจารณาอนุมติั 

(Corporate Risk) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง

ที�ไดมี้การวางแผนไว ้

ทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบันโยบายบริหารความเสี�ยง วิธีปฏิบติัที�

เป็นมาตรฐาน เพื�อพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานบริหารจดัการความเสี�ยงของงองคก์ร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบักิจการ

รักษาสมดุลการบริหารจดัการที�ดี มีการ

ปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่าง

ทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี�  ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

บิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษั

บริษทัยอ่ย 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีไดรั้บอนุญาตของบริษทัฯ 

อาํนาจควบคุม และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั

บญัชีที�ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้

บริษทัฯ สงักดัอยู่

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็น

ทางการเงินที�ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 

ใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคุม

ใหบ้ริการวิชาชีพนั�น

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ

รวมทั�งไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ทั�งนี�  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ หมายถึง ธุรกิจที�มีมูลค่าเกินกว่า 

กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่

7) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งเพื�อเป็นตวัแทน

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ

เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัสาํคญั หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือน

ประจาํของบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอยา่งเดียวกนั

9) ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามาร

ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ

9.3.2 การสรรหากรรมการ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบติัเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์

เพื�อให้มีความหลากหลาย

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัหรือลกัษณะต้

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บ

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

บิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษั

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีไดรั้บอนุญาตของบริษทัฯ บริษทัย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยัสําคญั ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสํานกังานสอบ

บญัชีที�ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพใดๆ ทางดา้นการเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงินที�ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

และผูมี้อาํนาจควบคุม และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยัสําคญั ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ

ใหบ้ริการวิชาชีพนั�น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั�งไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ หมายถึง ธุรกิจที�มีมูลค่าเกินกว่า 

ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) หลงัหักส่วนหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้น

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ 

ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งเพื�อเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ

เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัสาํคญั หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือน

ประจาํของบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ

ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�  แสดงความเห็น ห

ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ

รรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดวา่ กรรมการบริษทัจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�รับผิดชอบในการพิจารณา

โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ รวมถึงการอุทิศเวลาไดอ้ย่างพอเพียง 

ความหลากหลาย และองคป์ระกอบที�เหมาะสมในดา้นต่างๆ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การดาํเนิน

รวมถึงไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการบริษทัตามประกาศ
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พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บ

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสํานกังานสอบ

อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ทางดา้นการเป็นที�ปรึกษาทางกฎหมายหรือที�ปรึกษา

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยัสําคญั ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู ้

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

งการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั�งไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ หมายถึง ธุรกิจที�มีมูลค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท หรือเกิน

หลงัหักส่วนหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้นรายย่อย 

ผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัฯ 

หรือผูถื้อหุน้ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ และไม่

เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัสาํคญั หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือน

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ 

ถปฏิบัติหน้าที�  แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการ

ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย ในการแต่งตั�งกรรมการ 

พิจารณาคดัเลือกและกลั�นกรองผูมี้

รวมถึงการอุทิศเวลาไดอ้ย่างพอเพียง 

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การดาํเนิน

องหา้มในการเป็นกรรมการบริษทัตามประกาศ



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เท่าเทียมกนัในการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ

จากนั�น คณะกรร

คณะกรรมการบริษทัเพื�อ

ก่อนจะนาํเสนอรายชื�อกรรมการที�

ตามหลกัเกณฑต่์อไป ทั�งนี�  

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ก) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง

ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม 

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

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่ง

ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั� งบุคคลซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง

จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�

เหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 

สาํหรับการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผู ้

พิจารณาเบื�องตน้ในการกลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 

รวมถึงสามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาอนุมติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษทัฯ มีนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย

สิทธิออกเสียงแต่งตั�งบุคคลเป็นก

ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการหรือ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที�กาํหนด 

ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุน

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนัในการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื�อผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อขอความเห็นชอบ โดยจาํนวนที�เสนอจะเท่ากบัจาํนวนของกรรมการที�ครบวาระ 

รายชื�อกรรมการที�ไดรั้บความเห็นชอบดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้

ทั�งนี�  การแต่งตั�งกรรมการบริษทัจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปนี�  

ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (ก) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

มการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหป้ระธานในที�

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาดเพิ�มอีกหนึ�งเสียง  

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่ง

ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั� งบุคคลซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง

เดือน โดยบุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�

เหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนน

4 ของจาํนวนกรรมการที�เหลืออยู ่

สาํหรับการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

พิจารณาเบื�องตน้ในการกลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 

บริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาอนุมติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

สิทธิออกเสียงแต่งตั�งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมโดยฝ่ายจดัการของบริษทัฯ

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที�กาํหนด และดูแลรับผิดชอบผลการดาํเนินงานโดยรวม มีการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนให้อยู่ภายใตแ้ผนงานที�วางไว ้มีการดาํเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล 
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บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนัในการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดว้ย 

มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื�อผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมต่อ

โดยจาํนวนที�เสนอจะเท่ากบัจาํนวนของกรรมการที�ครบวาระ 

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั�งกรรมการ

การแต่งตั�งกรรมการบริษทัจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี

เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

มการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหป้ระธานในที�

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั� งบุคคลซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง

เดือน โดยบุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�

ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนน

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

พิจารณาเบื�องตน้ในการกลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี 

บริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดได ้เพื�อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาอนุมติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อ

และบริษทัร่วม โดยมีการเสนอชื�อและใช้

การของบริษทัฯ โดยบุคคลที�

ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการ

ดูแลรับผิดชอบผลการดาํเนินงานโดยรวม มีการ

การดาํเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล ตลอดจน



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

แกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้ที�มีผลกระทบต่อองค์กร

เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�ตอ้งมีการลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องสาํคญัที�ตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั 

ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�งนั�น ตอ้งไดรั้บ

ทั�งนี�  การแต่งตั�งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

บริษทัฯ หรือขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อื�นในการบริหารจดัการ

นอกจากนี�  ในกรณีของบริษทัย่อย บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้

ย่อยใหอ้ยู่ภายใตอ้าํนาจอนุมติัตามที�สํานกังาน ก

เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทั 

การกูย้ืมเงิน หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึ

ผูค้ ํ�าประกนั หรือการทาํรายการอื�นใด

การทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกั

การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทัฯ มีการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดี 

พนกังาน และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล

บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มลูที�ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษทัฯ หรือราคาซื�อขายหลกัทรัพย ์

ยอ่ย ใหรั้บทราบถึงนโยบายการ

1) บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดหา้มมิใหน้าํ

2) บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ

การถือครองหลกัทรัพย์

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในระยะเวลาที�กาํหนด โดยตอ้งรายงานดงันี�

- รายงานการถือหลกัทรัพยค์รั� งแรก

ประชาชน หรือวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร

- รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์

(แบบ 59-2) ภายใน 

และให้แจง้ต่อเลขานุการบริษทัรับทราบเพื�อจดัทาํบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์อ

กรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื�อนาํเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบ

3) บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดหา้ม

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ที�รับทราบขอ้มลูภายในกระทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 

การเงินหรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่

ซื�อขายหลกัทรัพยจ์นกวา่จะพน้ระยะเวลา

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

มขดัแยง้ที�มีผลกระทบต่อองค์กร และดาํรงไวซึ้� งการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อผูมี้ส่วน

ในกรณีที�ตอ้งมีการลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องสาํคญัที�ตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั 

ผูที้�ไดรั้บการแต่งตั�งนั�น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนกระทาํการใดๆ 

ทั�งนี�  การแต่งตั�งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษทัฯ หรือขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อื�นในการบริหารจดัการ 

ในกรณีของบริษทัย่อย บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหข้อบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร

ภายใตอ้าํนาจอนุมติัตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน

ที�เกี�ยวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทั 

การกูย้ืมเงิน หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึ

ผูค้ ํ�าประกนั หรือการทาํรายการอื�นใดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ

การทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และ

การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดี โดยกาํหนดให้

เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ เก็บขอ้มูลภายในซึ� งเป็นความลบัทางธุรกิจ

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มลูที�ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อขายหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั

การควบคุมดูแลการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัฯ โดยสรุปนโยบายสาํคญั

หา้มมิใหน้าํขอ้มลูภายในไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตนหรือผูอื้�นโดยเดด็ขาด

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ที�จดัทาํและจดัส่ง

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกั

ในระยะเวลาที�กาํหนด โดยตอ้งรายงานดงันี�  

รายงานการถือหลกัทรัพยค์รั� งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ

ประชาชน หรือวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์

ภายใน 3 วนัทาํการนบัตั�งแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

และให้แจง้ต่อเลขานุการบริษทัรับทราบเพื�อจดัทาํบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์อ

กรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื�อนาํเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบ

หา้มนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผูที้�มิไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งและหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ที�รับทราบขอ้มลูภายในกระทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 

การเงินหรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่

ซื�อขายหลกัทรัพยจ์นกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั�วโมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนั�นสู่สาธารณชนแลว้
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และดาํรงไวซึ้� งการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อผูมี้ส่วน

ในกรณีที�ตอ้งมีการลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องสาํคญัที�ตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั 

นุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนกระทาํการใดๆ 

เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหารของบริษทั

และตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน

ที�เกี�ยวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทั การอนุมติัวงเงินสาํหรับ

การกูย้ืมเงิน หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็น

ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ

บหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และ

การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย 

โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

ซึ� งเป็นความลบัทางธุรกิจของ

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มลูที�ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนที�อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

แจง้ต่อผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั

โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงันี�  

หรือผูอื้�นโดยเดด็ขาด 

จดัทาํและจดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลง

ของบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

วนั นบัแต่วนัปิดเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ

ประชาชน หรือวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์

วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์

และให้แจง้ต่อเลขานุการบริษทัรับทราบเพื�อจดัทาํบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์อง

กรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื�อนาํเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบ 

ที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

ที�รับทราบขอ้มลูภายในกระทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที�ขอ้มูลงบ

การเงินหรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่

อมลูนั�นสู่สาธารณชนแลว้ 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 9 การกาํกบัดูแลกจิการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทัฯ และ

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ

ฯ และทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย

ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง ตลอดจนการ

ทั�งนี�  แนวทางดงักล่าวไดผ้า่น

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

บริษทัเพื�อแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื�อเสนอขออนุมติัจากที�ประชุม

ถือหุน้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั�ง บริษทั

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 

ของผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ย

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี

วาย จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน

ทั�งนี�  บริษทัย่อยบางบริษทัใช้บริการการ

เหล่านั�นไม่ซบัซอ้น บริษทัฯ จึงเห็นสมควร

9.6.2 ค่าบริการอื�น (Non

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทน

ขอ้กาํหนดของบตัรส่งเสริมการลงทุน

เงินรวม 500,000 บาท (รวม

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีในเรื�องอื�นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที� ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดในเรื�องอื�น อาทิ

บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ซึ�งไดมี้การเปิด

การกาํกบัดูแลกจิการ   

มหาชน) 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทัฯ และ

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�ไดล่้วงรู้ขอ้มลูภายในที�สาํคญัคนใดกระทาํผิดวินยั 

ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บโทษตั�งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง

ค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง ตลอดจนการดาํเนินการตามกฏหมายต่อบุคคลนั�นๆ 

ทั�งนี�  แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื�อแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื�อเสนอขออนุมติัจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั�ง บริษทั

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับปีบญัชี 2557

าย จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวม 8,260,000 บาท โดยเป็นค่าการสอบบญัชีของบริษทัฯ

บริษทัย่อยบางบริษทัใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษทัอื�น เนื�องด้วยธุรกิจของบริษทัย่อย

เหล่านั�นไม่ซบัซอ้น บริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหใ้ชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีรายอื�นในราคาที�สมเหตุสมผล

(Non-Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการดา้นอื�น ซึ� งไดแ้ก่ การตรวจสอบ

ขอ้กาํหนดของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใหแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

รวมค่าตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท

การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที� ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดในเรื�องอื�น อาทิ เช่น การเขา้ร่วมการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ซึ�งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ
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การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทัฯ และหากบริษทัฯ พบว่ากรรมการ 

ที�ไดล่้วงรู้ขอ้มลูภายในที�สาํคญัคนใดกระทาํผิดวินยั ฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั

จะไดรั้บโทษตั�งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บ

การใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

คุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื�อแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื�อเสนอขออนุมติัจากที�ประชุมผู ้

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั�ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน

2557 ใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน อี

ของบริษทัฯ จาํนวน 1,800,000 บาท 

เนื�องด้วยธุรกิจของบริษทัย่อย

บริการจากผูส้อบบญัชีรายอื�นในราคาที�สมเหตุสมผล 

ซึ� งไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบติัตาม

ใหแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั สาํหรับปี 2557 เป็นจาํนวน

บาท)  

ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที� ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาด

การเขา้ร่วมการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการ

โครงสร้างการจดัการ 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 10 ความรับผดิชอบค่อสังคม 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

10 ความรับผดิชอบต่อสังคม

บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเชื�อมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั�งยืน 

อาปิโก ในการผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�มีประสิทธิภาพและคล่องตวั มีความมุ่งมั�นสู่การเป็นองคก์รที�มีความเป็น

เลิศ บนพื�นฐานของความสุขที�ย ั�งยืน 

หุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน 

มุ่งเนน้นโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สงัคมไทยอยา่งย ั�งยืน  

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายและการดาํเนินงานของ

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อความยั�งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม

(Sustainability Development Report)

และตลาดหลกัทรัพยไ์วอ้ยา่งครบถว้น 

ความรับผดิชอบค่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

มหาชน) 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเชื�อมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั�งยืน ซึ� งเห็นไดจ้าก

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�มีประสิทธิภาพและคล่องตวั มีความมุ่งมั�นสู่การเป็นองคก์รที�มีความเป็น

เลิศ บนพื�นฐานของความสุขที�ย ั�งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของพนกังาน ความสุขของผูถื้อ

หุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดงันั�น ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที�ผ่านมา กลุ่มบริษทัอาปิโกจึง

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุน ให้มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เพื�อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่

เปิดเผยนโยบายและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัที�แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อความยั�งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไวใ้น “รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

(Sustainability Development Report)” ตามแนวทางและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยไ์วอ้ยา่งครบถว้น  
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เห็นไดจ้ากวิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทั

ผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�มีประสิทธิภาพและคล่องตวั มีความมุ่งมั�นสู่การเป็นองคก์รที�มีความเป็น

ประการ คือ ความสุขของลูกคา้ ความสุขของพนกังาน ความสุขของผูถื้อ

ปีที�ผ่านมา กลุ่มบริษทัอาปิโกจึง

ให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มี

เพื�อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่

ที�แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

ตามแนวทางและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ

ประสิทธิภาพและเพียงพอ และไดม้อบหมายให้คณะกรรมกา

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

อิสระ และขึ� นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั�นตอนการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ

สาํหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษทัได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และมีความเห็นพ้องต้องกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพและเพียงพอ เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมถึงแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�

11.1. การควบคุมภายในองค์กร 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของ

กิจการภายในที�ดี โดยจดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อเป็น

พนกังานในกลุ่มบริษทัอาปิโก

ทาํงาน อีกทั� ง บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทักษะของพนักงานอย่างเพียงพอ

พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่มาตรฐานการทาํง

บริษทัฯ มีการพฒันากระบวนการผลิตและการทาํงาน และไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหาร

คุณภาพ (ISO/TS16949) และระบบการจัดการสิ� งแวดล้อม 

โครงสร้างองค์กร รวมถึงหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

เพื�อให้การจดัการและควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

ในระยะยาว 

11.2. การประเมินความเสี�ยง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการ

ของบริษทัฯ ทั�งจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง การบริหารจดัการความเสี�ยง การกาํหนดมาตรการและ

แนวทางป้องกนัเพื�อลดผลกระทบจากความเ

บริหารความเสี�ยงที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัได้มีบทบาทสําคัญในการ

กระบวนการบริหารความเสี�ยง

ประชุมในทุกไตรมาส เพื�อทบทวนปัจจยัเสี�ยง

เปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี�ยงในดา้นการประพฤติมิชอบ การทุจริตและคอร์รัปชั�น

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

มหาชน) 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษัทให้ความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที� ดีและการบริหาร

ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลกา

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในที�มีความเป็น

อิสระ และขึ� นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั�นตอนการ

ของหน่วยงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติรับทราบผลการประเมินระบบการควบ

ตามแบบประเมินของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

กับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที� มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมถึงแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด

ไดด้งันี�  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของในการสร้างวฒันธรรมการกาํกบัดูแล

โดยจดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อเป็น

พนกังานในกลุ่มบริษทัอาปิโกในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม

กทั� ง บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทักษะของพนักงานอย่างเพียงพอ

พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่มาตรฐานการทาํงานที�มีคุณภาพ

บริษทัฯ มีการพฒันากระบวนการผลิตและการทาํงาน และไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหาร

และระบบการจัดการสิ� งแวดล้อม (ISO14001) นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการจัด

รวมถึงหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร เพื�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ

เพื�อให้การจดัการและควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการพิจารณาและประเมินปัจจยัเสี�ยงสาํคญั ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ทั�งจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง การบริหารจดัการความเสี�ยง การกาํหนดมาตรการและ

แนวทางป้องกนัเพื�อลดผลกระทบจากความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรับไดอ้ยู่เสมอ

บริหารความเสี�ยงที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัได้มีบทบาทสําคัญในการ

บริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยรวม โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

เพื�อทบทวนปัจจยัเสี�ยง ทั�งที�มีอยู่ปัจจุบนัและปัจจยัเสี�ยงใหม่ที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี�ยงในดา้นการประพฤติมิชอบ การทุจริตและคอร์รัปชั�น

 หน้า 77 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

และการบริหารจัดการความเสี� ยงที� มี

พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของ

นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในที�มีความเป็น

อิสระ และขึ� นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั�นตอนการ

การประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของ

ตามแบบประเมินของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งมี 5 องค์ประกอบ

และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที� มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมถึงแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด

ในการสร้างวฒันธรรมการกาํกบัดูแล

โดยจดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อเป็นหลกัปฏิบติัใหแ้ก่

มีจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการ

กทั� ง บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทักษะของพนักงานอย่างเพียงพอ เพื�อส่งเสริมให้

านที�มีคุณภาพ 

บริษทัฯ มีการพฒันากระบวนการผลิตและการทาํงาน และไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหาร

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการจัดการ

เพื�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ 

เพื�อให้การจดัการและควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ทั�งจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง การบริหารจดัการความเสี�ยง การกาํหนดมาตรการและ

สี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรับไดอ้ยู่เสมอ นอกจากนี�  คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัได้มีบทบาทสําคัญในการดูแลและขบัเคลื�อน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดมี้การ

จยัเสี�ยงใหม่ที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี�ยงในดา้นการประพฤติมิชอบ การทุจริตและคอร์รัปชั�น 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และ

มีการควบคุมอย่างเหมาะสมในทุกๆ ส่วนงาน 

ผูป้ฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผูบ้ริหาร 

สารสนเทศ และระบบปฏิบติัการของบริษทัฯ สําหรับพนกังานทุกระดบัอย่าง

สมํ�าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ตรวจสอบซึ� งกนัและกนั รวมถึง

ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคัญกับการ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยคณ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยใชห้ลกัการ

มีผลผกูพนักบับริษทัฯ รวมถึง

อนุมติัอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาของกรรมการอิสระที�ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื� องนั�นๆ 

ประเมินผลการลงทุนและบริษทัร่วมทุน

ผูบ้ริหารของบริษทันั�นๆ นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการ

โดยขึ�นอยูก่บัผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายที�วางไว้

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการสื�อสารขอ้มูล

คณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัฯ มีการประกาศแจง้ข่าว การฝึกอบรม และการจดักิจกรรมของบริษทัฯ ให้

พนกังานทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

ของหน่วยงานต่างๆ  ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ม

จดัส่งเอกสารประกอบการประชุม

สาํคญัต่างๆ เพียงพอในการประชุมเพื�อใชป้

ของที�ประชุมไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น

ในการสื�อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

www.aapico.com และเปิดเผยขอ้มูล

ความสําคญักบับทบาทของหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ในการ

นักวิเคราะห์ และผูที้�สนใจอื�นๆ ในกรณีที�มีคาํถาม หรือ

โรงงาน ในปี 2557 บริษทัฯ เขา้ร่วมการนาํเสนอผลประกอบการผ่านทางงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน ซึ� ง

จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาสอย่างต่อเนื�อง และไดมี้การ

โรงงานของบริษทัฯ โดยเป็นความร่วมมือกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคม

เพื�อส่งเสริมใหน้กัลงทุนมีความเขา้ใจเ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

มหาชน) 

ารควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และระดบัของการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั

มีการควบคุมอย่างเหมาะสมในทุกๆ ส่วนงาน มีการแบ่งแยกหน้าที�และความรับผิดชอบ

ผูป้ฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผูบ้ริหาร อย่างชัดเจน มีการจดัระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษทัฯ 

และระบบปฏิบติัการของบริษทัฯ สําหรับพนกังานทุกระดบัอย่างรอบคอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในส่วนงานที�มีหนา้ที�อนุมติั บนัทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย ์เพื�อเป็นการ

รวมถึงมีการจดัให้มีหน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรงในการ

วยงานต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้ปฏิบติัในการทาํงานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษทัฯ เพื�อ

โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการพิจารณาและอนุมติัรายการที�อาจก่อให้เกิดความ

โดยใชห้ลกัการเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก  การทาํธุรกรรมหรือสัญญา

มีผลผกูพนักบับริษทัฯ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

ผ่านการพิจารณาของกรรมการอิสระที�ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื� องนั�นๆ 

ประเมินผลการลงทุนและบริษทัร่วมทุนอย่างสมํ�าเสมอจากผลการดาํเนินงานรายเดือนและ

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการให้ค่าตอบแทนที�เหมาะสมและมีการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ

การดาํเนินงานตามเป้าหมายที�วางไว ้

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information and Communication

ไดจ้ดัให้มีการสื�อสารขอ้มูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อพนกังานและ

บริษทัฯ มีการประกาศแจง้ข่าว การฝึกอบรม และการจดักิจกรรมของบริษทัฯ ให้

อยา่งสมํ�าเสมอ ผา่นทางกระดานข่าวภายในโรงงาน ระบบอินทราเน็ต 

ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวม

การประชุมให้กบัคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื�อใช้

ในการประชุมเพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และบริษทัฯ ไดท้าํการรวบรวมและบนัทึกมติ

อยา่งถกูตอ้งและครบถว้นเพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงในอนาคต 

การสื�อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ มีการแจง้ขอ้มูล

เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นหลกั

ความสําคญักบับทบาทของหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ในการเป็นสื�อกลางในการติดต่อสื�อสารกบันัก

และผูที้�สนใจอื�นๆ ในกรณีที�มีคาํถาม หรือตอ้งการขอนัดพบผูบ้ริหาร

ฯ เขา้ร่วมการนาํเสนอผลประกอบการผ่านทางงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน ซึ� ง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาสอย่างต่อเนื�อง และไดมี้การ

โดยเป็นความร่วมมือกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคม

ใหน้กัลงทุนมีความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการผลิตของบริษทัฯ  
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อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั โดยจดัให้

มีการแบ่งแยกหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างพนักงาน

การเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษทัฯ ระบบ

รอบคอบและมีการทบทวนอย่าง

ในส่วนงานที�มีหนา้ที�อนุมติั บนัทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย ์เพื�อเป็นการ

ที�รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบและติดตามการ

ขอ้ปฏิบติัในการทาํงานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

ควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษทัฯ เพื�อผลประโยชน์ส่วนตวัของ

หนา้ที�ในการพิจารณาและอนุมติัรายการที�อาจก่อให้เกิดความ

การทาํธุรกรรมหรือสัญญาสาํคญัที�

การทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้ง ตอ้งมีการพิจารณาและ

ผ่านการพิจารณาของกรรมการอิสระที�ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื� องนั�นๆ  มีการติดตาม

รายเดือนและการประชุมร่วมกบั

ให้ค่าตอบแทนที�เหมาะสมและมีการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ

Information and Communication) 

ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อพนกังานและ

บริษทัฯ มีการประกาศแจง้ข่าว การฝึกอบรม และการจดักิจกรรมของบริษทัฯ ให้

อินทราเน็ต อีเมล ์และการประชุมภายใน

ขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมและ

รบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื�อใชก้รรมการมีขอ้มูล

ไดท้าํการรวบรวมและบนัทึกมติ

แจง้ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที� 

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นหลกั และไดใ้ห้

สื�อกลางในการติดต่อสื�อสารกบันักลงทุน 

ขอนัดพบผูบ้ริหาร หรือต้องการขอเยี�ยมชม

ฯ เขา้ร่วมการนาํเสนอผลประกอบการผ่านทางงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน ซึ� ง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจาํทุกไตรมาสอย่างต่อเนื�อง และไดมี้การจดักิจกรรมเยี�ยมชม

โดยเป็นความร่วมมือกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารสาํหรับพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

รายงานการกระทาํผิด หรือการแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรร

ตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การรายงานและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และ

ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ แก่ฝ่ายปฏิบติังานเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและ

เป้าหมายที�บริษทัฯ ไดว้างไว ้

บริษทัฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที�รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขั�นตอนการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ แ

ภายนอกที�ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ อาทิเช่น 

ว่า บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินงานตามมาตรฐาน

สิ�งแวดลอ้ม (ISO 14001) ที�บริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามขั�นตอนการผลิต

ใดๆ โดนที�ไม่ไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนล่วงหนา้

ในส่วนของการตรวจสอบระบบ

ทาํการประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก และรับทราบรายงานการ

ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการติดตาม

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้นบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาในเอกสารแนบทา้ย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

มหาชน) 

นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารสาํหรับพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

การแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรร

(Monitoring Activities) 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การรายงานและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และ

แก่ฝ่ายปฏิบติังานเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและ

 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที�รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขั�นตอนการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ และไดมี้การว่าจา้งหน่วยงานอิสระ

ภายนอกที�ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ อาทิเช่น TUV เป็นประจาํทุกปีเพื�อดาํเนินการตรวจสอบและรับรอง

มีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (ISO/TS 16949) และมาตรฐานการจดัการดา้น

ที�บริษทัฯ ไดว้างไว ้นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัมีการตรวจสอบ

บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามขั�นตอนการผลิตที�ไดต้กลงกนัไวแ้ละไม่มีการเปลี�ยนแปลง

ที�ไม่ไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนล่วงหนา้  

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน บริษทัฯ มีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระเพื�อ

ทาํการประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีการกาํหนดแผนการ

ตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก และรับทราบรายงานการ

การติดตามผลการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบโดยตรงเป็นประจาํทุกไตรมาส

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้นบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาในเอกสารแนบทา้ย 
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นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารสาํหรับพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

การแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณที�ดี ใหก้บัคณะกรรมการ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การรายงานและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และ

แก่ฝ่ายปฏิบติังานเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและ

บริษทัฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที�รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ละไดมี้การว่าจา้งหน่วยงานอิสระ

ดาํเนินการตรวจสอบและรับรอง

และมาตรฐานการจดัการดา้น

รตรวจสอบจากลูกคา้เพื�อความมั�นใจว่า

ที�ไดต้กลงกนัไวแ้ละไม่มีการเปลี�ยนแปลงการทาํงานในขั�นตอน

ว่าจา้งผูต้รวจสอบภายนอกที�เป็นอิสระเพื�อ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีการกาํหนดแผนการ

ตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก และรับทราบรายงานการตรวจสอบ 

จากผูต้รวจสอบโดยตรงเป็นประจาํทุกไตรมาส 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1. รายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญ

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัอาปิโกมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

กนั โดยรายการเหล่านี� เป็นรายการธุรกิจโดยปกติของบริษทั

ตามที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั�น 

ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 

สามารถสรุปรายการระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดด้งันี�

รายการการซื�อขายสินค้า

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีขอ้ตกลงในการซื�อขายสินคา้

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายการซื�อขายชิ�นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์ระหว่างบริษทัซึ� งดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯ 

บุคคลภายนอก ดว้ยหลกัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายการซื�อขายเครื�องจกัรและอุปก

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัอาปิโกมีการซื�อขายเครื� องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างบริษทัย่อย

บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกั

รายการเช่าพื�นที�และการให้บริการด้านบริหารจดัการ

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมบางแห่ง

บริหารจัดการจากบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

ใกลเ้คียงกบัพื�นที�เช่าในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั

ไดก้าํหนดราคาโดยใชร้าคาทุน

เงนิปันผลรับ 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผล

137 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกนัตาม

บริษัท 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส ์จาํกดั

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

บริษทั เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จาํกดั 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั

รวมเงนิปันผลรับ 

รายการระหว่างกนั  

มหาชน) 

รายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญในปี 2557 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัอาปิโกมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

โดยรายการเหล่านี� เป็นรายการธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และหลกัเกณฑ์

ตามที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั�น ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ในหัวขอ้รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดด้งันี�  

สินค้าระหว่างกนั 

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีขอ้ตกลงในการซื�อขายสินคา้และบริการระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายการซื�อขายชิ�นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์ระหว่างบริษทัซึ� งดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาซื� อขายกันในราคาตามปกติธุรกิจที�ขายให้กับ

บุคคลภายนอก ดว้ยหลกัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�อขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีการซื�อขายเครื� องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างบริษทัย่อย

บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 

และการให้บริการด้านบริหารจดัการ 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมบางแห่งไดท้าํสัญญาในการเช่าพื�นที�และมีขอ้ตกลงในการ

บริหารจัดการจากบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ซึ� งบริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคา

ในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั สาํหรับอตัราค่าธรรมการการ

ราคาทุนเป็นหลกั 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในปี 2557 รวมเป็นจาํนวนเงิน 

ลา้นบาทตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกนัตามจาํนวนที�บริษทัประกาศจ่าย

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 
กรรมการ/ ผู้บริหารร่วม 

จาํกดั 100 นายเยบ็ ซู ชวน, นางเตียว ลี งอ, นางสาวเยบ็ ซิน หรู

100 นายเยบ็ ซู ชวน, นางเตียว ลี งอ, นางสาวเยบ็ ซิน หรู

49 นายเยบ็ ซู ชวน, นางเตียว ลี งอ 

จาํกดั 46 นายเยบ็ ซู ชวน, นางเตียว ลี งอ 

) จาํกดั 20 นายเยบ็ ซู ชวน 

49 นายเยบ็ ซู ชวน 

จาํกดั 30 นายเยบ็ ซู ชวน 
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ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัอาปิโกมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

และเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และหลกัเกณฑ์

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุ

ในหัวขอ้รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� ง

ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายการซื�อขายชิ�นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์ระหว่างบริษทัซึ� งดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

มีนโยบายการกําหนดราคาซื� อขายกันในราคาตามปกติธุรกิจที�ขายให้กับ

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีการซื�อขายเครื� องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดย

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 5 

มีขอ้ตกลงในการรับการบริการดา้น

ราคาค่าเช่าระหว่างกนัในอตัรา

ธรรมการการบริหารจดัการ บริษทัฯ 

รวมเป็นจาํนวนเงิน 345 ลา้นบาทและ 

ประกาศจ่าย ดงัต่อไปนี�  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

เงนิปันผลรับ 

ปี 2557 ปี 2556 

นางสาวเยบ็ ซิน หรู 341.0 500.0 

นางสาวเยบ็ ซิน หรู - 200.0 

4.5 - 

6.4 - 

8.3 5.9 

2.0 - 

119.9 105.5 

482.0 811.4 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 12 รายการระหว่างกนั

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ดอกเบี�ยรับ-จ่าย 

บริษทัฯ มีนโยบายการให้เงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ 

หมุนเวียนในบริษทั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการคิดดอกเบี� ยเงินกูย้ืมระหว่างกนั โดยอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

จากธนาคาร ทั�งนี�  ในปี 2557 บริษทัฯ มีการคิดอตัราดอกเบี�ยรับ

ค่าใช้จ่ายอื�น 

บริษทัฯ มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ใกลเ้คียงกบัราคาทุน  

ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม

 2557

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย  

ขายสินคา้ 

ขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

ดอกเบี�ยรับ 

เงินปันผลรับ 

ค่าเช่ารับ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 

รายไดอื้�น 

ซื�อสินคา้และบริการ 

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

ดอกเบี�ยจ่าย 

ค่าใชจ่้ายอื�น 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วมและการร่วมค้า

ขายสินคา้และบริการ 159

เงินปันผลรับ 

ค่าเช่ารับ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 

รายไดอื้�น 

ซื�อสินคา้และบริการ 217

ค่าใชจ่้ายอื�น 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ซื�อสินคา้และบริการ 392

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

รายการระหว่างกนั  

มหาชน) 

บริษทัฯ มีนโยบายการให้เงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพื�อจุดประสงค์ในการใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในบริษทั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการคิดดอกเบี� ยเงินกูย้ืมระหว่างกนั โดยอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

บริษทัฯ มีการคิดอตัราดอกเบี�ยรับ-จ่ายระหวา่งกนัโดยเฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอื�นระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม

ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนั ดงั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2557 2556 2557 2556 

- - 462 271 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 

- - 16 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มร้อยละ 

- - 140 143 ร้อยละ 2.5 - 5.4 ต่อปี 

- - 345 500 ตามที�ประกาศจ่าย 

- - 4 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื�นที�เช่าในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั

- - 61 23 ใกลเ้คียงราคาทุน 

- - 10 19 ใกลเ้คียงราคาทุน 

- - 320 528 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 

- - 5 33 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 

- - 4 10 ร้อยละ 1.5 -  5 .1 ต่อปี 

- - 16 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วมและการร่วมค้า     

159 107 1 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 

(2556: ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 

และขายตํ�ากวา่ทุนในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 

- - 137 111 ตามที�ประกาศจ่าย 

5 2 3 - อตัราใกลเ้คียงกบัพื�นที�เช่าในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั

4 2 4 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

9 - 1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

217 156 178 117 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 

และร้อยละ 30 ถึง 70 

1 - 1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั     

392 370 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 

29 3 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
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และบริษทัย่อยเพื�อจุดประสงค์ในการใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในบริษทั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการคิดดอกเบี� ยเงินกูย้ืมระหว่างกนั โดยอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

จ่ายระหวา่งกนัโดยเฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ 1.5-5.4 ต่อปี 

ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดยมีการกาํหนดราคาให้

มีรายการระหวา่งกนั ดงัสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 1 ถึง 20  

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มร้อยละ 5 

อตัราใกลเ้คียงกบัพื�นที�เช่าในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 1 ถึง 25 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 25 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 20 ถึง 40 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 30 

และขายตํ�ากวา่ทุนในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 30) 

อตัราใกลเ้คียงกบัพื�นที�เช่าในอาคารอื�นที�มีทาํเลที�ตั�งใกลเ้คียงกนั 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 3 

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราร้อยละ 2 ถึง 30 

 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 12 รายการระหว่างกนั

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

เงนิให้กู้ยมืระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายในการรวม

การเงิน และการจดักาแหล่งเงินทุนสาํหรับการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั

และบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ทาํธุรกรรมทางการเงินและการทาํสัญญาวงเงินสินเชื�อ

ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพื�อ

เงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย

เคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว

 

 
 
 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น 

บริษทั ดีมาก จาํกดั 

รวม 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโต โมทีฟ จาํกดั 

รวม 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 

บริษทั ดีมาก จาํกดั 

กรรมการของกลุ่มบริษทั 

รวม 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 

 

 

 

 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

บริษทั คาซึยา )ประเทศไทย (จาํกดั  

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั )มหาชน(  

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 

รวม 

รายการระหว่างกนั  

มหาชน) 

 

บริษทัฯ มีนโยบายในการรวมศูนยก์ลางการบริการจดัการทางดา้นการเงิน 

การเงิน และการจดักาแหล่งเงินทุนสาํหรับการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั

บริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพิ�มผลกาํไรใหก้บับริษทัฯ และผูถื้อหุน้

ธุรกรรมทางการเงินและการทาํสัญญาวงเงินสินเชื�อจะกระทาํในนามบริษทัฯ จากนั�น

เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ทั�งนี�  บริษทัฯ มียอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมและ

เงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

เคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี�  

 งบการเงินรวม (หน่วย

    
 ยอดคงเหลือ ณ    

ลกัษณะ วนัที� 31 ธนัวาคม    
ความสมัพนัธ ์ 2556 เพิ�มขึ�นระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี

    

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการร่วมกนั 

653 525 (442)

 653 525 (442)

    

บริษทัร่วม 180 - (180)

 180 - (180)

    

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการร่วมกนั 

- 1,281 - 

 17,813 - (1,016)

 17,813 1,281 (1,016)

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    

 ยอดคงเหลือ ณ    

ลกัษณะ วนัที� 31 ธนัวาคม    

ความสมัพนัธ ์ 2556 เพิ�มขึ�นระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี

   

บริษทัยอ่ย 12,600 1,400 -

บริษทัยอ่ย 34,200 - (5,200)

บริษทัยอ่ย 2,400 - (1,597)

บริษทัยอ่ย 91,200 58,800 (11,000)

บริษทัยอ่ย 18,000 18,000 (7,000)

บริษทัยอ่ย 180,000 12,500 -

บริษทัยอ่ย - 114,670 -

 338,400 205,370 (24,797)

 หน้า 82 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

 ทั�งในส่วนของธุรกรรมทาง

การเงิน และการจดักาแหล่งเงินทุนสาํหรับการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพื�อใหส้ามารถควบคุม

และเพิ�มผลกาํไรใหก้บับริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยการ

จากนั�นบริษทัฯ จะจดัสรรเงิน

ทั�งนี�  บริษทัฯ มียอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมและ

ธันวาคม 2557 และ 2556 และการ

(หน่วย: พนับาท) 

หน่วย: พนับาท) 

กาํไร/ขาดทุน   
ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง ยอดคงเหลือ ณ  
จากการแปลงค่า วนัที� 31 ธนัวาคม  

ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปลี�ยน 2557 

   

(442) (34) 702 

(442) (34) 702 

   

(180) - - 

(180) - - 

   

 (70) 1,211 

(1,016) (895) 15,902 

(1,016) (965) 17,113 

ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไร/ขาดทุน   

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

จากการแปลงค่า วนัที� 31 ธนัวาคม  

ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปลี�ยน 2557 

   

- - 14,000 

(5,200) - 29,000 

(1,597) - 803 

(11,000) - 139,000 

(7,000) - 29,000 

- - 192,500 

- - 114,670 

(24,797) - 518,973 



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 12 รายการระหว่างกนั

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

 

 

 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ�ง จาํกดั )มหาชน(  

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั 

บริษทั คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซิชั�น  

   ฟอร์จจิ�ง จาํกดั )Kunshan Chaitai-Xincheng 

   Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษทั คาซึยา )ประเทศไทย (จาํกดั  

บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล  

   ดิสทริบิวชั�น )ประเทศไทย (จาํกดั  

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอิ ลิมิเตด็ 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 

รวม 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 

รวม 

 

12.2. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัในปี 2557 

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั

เพื�อใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดที�บริษทัฯ พึงไดรั้บเป็นสาํคญั

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน

บริษทัฯ ไดพิ้จารณานโยบาย

ย่อย บริษทัร่วม และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ตามพื�นฐานการดาํเนินธุรกิจตามปกติ

บุคคลภายนอก ซึ�งจะเกิดประโยชนแ์ก่ทั�งกลุ่มบริษทั

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญติั

ข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และ

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกนั  

มหาชน) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    

 ยอดคงเหลือ ณ    

ลกัษณะ วนัที� 31 ธนัวาคม    

ความสมัพนัธ ์ 2556 เพิ�มขึ�นระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี

   

บริษทัยอ่ย 220,400 49,600 (10,000)

บริษทัยอ่ย 48,800 167,000 (180,800)

บริษทัยอ่ย 1,793,500 1,273,700 (1,147,200)

บริษทัยอ่ย - 735,400 (615,400)

บริษทัยอ่ย 61,300 186,300 (177,600)

บริษทัยอ่ย 65,159 64,480 (65,159)

   

   

บริษทัยอ่ย 1,403 1,597 -

บริษทัยอ่ย - 1,800 (800)

   

บริษทัยอ่ย - 86,218 -

บริษทัร่วม 180 - (180)

 2,190,742 2,566,095 (2,197,139)

   

บริษทัยอ่ย 9,200 - -

บริษทัยอ่ย 35,550 99,200 (134,750)

บริษทัยอ่ย 43,052 3,425,900 (3,250,952)

 87,802 3,525,100 (3,385,702)

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั

2557 ดงัที�ไดก้ล่าวมาเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั�งในดา้นประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ประโยชนสู์งสุดที�บริษทัฯ พึงไดรั้บเป็นสาํคญั  

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัฯ ไดพิ้จารณานโยบายการกาํหนดราคาของบริษทัฯ ในการทาํรายการระหวา่งกนั

บริษทัร่วม และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ทั�งที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัและที�อาจจะเกิดขึ�นต่อไปในอนาคต ใหเ้ป็นไป

รกิจตามปกติ ซึ�งสามารถเปรียบเทียบหรืออา้งอิงกบัราคาตลาด หรือ

ซึ�งจะเกิดประโยชนแ์ก่ทั�งกลุ่มบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งพิจารณาและดูแลใหก้ารปฏิบติั

กฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยง

 หน้า 83 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไร/ขาดทุน   

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

จากการแปลงค่า วนัที� 31 ธนัวาคม  

ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปลี�ยน 2557 

   

(10,000) - 260,000 

(180,800) - 35,000 

(1,147,200) - 1,920,000 

(615,400) - 120,000 

(177,600) - 70,000 

(65,159) 1,146 65,626 

   

   

- - 3,000 

(800) - 1,000 

   

- (1,947) 84,271 

(180) - - 

(2,197,139) (801) 2,558,897 

   

- - 9,200 

(134,750) - - 

(3,250,952) - 218,000 

(3,385,702) - 227,200 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนัแลว้มีความเห็นว่า 

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และช่วย

ทั�งในดา้นประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ของบริษทัฯ ในการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทั

ทั�งที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัและที�อาจจะเกิดขึ�นต่อไปในอนาคต ใหเ้ป็นไป

ซึ�งสามารถเปรียบเทียบหรืออา้งอิงกบัราคาตลาด หรือราคาที�กาํหนดใหก้บั

โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งพิจารณาและดูแลใหก้ารปฏิบติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด

งการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยง



 
 

ส่วนที�  2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ | 12 รายการระหว่างกนั

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนด

นกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที�มีรายการระหว่างกันของบริษทัฯ

ผลประโยชน์ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั�น 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�น บริษทัฯ

อาจจะมอบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ

ดงักล่าว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ

สาํหรับแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตนั�น

ปกติ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารจดัการธุ

มีสาระสาํคญัไดแ้ก่ การซื�อขายสินคา้ 

จ่ายเงินปันผล เป็นตน้ ทั�งนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ตามหลกันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ของบริษทัฯ รวมถึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด

รายการระหว่างกนั  

มหาชน) 

และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนด

นกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

มีรายการระหว่างกันของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อยเกิดขึ� นกับบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทาง

มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั�น 

รวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�น บริษทัฯ

ใหผู้เ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

แนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตนั�น ยงัคงมีอยู่สาํหรับรายการที�เป็นการดาํเนินธุรกิจ

และเป็นไปตามนโยบายการบริหารจดัการธุรกรรมทางการเงินของบริษทัฯ ซึ�งแนวโนม้รายการระหว่างกนัที�

ไดแ้ก่ การซื�อขายสินคา้ การใหกู้ย้ืมเงินระหว่างกนั การใหเ้ช่า การใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการ

ทั�งนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ตามหลกันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ของบริษทัฯ รวมถึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 หน้า 84 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคม

หรือบริษทัย่อยเกิดขึ� นกับบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทาง

มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  คณะกรรมการบริษทัได้

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั�น 

รวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�น บริษทัฯ 

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั

หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  

ยงัคงมีอยู่สาํหรับรายการที�เป็นการดาํเนินธุรกิจ

แนวโนม้รายการระหว่างกนัที�

การใหเ้ช่า การใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการ การ

ทั�งนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ตามหลกันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
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13 ข้อมูลทางการเงินที�สําคญั

13.1. งบดุล 

ลูกหนี� การคา้ – สุทธิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทนุในบริษทัร่วม และกจิการร่วมคา้

คา่ความนิยม - สุทธิ

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรพัย์อื�น

รวมสินทรัพย์

เจ้าหนี� การคา้

หนี� สินอื�น

รวมหนี�สิน

ทนุจดทะเบยีน

ทนุชาํระแลว้

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

รายการ

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

กาํไรสะสม  - จัดสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย

                        - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคาร

เงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินทดรองและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เงินลงทนุระยะสั�นและเงินฝากประจําธนาคาร

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

หน ี�สิน

หมายเหตุ งบการเงินปี 2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั  

มหาชน) 

ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ทางการเงินที�สําคญั 

2553 2554 2555

(ปรบัปรุงใหม่)

281,597             238,957             207,061             

303,112             64,810               18,854               

1,555,360          1,202,832          2,800,924          

116,472             25,000               484                    

911,743             892,036             1,282,336          

523,676             728,544             917,183             

1,286,862          1,086,862          1,086,862          

5,546,732          6,578,408          6,540,718          

36,753               

948,628             703,757             932,072             

11,474,182        11,521,206        13,823,245        

677,345             938,281             984,454             

1,934,306          1,896,988          3,093,266          

729,333             840,888             1,686,932          

7,381                 17,940               16,954               

2,890,851          3,172,027          2,660,636          

628,389             550,098             411,310             

6,867,605          7,416,222          8,853,551          

271,698             271,698             271,698             

268,874             268,874             268,874             

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

175,712             178,911             180,635             

2,000,275          1,438,511          2,261,138          

(116,472)            (61,154)              (28,959)              

113,834             115,487             123,651             

4,606,577          4,104,984          4,969,694          

งบการเงินรวม

สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

จัดสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคาร

เงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

เงินทดรองและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เงินลงทนุระยะสั�นและเงินฝากประจําธนาคาร

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้

 หน้า 85 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

(หน่วย : 1,000 บาท)

2556 2557

)

207,061 237,637             313,656             

18,854 6,085                 15,290               

2,800,924 2,256,799          1,900,156          

484 653                    702                    

1,282,336 1,221,721          1,209,549          

917,183 1,184,901          1,335,545          

1,086,862 234,531             234,531             

6,540,718 6,674,348          6,318,534          

36,753 8,705                 12,746               

932,072 753,816             741,649             

13,823,245 12,579,195        12,082,356        

984,454 1,073,367          736,738             

3,093,266 2,128,345          2,317,685          

1,686,932 1,490,116          1,168,317          

16,954 17,813               17,113               

2,660,636 2,061,463          1,891,222          

411,310 337,477             269,891             

8,853,551 7,108,580          6,400,965          

271,698 322,649             322,649             

268,874 322,584             322,584             

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

180,635 210,635             212,635             

2,261,138 2,616,251          2,871,533          

(28,959) (6,523)                (57,170)              

123,651 163,314             167,455             

4,969,694 5,470,615          5,681,391          

งบการเงินรวม

 

เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้
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13.2. งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื�น

ตน้ทนุขายและบริการ

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม

กาํไร (ขาดทุน )สุทธิ

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง

กาํไรสุทธิตอ่หุ้นข ั�นพื�นฐาน (มูลคา่ที�ตราไว ้1 

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไร (ขาดทนุ) ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย

รายการ

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น

เงินตราตา่งประเทศลดลง (เพิ�มขึ�น)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุ งบการเงินปี 2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้

 
 

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั  

มหาชน) 

2553 2554 2555

(ปรบัปรุงใหม่)

11,758,090        10,785,984        16,811,097        

11,344,221        10,355,659        16,120,132        

413,874             430,325             690,965             

(10,514,671)       (9,591,193)         (15,058,483)       

(674,955)            (1,079,111)         (821,789)            

(176,337)            (238,528)            (289,262)            

(134,211)            (94,303)              (37,882)              

136,265             154,243             323,744             

-                         (329,063)                                    

356,573             (389,745)            921,273             

37,613               (2,225)                6,151                 

394,186             (391,970)            927,424             

1.57                   (1.72)                  3.29                   

593,696             636,671             1,067,909          

(1,594,703)         (1,063,175)         (1,000,797)         

1,085,272          334,401             (85,804)              

(22,421)              49,463               (13,205)              

61,845               (42,640)              (31,897)              ลดลง)สุทธิ

1 บาทตอ่หุ้น)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น

กจิกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม

เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้

 หน้า 86 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

(หน่วย : 1,000 บาท)

2556 2557

)

16,811,097 16,998,357        15,196,451        

16,120,132 15,627,251        14,572,306        

690,965 1,371,106          624,145             

(15,058,483) (14,552,479)       (13,964,491)       

(821,789) (858,652)            (744,125)            

(289,262) (273,300)            (208,337)            

(37,882) (73,712)              (22,849)              

323,744 246,487             129,727             

-                         (852,331)            -                         

921,273 610,706             366,960             

6,151 23,663               19,415               

927,424 634,369             386,375             

3.29 1.89                   1.14                   

1,067,909 1,960,923          1,637,340          

(1,000,797) (744,357)            (376,144)            

(85,804) (1,222,517)         (1,162,047)         

(13,205) 36,527               (23,132)              

(31,897) 30,577               76,018               

งบการเงินรวม

 
เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้
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13.3. อตัราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่)

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี� การคา้ (เทา่)

  ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย (วนั)

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่)

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั)

  อตัราหมุนเวยีนเจ้าหนี�  (เทา่)

  ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั)

  วงจรเงินสด (วนั)

อัตราส่วนแสดงความสามารถ ในการหากาํไร

  อตัรากาํไรข ั�นตน้ (%)

  อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน (%)

  อตัรากาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (%)

  อตัราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%)

  อตัรากาํไรสุทธิ (%)

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%)

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%)

  อตัราการหมุนของสินทรพัย์ (เทา่)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อตัราส่วนหนี� สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่)

  อตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย (เทา่)

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)

* บริษัทฯ จ่ายเงนิปันผลของปี 2557 อยู่ระหว่างการรอมติอนุมัติจากที�ประชมุผ ู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ งบการเงินปี 2553/2554 เป็นขอ้มูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั  

มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน 

2553 2554 2555

(ปรบัปรุงใหม่)

0.88 0.67            0.77

0.65 0.45            0.56

0.14 0.16            0.21

8.41 7.34            8.00

42.79 49.02 45.02

13.52 10.63          13.85

26.63 33.85          25.99

6.25 4.69            6.04

57.56 76.75          59.65

11.85 6.13          11.36

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

7.31% 7.38% 193.41%

4.83% -1.98% 5.54%

1.16% 1.43% 1.93%

104.44% -298.37% 114.73%

3.35% -3.63% 5.52%

8.85% -9% 20.9%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน

3.75% -3.41% 7.32%

15.45% 0.82% 25.79%

1.12 0.94            1.33

1.49 1.81            1.78

  อตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.93 1.21            1.07

4.00 -0.25            4.34

35% N/A 27.4%

อยู่ระหว่างการรอมติอนุมัติจากที�ประชมุผ ู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
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 หน้า 87 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

2556 2557

)

           0.83            0.87

           0.58            0.59

           0.36            0.35

           6.14            6.96

58.67 51.74

         11.62          11.49

         30.97          31.34

           5.57            6.28

         64.59          57.31

         25.06          25.77

6.88% 4.17%

4.32% 3.21%

1.45% 0.85%

266.83% 335.63%

3.73% 2.54%

12.0% 6.8%

4.81% 3.13%

21.19% 17.11%

           1.29            1.23

           1.30            1.13

           0.85            0.67

           3.59            2.96

25.9% 26.4%*

งบการเงินรวม
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

14. คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1. ภาพรวมการดําเนินงานในปี 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

ซึ� งรวมถึงชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป ชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ� นรูปและการกลึงกัดและเจียร์ผิวสําเร็จ

พลาสติก รวมถึงธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนต ์และการผลิตแม่พิมพส์าํหรับชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�นรูปเพื�อใชใ้นการผลิตรถยนตข์องบริษทัผูผ้ลิตรถย

บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์และธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายระบบนาํร่องการ

เดินทางโดยรถยนตภ์ายใตเ้ครื�องหมายการคา้ 

บริษทัฯ มีโรงงาน สํานกังาน หรือ

ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ชิ�นส่วนยานยนตใ์นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รถยนตใ์นประเทศมาเลเซียแล

ในปี 2557 สัดส่วนรายไดข้อง

ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์

สัดส่วนร้อยละ 62 ของรายไดร้วม 

รายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์

ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงของสัดส่วนรายไดจ้ากปีที�แลว้

ประเทศไทย และการมุ่งมั�น

ศูนยบ์ริการหลงัการขายในประเทศมาเลเซีย

 อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย

หลกัจากการสิ�นสุดของนโยบายคืนภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกให้แก่ผูบ้ริโภคในเดือนมิถุนายน 

ผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 

ภายในประเทศ ทาํให้ยอดจาํหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 

จาํนวน 1,330,362 คนั มาอยูที่� 

ตัวแทน
จําหน่าย

รถยนต์
29.2%

ระบบนํา
ร่องการ

เดนิทาง
0.1

ปี 255

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการดําเนินงานในปี 2557 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจการผลิตและ

ซึ� งรวมถึงชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป ชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ� นรูปและการกลึงกัดและเจียร์ผิวสําเร็จ

พลาสติก รวมถึงธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนต ์และการผลิตแม่พิมพส์าํหรับชิ�นส่วน

โลหะปั�มขึ�นรูปเพื�อใชใ้นการผลิตรถยนตข์องบริษทัผูผ้ลิตรถยนตท์ั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ

บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์และธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายระบบนาํร่องการ

เดินทางโดยรถยนตภ์ายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “พาวเวอร์แมพ (POWERMAP)” 

สํานกังาน หรือศูนยบ์ริการในการดาํเนินธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมาจาก

ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามดว้ยธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการ

รถยนตใ์นประเทศมาเลเซียและประเทศไทย  

สัดส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ มีการเปลี�ยนแปลงจากในปี 2556 

การผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ์ คิดเป็น

ของรายไดร้วม ซึ� งลดลงจากปี 2556 ที�สัดส่วนร้อยละ 71 ของรายไดร้ว

รายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 

ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงของสัดส่วนรายไดจ้ากปีที�แลว้ เป็นผลมาจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์

มุ่งมั�นเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท ฮอนด้า ซึ� งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายและ

ในประเทศมาเลเซีย 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยประสบกบัภาวะการชะลอตวัตั�งแต่ช่วงกลางปี 

การสิ�นสุดของนโยบายคืนภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกให้แก่ผูบ้ริโภคในเดือนมิถุนายน 

ขดัแยง้ทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ� งเหตุการณ์เหล่านี� ลว้นส่งผลกระทบต่อความตอ้งการรถยนต์

ภายในประเทศ ทาํให้ยอดจาํหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 34 จากยอดจาํหน่ายในปี 

คนั มาอยูที่� 881,832 คนัในปี 2557 

ตัวแทน
จําหน่าย

รถยนต์
37.7%

ระบบนํา
ร่องการ

เดนิทาง
0.1

ปี 255
ผลติ
ชิ�นส่วน

ยานยนต์
70.6%

ระบบนํา
ร่องการ

เดนิทาง
1%

2556
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต ์

ซึ� งรวมถึงชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป ชิ�นส่วนโลหะตีอดัขึ� นรูปและการกลึงกัดและเจียร์ผิวสําเร็จ และชิ�นส่วน

พลาสติก รวมถึงธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จบัยึดเพื�อใชใ้นการประกอบรถยนต ์และการผลิตแม่พิมพส์าํหรับชิ�นส่วน

นตท์ั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนี�  

บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์และธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายระบบนาํร่องการ

ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมาจากธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย

ตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการ

2556 โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้าก

รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์จบัยึดและแม่พิมพ์ คิดเป็น

ของรายไดร้วม ในขณะที�สัดส่วน

เป็นร้อยละ 38 ของรายไดร้วม 

ของอุตสาหกรรมยานยนตใ์น

บริษัท ฮอนด้า ซึ� งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายและ

ชะลอตวัตั�งแต่ช่วงกลางปี 2556 โดยมีสาเหตุ

การสิ�นสุดของนโยบายคืนภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกให้แก่ผูบ้ริโภคในเดือนมิถุนายน 2556 และ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 และมาสิ�นสุดดว้ย

ซึ� งเหตุการณ์เหล่านี� ลว้นส่งผลกระทบต่อความตอ้งการรถยนต์

จากยอดจาํหน่ายในปี 2556 ที�

ผลติ
ชิ�นส่วน

ยานยนต์
62.1%

ระบบนํา
ร่องการ

เดนิทาง
1%

2557
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

นอกจากยอดจาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศจะลดลงแลว้ ยอดการส่งออกรถยนต์

ปีที�แลว้ที�จาํนวน 1,128,102 คนั 

ยอดผลิตรถยนตใ์นปี 2556 ที�จาํนวน 

14.2. การวเิคราะห์ผลกาํไรขาดทุน

สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 

กาํไรสุทธิในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

รายไดร้วมของบริษทัฯ ทั�งนี�  รายไดแ้ละกาํไรที�ลดลงนี�  มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัของอุตสาหก

ยนต์ในประเทศไทยและการฟื� นตวัของเศรษฐกิจในประเทศหลงัจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที�ช้ากว่าที�

คาดการณ์ไว ้ซึ� งลว้นส่งผลให้

ธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั

เติบโตของรายไดที้�ดีตลอดทั�งปี

 การวเิคราะห์รายได้ 

รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 

คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 10.

ของยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศและภาวะชะลอตวัของตลาดยาน

รายไดจ้ากเงินประกนันํ�าท่วมจาํนวน 

รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัฯ ในปี 

จาํนวน 15,627 ลา้นบาท 

อุตสาหกรรมยานยนตที์�ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีที�แลว้กว่าร้อยละ 

อตัราที�นอ้ยกว่ามาก ทั�งนี�  เป็นผลจากการเติบโตของ

มาเลเซีย ซึ� งมีอตัราการเติบโต

บริษทั ฮอนดา้ในประเทศมาเลเซีย

จากร้อยละ 17 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 

รายไดอื้�น ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหล็กจากธุรกิจชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป

แลว้เป็นจาํนวน 156 ลา้นบาท

สาเหตุหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ การ

การรับรู้ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในการทาํธุรกรรมทางการเงินจาํนวน 

รับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการในธุรกจิหลกั

กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์ 

รายไดจ้ากธุรกิจนี�ลดลงจากปีก่อนหนา้

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

นอกจากยอดจาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศจะลดลงแลว้ ยอดการส่งออกรถยนต์

คนั ทั�งนี�  ยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยลดลงจากปีที�แลว้กว่าร้อยละ 

ที�จาํนวน 2,457,057 คนัมาเป็น 1,880,007 คนั 

ารวเิคราะห์ผลกาํไรขาดทุน 

สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2557 กลุ่มบริษทัอาปิโกบนัทึกรายไดร้วมทั�งสิ�น 

กาํไรสุทธิในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 367 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 

ทั�งนี�  รายไดแ้ละกาํไรที�ลดลงนี�  มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัของอุตสาหก

ยนต์ในประเทศไทยและการฟื� นตวัของเศรษฐกิจในประเทศหลงัจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที�ช้ากว่าที�

ให้ผลกาํไรของบริษทัย่อยในประเทศไทย และรวมถึงผลกาํไรของบริษทัร่วมที�ทาํ

ธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัลดลง อย่างไรก็ดี ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยในประเทศมาเลเซียนั�นมีการ

เติบโตของรายไดที้�ดีตลอดทั�งปี 

รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2557 มีจาํนวน 15,196 ลา้นบาท ซึ�งลดลงเป็นจาํนวนเงิน 

.6 จากรายไดใ้นปี 2556 ซึ� งมีจาํนวน 16,998 ลา้นบาท 

ในประเทศและภาวะชะลอตวัของตลาดยานยนตใ์นประเทศ

รายไดจ้ากเงินประกนันํ�าท่วมจาํนวน 903 ลา้นบาทเป็นส่วนหนึ�งของรายไดร้วมในปี 2556

รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัฯ ในปี 2557 มีมูลค่า 14,572 ลา้นบาท

 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7 จากปีที�แลว้ ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัภาวะ

ที�ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีที�แลว้กว่าร้อยละ 24 นบัว่า

เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ในประเทศ

อตัราการเติบโตในปี 2557 ถึงเกือบร้อยละ 40 ดว้ยปัจจยัส่งเสริมจากกลยุทธ์การ

บริษทั ฮอนดา้ในประเทศมาเลเซีย และเป็นผลทาํให้สัดส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษทั

เป็นร้อยละ 25 ของรายไดร้วมในปี 2557 

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหล็กจากธุรกิจชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป

ลา้นบาท (ไม่รวมรายไดจ้ากประกนันํ� าท่วมจาํนวน 903 ลา้นบาทในปี 

ประการ ไดแ้ก่ การบนัทึกเงินชดเชยค่าแม่พิมพจ์าํนวน 97 ลา้นบาทในไตรมาสที� 

อตัราแลกเปลี�ยนในการทาํธุรกรรมทางการเงินจาํนวน 10 ลา้นบาท

รับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 12 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในธุรกจิหลกั 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์ ทั�งนี�  

ก่อนหนา้ในอตัราร้อยละ 18 โดยมาจากการลดลงของรายได้

โดยหรายไดที้�ลดลงของธุรกิจในประเทศไทยนั�นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดการ
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นอกจากยอดจาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศจะลดลงแลว้ ยอดการส่งออกรถยนตก์็อยู่ที�ระดบัใกลเ้คียงกบั

ทั�งนี�  ยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยลดลงจากปีที�แลว้กว่าร้อยละ 24 จาก

รายไดร้วมทั�งสิ�น 15,196 ลา้นบาท และมี

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.4 ของ

ทั�งนี�  รายไดแ้ละกาํไรที�ลดลงนี�  มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ในประเทศไทยและการฟื� นตวัของเศรษฐกิจในประเทศหลงัจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที�ช้ากว่าที�

บริษทัย่อยในประเทศไทย และรวมถึงผลกาํไรของบริษทัร่วมที�ทาํ

ริษทัย่อยในประเทศมาเลเซียนั�นมีการ

เป็นจาํนวนเงิน 1,802 ลา้นบาท หรือ

 โดยเป็นผลมาจากการลดลง

ยนตใ์นประเทศ อีกทั�ง บริษทัฯ มีการบนัทึก

2556 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2556 ที�

เปรียบเทียบกบัภาวะตลาดและ

ว่ารายไดข้องบริษทัฯ ลดลงใน

ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์ในประเทศ

จากกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกของ

บริษทัจากประเทศมาเลเซียเพิ�มขึ�น

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหล็กจากธุรกิจชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูป เพิ�มขึ�นจากปีที�

ลา้นบาทในปี 2556) โดยมาจาก

ในไตรมาสที� 2 ของปี 2557 และ

ลา้นบาท ซึ� งในปี 2556 บริษทัฯ 

ทั�งนี�  ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมี

รายไดท้ั�งในประเทศไทยและ

รายไดที้�ลดลงของธุรกิจในประเทศไทยนั�นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดการ



 
 

ส่วนที�  3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน | 14 คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ผลิตรถยนตใ์นประเทศที�ลดลง 

เพิ�มขึ�นจากรถยนตรุ่์นใหม่ที�เริ�มสายการผลิตในปี 

ของรายไดม้ากที�สุด ตามมาดว้ยชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ ชิ�นส่วนรถยนตตี์อั

ในส่วนรายไดที้�ลดลงในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบนับางรุ่น ประกอบกบัการผลิตรถยนตรุ่์นใหม่

ผลิตเพิ�มขึ�นต่อไป 

ถึงแมว้่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยจะ

ศูนยบ์ริการรถยนตข์องบริษทัฯ มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 

ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ซึ� งไดรั้บการสนับสนุนจาก

ฮอนดา้ในประเทศมาเลเซีย ซึ� งทาํใหร้ถยนตฮ์อนดา้มีส่วนแบ่ง

สําหรับธุรกิจระบบนาํร่องการเดินทางในรถยนต์ 

ชิ�นส่วนยานยนตน์ั�น มีรายไดใ้นปี 

มาจากผลกระทบของยอดจาํหน่ายรถยนต์ที�ลดลง

สินคา้เพื�อติดตั�งในรถยนตใ์หก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์พิ�มขึ�น โดยไดย้อดสั�งซื�อ

สนั (ในประเทศมาเลเซีย) เพิ�มเติมจากรถยนตฮุ์นไดและ

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและในการร่วมคา้ในปี 

ผลกระทบจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและความ

ซึ� งผลกาํไรที�ลดลงนี�  ส่วนใหญ่มาจากบริษทั ฮุนได มอเตอร์ 

(1996) จาํกดั และบริษทั มิ�นท์ อาปิโก 

เริ�มตน้ของการจดัตั�งบริษทัร่วมทุน อาทิ เช่น บริษทั ซูมิโน อาปิโก 

 การวเิคราะห์ต้นทุนและรายจ่าย

 ต้นทุนขายและกาํไรขั�นต้น

ตน้ทุนขายและบริการ

ลดลงนี�  ยงัอยู่ในสัดส่วนลดลง

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

ผลิตรถยนตใ์นประเทศที�ลดลง ซึ� งทุกผลิตภณัฑใ์นกลุ่มบริษทัมีรายไดที้�ลดลง ยกเวน้การผลิตแม่พิมพที์�มีรายได้

เพิ�มขึ�นจากรถยนตรุ่์นใหม่ที�เริ�มสายการผลิตในปี 2557 ทั�งนี�  ธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปมีอตัราลดลง

ของรายไดม้ากที�สุด ตามมาดว้ยชิ�นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ ชิ�นส่วนรถยนตตี์อดัขึ�นรูป และชิ�นส่วนพลาสติก 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผลมาจากการสิ�นสุดของสายการผลิตสําหรับรถยนต์รุ่น

การผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ยงัมีปริมาณนอ้ยในช่วงแรกนี�  ก่อ

11.06

4.57

9.07

5.50

ผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(หน่วย : พันล้านบาท)

ปี 2556 ปี 2557

 

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยจะอยู่ในภาวะซบเซา แต่รายได้จากธุรกิจตัวแทนจาํหน่ายและ

ศูนยบ์ริการรถยนตข์องบริษทัฯ มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 20 จากปีที�แลว้ โดยมาจากการเติบโตของ

ซึ� งไดรั้บการสนับสนุนจากการทาํตลาดในเชิงรุกและแคมเปญการตลาดของบ

ซึ�งทาํใหร้ถยนตฮ์อนดา้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ�มขึ�นกวา่ร้อยละ 

ธุรกิจระบบนาํร่องการเดินทางในรถยนต์ ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ� งของธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย

ในปี 2557 จาํนวน 14 ลา้นบาท ซึ� งลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 

จากผลกระทบของยอดจาํหน่ายรถยนต์ที�ลดลง อย่างไรก็ดี บริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจในส่วนของการขาย

ใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์พิ�มขึ�น โดยไดย้อดสั�งซื�อจากรถยนตเ์อม็จี มิตซูบิชิ และนิส

เพิ�มเติมจากรถยนตฮุ์นไดและรถยนตโ์ปรตอน 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและในการร่วมคา้ในปี 2557 ลดลงจากปีที�แลว้

ผลกระทบจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศที�ซบเซา

ซึ� งผลกาํไรที�ลดลงนี�  ส่วนใหญ่มาจากบริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ 

และบริษทั มิ�นท์ อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั รวมถึงบริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนจาก

บริษทัร่วมทุน อาทิ เช่น บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั

ต้นทุนและรายจ่าย 

ต้นทุนขายและกาํไรขั�นต้น 

ตน้ทุนขายและบริการในปี 2557 มีจาํนวนลดลงอนัเป็นผลมาจากยอดขายที�ลดลง อย่างไรก็ดี ตน้ทุนที�

ลดลงนี�  ยงัอยู่ในสัดส่วนลดลงที�นอ้ยกว่าการลดลงของยอดขาย โดยมีสาเหตุหลกัมาจา
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ทุกผลิตภณัฑใ์นกลุ่มบริษทัมีรายไดที้�ลดลง ยกเวน้การผลิตแม่พิมพที์�มีรายได้

ธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนโลหะปั�มขึ�นรูปมีอตัราลดลง

ดขึ�นรูป และชิ�นส่วนพลาสติก 

การสิ�นสุดของสายการผลิตสําหรับรถยนต์รุ่น

ก่อนจะค่อยๆ ปรับปริมาณการ

ซบเซา แต่รายได้จากธุรกิจตัวแทนจาํหน่ายและ

จากการเติบโตของรายไดจ้าก

การทาํตลาดในเชิงรุกและแคมเปญการตลาดของบริษทั 

การตลาดเพิ�มขึ�นกวา่ร้อยละ 50 จากปีที�แลว้ 

ถือเป็นส่วนหนึ� งของธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย

จากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท เป็นผล

ถขยายธุรกิจในส่วนของการขาย

จากรถยนตเ์อม็จี มิตซูบิชิ และนิส

ลดลงจากปีที�แลว้ เนื�องจากไดรั้บ

ตอ้งการรถยนตใ์นประเทศที�ซบเซา 

จาํกดั บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ 

บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนจากค่าใชจ่้ายในช่วง

จาํกดั เป็นตน้ 

มีจาํนวนลดลงอนัเป็นผลมาจากยอดขายที�ลดลง อย่างไรก็ดี ตน้ทุนที�

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงที�
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ในระดบัสูง และส่วนหนึ�งเป็นผล

รถยนต ์

ยอดขายที�ลดลงนี� เป็นสาเหตุหลกัที�ทาํให้

กาํไรขั�นตน้ในปี 2556 ที�ร้อยละ 

กาํไรขั�นตน้ที�มากที�สุดจากยอดขาย

ขึ�นรูป และชิ�นส่วนตีอดัขึ�นรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทยและชิ�นส่วนพลาสติกยงัคง

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ควบคุมค่าใช้จ่ายและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื�องเพื�อให้สอดคลอ้งกบัยอดขายที�ลดลง

ลดลงในส่วนธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์

ส่วนธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต์

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการ

การเงินลดลงจากปี 2556 เป็นจาํนวน

ในช่วงตน้ปี ประกอบกบัอตัราดอกเบี� ย

ดอกเบี�ยในระหวา่งปี 2557 

 ภาษเีงินได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ

นอกจากนี�  รายจ่ายภาษีเงินไดใ้นปี 

 การวเิคราะห์กาํไรจากการดาํเนินงาน

 กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าเสื�อมราคา และภาษเีงินได้นิตบุิคคล

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้

จาํนวน 617 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายที�ร้อยละ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมที�ลดลง ซึ�งมากกวา่ค่าใชจ่้ายทางการขายและการบริหารที�ลดลง

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้

2557 มีจาํนวน 1,358 ลา้นบาท ซึ� งลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 

จากเงินประกนันํ�าท่วมจาํนวน 

 กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

และส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการเติบโของยอดขายในส่วนของธุรกิจตวัแทนจาํหน่าย

ป็นสาเหตุหลกัที�ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อยอดขายลดลงร้อยละ 

ที�ร้อยละ 6.9 มาอยูที่�ร้อยละ 4.2 ในปี 2557 ทั�งนี�  ธุรกิจการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดมี

ยอดขายที�เพิ�มขึ�น ตามมาดว้ยธุรกิจการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ ชิ�นส่วนโลหะปั�ม

และชิ�นส่วนตีอดัขึ�นรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที�ธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนตีอดัขึ�นรูปในประเทศ

กยงัคงบนัทึกผลขาดทุน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท โดยมาจาก

และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื�องเพื�อให้สอดคลอ้งกบัยอดขายที�ลดลง

ในส่วนธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต ์ซึ�งสามารถครอบคลุมค่าใชจ่้ายดา้นการขายที�เพิ�มขึ�นใน

รกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนต ์

กลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายทางการเงินใหล้ดลงอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 

เป็นจาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการชาํระคืนเงินกูธ้นาคารก่อนกาํหนด

อตัราดอกเบี� ยที�อยู่ในระดบัตํ�า เนื�องจากมติคณะกรรมการนโยบายการเงินที�ใหค้งอตัรา

ของกลุ่มบริษทัลดลง 51 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดที้�ตอ้งเสียภาษีที�ลดลง

งินไดใ้นปี 2556 ไดร้วมภาษีจากเงินประกนันํ�าท่วมที�บริษทัฯ ไดรั้บ

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าเสื�อมราคา และภาษเีงินได้นิตบุิคคล (EBITDA)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายที�ร้อยละ 4.1 เปรียบเทียบกบักาํไรในปี 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายที�ร้อยละ 5.8 ซึ� งกาํไรที�ลดลงนี�  เป็นผลมาจากอตัรากาํไรขั�นตน้และ

จากบริษทัร่วมที�ลดลง ซึ�งมากกวา่ค่าใชจ่้ายทางการขายและการบริหารที�ลดลง

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคาและการดอ้ยค่าของ

ลา้นบาท ซึ� งลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 1,258 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

จากเงินประกนันํ�าท่วมจาํนวน 903 ลา้นบาทในปี 2556 และผลกาํไรของบริษทัฯ ที�ลดลงจากปีที�แลว้

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2557 มีจาํนวน 386 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

การเติบโของยอดขายในส่วนของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการ

บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อยอดขายลดลงร้อยละ 2.7 จากอตัรา

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึดมี

ดว้ยธุรกิจการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ ชิ�นส่วนโลหะปั�ม

กิจการผลิตชิ�นส่วนตีอดัขึ�นรูปในประเทศ

การผลิตที�ลดลง 

ลา้นบาท โดยมาจากมาตรการ

และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื�องเพื�อให้สอดคลอ้งกบัยอดขายที�ลดลง โดยส่วนใหญ่มาจากการ

ครอบคลุมค่าใชจ่้ายดา้นการขายที�เพิ�มขึ�นใน

ลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2557 ค่าใชจ่้ายทาง

การชาํระคืนเงินกูธ้นาคารก่อนกาํหนด

มติคณะกรรมการนโยบายการเงินที�ใหค้งอตัรา

มาจากรายไดที้�ตอ้งเสียภาษีที�ลดลง 

ที�บริษทัฯ ไดรั้บในปี 2556 ไวด้ว้ย 

EBITDA) 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มี

เปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2556 จาํนวน 981 

ดลงนี�  เป็นผลมาจากอตัรากาํไรขั�นตน้และ

จากบริษทัร่วมที�ลดลง ซึ�งมากกวา่ค่าใชจ่้ายทางการขายและการบริหารที�ลดลง 

ค่าเสื�อมราคาและการดอ้ยค่าของความนิยม (EBITDA) ในปี 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้

และผลกาํไรของบริษทัฯ ที�ลดลงจากปีที�แลว้ 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 ต่อรายไดร้วม 
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เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิในปี 

สุทธิที�ลดลงนี�  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดที้�ลดลง

ทั�งนี�  เมื�อปรับกาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยออก กาํไรข

2557 มีจาํนวนทั�งสิ�น 367 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

จาํนวน 1.14 บาทต่อหุน้ 

14.3. การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงิน

 สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

แลว้เป็นจาํนวน 497 ลา้นบาท

ลดลง ซึ�งมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�เพิ�มขึ�น

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นๆ

ใหมู้ลค่าลูกหนี�การคา้ของกลุ่มบริษทัลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 

เฉลี�ยของกลุ่มบริษทัลดลง 7 วนัจาก 

 สินค้าคงเหลอื บริษทัฯ 

โดยเฉลี�ยเท่ากบัปีที�แลว้ที�จาํนวน 

มูลค่าเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

การลงทุนในบริษทั ควอนตั�ม อินเวสเมนต ์พีทีอี ลิมิเตด็

กาํไรสะสมของบริษทัร่วม 

 หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนหนี� สินของกลุ่มบริษทัลดลงเป็นจาํนวน 

2556 เป็นมลูค่า 6,401 ลา้นบาทในปี 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

จากปีแลว้ 7 วนัมาอยูที่� 57 วนัในปี 

เงินกู้ยืมจากธนาคารมีการลดลงอย่างต่อเนื�องโดยในระหว่างปี 

ลดลงเป็นจาํนวน 829 ลา้นบาทและมีเงินกูย้ืมคงเหลือ ณ สิ�น

บริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ�น 

ส่วนใหญ่มาจากผลกาํไรของกลุ่มบริษทั

จาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 110 ลา้นบาทในปี 

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิในปี 2556 จาํนวน 634 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

สุทธิที�ลดลงนี�  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดที้�ลดลง  

ทั�งนี�  เมื�อปรับกาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยออก กาํไรของบริษทัฯ ในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.4 ของรายไดร้วม และคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุน้ที�

การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงิน 

2557 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวนทั�งสิ�น 12,082 ลา้นบาท โดย

ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากมูลค่าลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นและ

ลดลง ซึ�งมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�เพิ�มขึ�น 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นๆ ในปี 2557 บริษทัฯ มีการดูแลและบริหารจดัการลกูหนี�

ใหมู้ลค่าลูกหนี�การคา้ของกลุ่มบริษทัลดลงจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 357 ลา้นบาท และระยะเวลาการเก็บหนี� โดย

วนัจาก 59 วนัในปี 2556 มาอยูที่� 52 วนัในปี 2557 

บริษทัฯ มีมลูค่าของสินคา้คงเหลือในปี 2557 ใกลเ้คียงกบัปี 2556 

ากบัปีที�แลว้ที�จาํนวน 31 วนั 

มูลค่าเงนิลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2557 เพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้เป็นจาํนวน 151 ลา้นบาท โดย

การลงทุนในบริษทั ควอนตั�ม อินเวสเมนต ์พีทีอี ลิมิเตด็ ในประเทศสิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงิน 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ของกลุ่มบริษทัลดลงเป็นจาํนวน 708 ลา้นบาท จากมูลค่าหนี� สินจาํนวน 

ลา้นบาทในปี 2557 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้ืมคง

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นมีมูลค่าเพิ�มขึ�น 190 ลา้นบาท และมีระยะเวลาโดย

วนัในปี 2557 

มีการลดลงอย่างต่อเนื�องโดยในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมจากธนาคาร

ลา้นบาทและมีเงินกูย้ืมคงเหลือ ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2557 ที�จาํนวน 

บริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดใหก้บัธนาคารตามมาตรการการลดค่าใชจ่้ายทางการเงิน

เพิ�มขึ�น 210 ลา้นบาท จากมลูค่า 5,471 ลา้นบาทในปี 2556 เป็นมลูค่า 

ของกลุ่มบริษทัในปีที�ผ่านมา ทั�งนี�  บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมเป็น

ลา้นบาทในปี 2557 
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.7 ต่อรายไดร้วม โดยกาํไร

องบริษทัฯ ในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ในปี 

และคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุน้ที�

ลา้นบาท โดยมีมูลค่าลดลงจากปีที�

การคา้และลูกหนี� อื�นและมูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนที�

และบริหารจดัการลกูหนี�การคา้อยา่งเขม้งวด ทาํ

ลา้นบาท และระยะเวลาการเก็บหนี� โดย

2556 และมีระยะเวลาขายสินคา้

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก

ในประเทศสิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท และผล

จากมูลค่าหนี� สินจาํนวน 7,109 ลา้นบาทในปี 

เงินกูย้ืมคงเหลือกบัธนาคาร  

โดยเฉลี�ยในการชาํระหนี�ลดลง

กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมจากธนาคาร

ที�จาํนวน 3,796 ลา้นบาท โดย

ลดค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

เป็นมลูค่า 5,681 ลา้นบาท โดย

ทั�งนี�  บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมเป็น
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14.4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทน

ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 

ลดลงของผลกาํไรสุทธิของบริษทัฯ จากจาํนวน 

ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีอตัราผลตอบแทน

ต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ มีอัตราส่วนหนี�สิน

เท่าในปี 2557 โดยมาจากการลดภาระหนี� สินกบัธนาคาร

ในระยะยาวที�อตัราส่วน 0.5-0

เท่า ดว้ยการบริหารจดัการหนี� สินหมุนเวียนที�เหมาะสมกบั

บริษทัฯ มีการดูแลตรวจสอบความสาม

ทางการเงินกบัธนาคาร ซึ� งในปี 

โดยมีสาเหตุมาจากรายไดที้�ลดลง

ปี 2556 มาอยูที่� 0.98 เท่า จากการที�

ของภาระหนี� สินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี

อตัราส่วนที�ลดลงนี�  ทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการเงินในการกูย้ืมกบัธนาคาร ซึ� งตอ้งคงอตัราส่วนนี� ใหสู้งกว่า 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขอยกเวน้การผิดเงื�อนไขทางการเงิน

ผลการดาํเนินงานของปี 2557 

สาํหรับอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี�ย

จ่ายภาระดอกเบี� ยจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

จาก 3.59 เท่า มาอยู่ที� 2.96 เท่า 

ระหวา่งปี แต่ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมี

มา แต่โดยรวมแลว้ถือไดว้า่ความสามารถในการชาํระหนี�และดอกเบี�ยของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบั

14.5. การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดและร

และมูลค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง

เนื�องมาจากรายไดแ้ละผลกาํไร

อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการ

ควบคุมการลงทุนของกลุ่มบริษทั

ลดลงจากปี 2556 ที�จาํนวน 744

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีอตัราส่วนร้อยละ 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนที�ลดลงจากปีที�แลว้

ลดลงของผลกาํไรสุทธิของบริษทัฯ จากจาํนวน 634 ลา้นบาทในปี 2556 เหลือ 386 ลา้นบาท

อตัราผลตอบแทนที�ลดลงจากปีที�แลว้ แต่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสภาพคล่องอย่าง

อัตราส่วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นที�ดีขึ�น จาก 0.85 

จากการลดภาระหนี� สินกบัธนาคาร และไดผ้ลตามเป้าหมายโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ 

0.6 เท่า นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัมีอัตราส่วนสภาพคล่องที�ดีขึ�น จาก 

การบริหารจดัการหนี� สินหมุนเวียนที�เหมาะสมกบัเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการดูแลตรวจสอบความสามารถในการชาํระหนี�ของบริษทัฯ อย่างนอ้ยปีละ 

ทางการเงินกบัธนาคาร ซึ� งในปี 2557 ความสามารถในการชาํระหนี�ของบริษทัฯ มีอตัราส่วนลดลงจากปีที�แลว้ 

จากรายไดที้�ลดลง โดยอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี�ของบริษทัฯ ลดลงจาก 

จากการที�บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (EBITDA) 

สินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีและการลดลงของดอกเบี� ยจ่ายจากการดาํเนิน

บริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการเงินในการกูย้ืมกบัธนาคาร ซึ� งตอ้งคงอตัราส่วนนี� ใหสู้งกว่า 

ยกเวน้การผิดเงื�อนไขทางการเงินนี�กบัธนาคารและไดรั้บการผอ่นผนั

2557 เรียบร้อยแลว้ 

ความสามารถในการชําระดอกเบี�ย ซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ

จ่ายภาระดอกเบี� ยจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน ในปี 2557 บริษทัฯ มีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ย

เท่า ซึ� งเป็นผลมาจากผลกาํไรที�ลดลงมากกว่าภาระดอกเบี� ยของบริษทัฯ

าบริษทัฯ จะมีแนวโนม้ความสามารถในการชาํระหนี�ของบริษทัฯ 

ความสามารถในการชาํระหนี�และดอกเบี�ยของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบั

การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นระหว่างปี 2557 

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ที�จาํนวน 

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงเป็นจํานวนเงิน 324 ล้านบาทเมื�อเปรียบเทียบกับปี

รายไดแ้ละผลกาํไรที�ลดลง  

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที�ลดลงนี�  

ของกลุ่มบริษทัในอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ โดยกลุ่มบริษทัใชเ้งินสดไปใน

744 ลา้นบาท เหลือเพียง 376 ลา้นบาทในปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน ซึ� งส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมและการชาํระ
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

มีอตัราส่วนร้อยละ 3.1 และ 6.8 

จากปีที�แลว้ ดว้ยสาเหตุหลกั คือ การ

ลา้นบาทในปี 2557 

มีการบริหารจดัการสภาพคล่องอย่าง

85 เท่าในปี 2556 มาอยู่ที� 0.67 

เป้าหมายโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ 

ที�ดีขึ�น จาก 0.83 เท่าเป็น 0.87 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ  

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� งตามเงื�อนไข

มีอตัราส่วนลดลงจากปีที�แลว้ 

ของบริษทัฯ ลดลงจาก 1.47 เท่าใน

(EBITDA) ลดลงมากกวา่การลดลง

ยจากการดาํเนินงาน และด้วย

บริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ของบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการเงินในการกูย้ืมกบัธนาคาร ซึ� งตอ้งคงอตัราส่วนนี� ใหสู้งกว่า 1.2 เท่าได ้แต่อย่างไรก็ดี 

กบัธนาคารและไดรั้บการผอ่นผนัจากธนาคารสาํหรับ

ซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัฯ ในการ

ความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยลดลง

กาํไรที�ลดลงมากกว่าภาระดอกเบี� ยของบริษทัฯ ที�ลดลงใน

บริษทัฯ ที�ลดลงในช่วง 2-3 ปีที�ผ่าน

ความสามารถในการชาํระหนี�และดอกเบี�ยของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัที�ดี 

2557 เป็นจาํนวนเงิน 76 ลา้นบาท 

ที�จาํนวน 314 ลา้นบาท โดยกลุ่ม

เมื�อเปรียบเทียบกับปี 2556 

สดจากการดาํเนินงานที�ลดลงนี�  ดว้ยการปรับลดและ

กลุ่มบริษทัใชเ้งินสดไปในกิจกรรมการลงทุน

การชาํระคืนเงินกูย้ืมและชาํระ
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ดอกเบี�ยจากธนาคารและการจ่ายเงินปันผล

เทียบกบัจาํนวนเงินสดที�จ่ายไป

จ่ายเงินปันผลและดอกเบี�ยที�นอ้ยลงเมื�อเทียบกบัปี 

14.6. ปัจจัยหลกัและอิทธิพลที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

พฒันาและเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละตลาดรถยนตใ์นประเทศไทย

ตอ้งการรถยนตภ์ายในประเทศถือเป็นปัจจยัสําคญั

ของบริษทัฯ ค่อนขา้งจะเปลี�ยนแปลง

ดี สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ คาดว่า

ทหารหลงัเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที�ผา่นมา

ที�ถูกผลกัดนัจากนโยบายคืนภาษี

หลกัที�ช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจาก

ไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลในช่

เพิ�มขึ�นถึง 3 ลา้นคนัภายในปี 

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิต

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมยานยนต์

ยอดประมาณการการผลิตรถยนต์ที�

ประเทศที�ประมาณ 900,000-950

บวกที�อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมยาน

ประเทศ การเปิดตวัของรถยนตรุ่์นใหม่ ราคานํ�ามนัที�ลดลง การใชจ่้ายของภาครัฐบาลที�เพิ�มขึ�น รวมถึงการลงทุน

ในโครงสร้างพื�นฐานของประเทศ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ดว้ยยงัคงมีความ

เสี�ยงในทางลบ อาทิ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล และการฟื� นตวัของเ

รถยนตใ์นประเทศไทย 

บริษทัฯ ไดว้างนโยบายในการติดตามสถานการณ์การพฒันา

บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจอยู ่

พร้อมสาํหรับความทา้ทายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยบริษทัฯ จะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมการใชจ่้ายและ

ดาํเนินมาตรการการลดตน้ทุน

เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีกระบวนการ

การมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ เพื�อ

ลงทุนเอง หรือการร่วมทุนกบับริษทัอื�น

คุณภาพ ราคา การจดัส่งสินคา้ที�

เป้าหมายของลกูคา้ และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�องของ

คาํวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

มหาชน) 

และการจ่ายเงินปันผล ในปี 2557 มีจาํนวนลดลงเพียงเลก็นอ้ยเป็นจาํนวนเงิน

ไปในปี 2556 ทั�งนี�  บริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคารมากขึ�น 

จ่ายเงินปันผลและดอกเบี�ยที�นอ้ยลงเมื�อเทียบกบัปี 2556 

ปัจจัยหลกัและอิทธิพลที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยโดยรวมมีความสัมพนัธ์ที�สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างมากกบั

พฒันาและเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละตลาดรถยนตใ์นประเทศไทย โดยยอดการผลิตรถยนตแ์ละความ

ภายในประเทศถือเป็นปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ค่อนขา้งจะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการดาํเนินงานของอุตสา

บริษทัฯ คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีเสถียรภาพมากขึ�นภายใตก้ารบริหารงานของรัฐบาล

ทหารหลงัเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที�ผา่นมา อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศจะกลบัมาสู่จุดสมดุลหลงัจาก

ที�ถูกผลกัดนัจากนโยบายคืนภาษีสาํหรับรถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลา 

การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจากโครงการ

ในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 2557 ซึ�งจะช่วยผลกัดนัยอดการผลิตรถยนต์

ลา้นคนัภายในปี 2562  รวมถึงการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) 

การผลิตที�สาํคญัของภูมิภาคเอเชียสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยในปี 2558 คาดวา่จะมีการเติบโตที�อตัราร้อยละ 

รถยนต์ที�ประมาณ 2.2 ลา้นคนั โดยแบ่งเป็นยอดประมาณการจาํหน่ายรถยนต์ใน

950,000 คนั และเป็นยอดการส่งออกรถยนตที์�ประมาณ 

บวกที�อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 ไดแ้ก่ การฟื� นตวัของเศรษฐกิจทั�งภายในและภายนอก

การเปิดตวัของรถยนตรุ่์นใหม่ ราคานํ�ามนัที�ลดลง การใชจ่้ายของภาครัฐบาลที�เพิ�มขึ�น รวมถึงการลงทุน

ในโครงสร้างพื�นฐานของประเทศ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ดว้ยยงัคงมีความ

ในทางลบ อาทิ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล และการฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลกซึ� งจะ

บริษทัฯ ไดว้างนโยบายในการติดตามสถานการณ์การพฒันาของอุตสาหกรรมยานยนตใ์น

 เนื�องจากยงัมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื�อ

ายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยบริษทัฯ จะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมการใชจ่้ายและ

ดาํเนินมาตรการการลดตน้ทุนและควบคุมการลงทุนอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตที�คล่องตวัและใชท้รัพยากรไดอ้ย่างคุม้ค่าที�สุด และในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มี

การมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ เพื�อการเติบโตของรายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไป

ลงทุนเอง หรือการร่วมทุนกบับริษทัอื�น ทั�งนี�  บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะเติบโตอยา่งย ั�งยืน โดยใหค้วามสาํคญัดา้น

คุณภาพ ราคา การจดัส่งสินคา้ที�ตรงเวลา การบริหารจดัการที�ดี และการพฒันานวตักรรมดา้นวิศวกรรมเพื�อบรรลุ

เป้าหมายของลกูคา้ และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�องของทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัอาปิโก 
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เป็นจาํนวนเงิน 61 ลา้นบาทเมื�อ

บริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคารมากขึ�น โดยมาจากการ

ปัจจัยหลกัและอิทธิพลที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน 

มีความสัมพนัธ์ที�สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างมากกบัการ

ยอดการผลิตรถยนตแ์ละความ

ของบริษทัฯ เนื�องจากผลการดาํเนิน

การดาํเนินงานของอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็

ภายใตก้ารบริหารงานของรัฐบาล

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศจะกลบัมาสู่จุดสมดุลหลงัจาก

สาํหรับรถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลา 2 ปีที�ผ่านมา และมีปัจจยั

โครงการลงทุนอีโคคาร์รุ่นที� 2 ที�

ผลกัดนัยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยให้

(AEC) ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้

ยสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

าดวา่จะมีการเติบโตที�อตัราร้อยละ 10 ดว้ย

ยอดประมาณการจาํหน่ายรถยนต์ใน

คนั และเป็นยอดการส่งออกรถยนตที์�ประมาณ 1.2-1.3 ลา้นคนั ทั�งนี�  ปัจจยั

การฟื� นตวัของเศรษฐกิจทั�งภายในและภายนอก

การเปิดตวัของรถยนตรุ่์นใหม่ ราคานํ�ามนัที�ลดลง การใชจ่้ายของภาครัฐบาลที�เพิ�มขึ�น รวมถึงการลงทุน

ในโครงสร้างพื�นฐานของประเทศ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ดว้ยยงัคงมีความ

โลกซึ� งจะส่งผลต่อยอดการผลิต

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นทุกประเทศที�

แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื�อใหบ้ริษทัฯ มีความ

ายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยบริษทัฯ จะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมการใชจ่้ายและ

รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน

และในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มี

การเติบโตของรายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไป

อยา่งย ั�งยืน โดยใหค้วามสาํคญัดา้น

ตรงเวลา การบริหารจดัการที�ดี และการพฒันานวตักรรมดา้นวิศวกรรมเพื�อบรรลุ

 



 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั  นอกจากนี�  บริษทัฯ ขอรับรองวา่

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มู

สาระสําคญัทั�งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ดงักล่าว 

)3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ� งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

 ในการนี�  เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอ

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นางสาว เยบ็ ซิน หรู

ลายมือชื�อของ นางสาว เยบ็ ซิน หรู

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื�อ 

นาย เยบ็ ซู ชวน 

นาง เตียว ลี งอ 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นางสาว เยบ็ ซิน หรู                 

 

 

  

มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้ใน

ขอรับรองวา่ 

งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

คญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้

มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที�เป็น

สาระสําคญัทั�งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ� งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ในการนี�  เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

นางสาว เยบ็ ซิน หรู เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี

นางสาว เยบ็ ซิน หรู  กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�ขา้พเจา้ไดรั้บรองความ

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการและประธาน

เจา้หนา้ที�บริหาร 

 

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

กรรมการบริหาร 
 

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

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ...................................................
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ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้ใน

งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

คญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

ไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที�เป็น

รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ� งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

กสารชุดเดียวกนักบัที�ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี

กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ลายมอืชื�อ 

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

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

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



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

มหาชน) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนา

เลขานุการบริษัท

 หน้า 96 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ผู้มอีาํนาจ และ



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อ-สกุล /ตาํแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�งครั�งแรก

นายเย็บ ซู ชวน 67 ปริญญาตรี วศิวอุตสาหกรรม Massey University ประเทศนิวซแีลนด์

ประธานและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อบรมหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 

กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 สิงหาคม 2545

 นาง เตียว ลี งอ 65 ปริญญาตรี บริหารธุรกจิอุตสาหกรรม Nanyang University 

กรรมการบริหาร

กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 สิงหาคม 2545

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา 66 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กรรมการอิสระ ปริญญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ อบรมหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP)

ประธานกรรมการสรรหาและ อบรมหลกัสูตร Roles of Chairman (RCP) รุ่นที� 35/2557

พิจารณาคา่ตอบแทน

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 สิงหาคม 2545

นายศุภศักดิ�  จิรเสวีนุประพันธ์ 51 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กรรมการอิสระ เนตศิาสตร์บณัฑิต

กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั นอร์ธอีสทนั บอสตนั แมสซาซเูซตส์

กรรมการสรรหาและพิจารณา นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เวสทเ์ทร์ิน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย

คา่ตอบแทน นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอริโซนา เสตท เทมเป รฐัอริโซนา

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 สิงหาคม 2545 อบรมหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP)

อาย ุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวตัอิบรม

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประเทศนิวซแีลนด์ 2553-ปัจจุบนั กรรมการ

รุ่นที� 103/2551 2553-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ

2548-ปัจจุบนั ประธาน

2543-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2539-ปัจจุบนั  ประธานและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ 2539-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร

2539-ปัจจุบนั กรรมการ

2547-ปัจจุบนั กรรมการ

ปริญญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

) รุ่นที� 11/2547 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

2531-ปัจจุบนั กรรมการ

2526-ปัจจุบนั ทนายความหุ้นส่วน

2556-ปัจจุบนั กรรมการ

2555-ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั นอร์ธอีสทนั บอสตนั แมสซาซเูซตส์ ความเสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เวสทเ์ทร์ิน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย 2554-ปัจจุบนั กรรมการ

นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอริโซนา เสตท เทมเป รฐัอริโซนา 2554-ปัจจุบนั กรรมการ

) รุ่นที� 10/2547 2553-ปัจจุบนั กรรมการ

2553-ปัจจุบนั กรรมการ

2551-ปัจจุบนั กรรมการ

2549-ปัจจุบนั กรรมการ

2549-ปัจจุบนั กรรมการ

2549-ปัจจุบนั กรรมการ

2548-ปัจจุบนั กรรมการ

ประวตัอิบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

สามี

นางเตยีว ลี งอ

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

12.66

ภรรยา

นาย เย็บ ซ ูชวน

9.86

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 

 หน้า 97 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ชื�อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื�อนสนัตภิาพ

หอการคา้ไทย-มาเลเซยี

บริษทั กูด๊เยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

 ประธานและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั เอเบลิ ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จํากดั

บริษทั วลิล่า คอมฟอร์ตตา้ จํากดั

ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

บริษทั โก ไทยแลนด์ ทวัร์ จํากดั

บริษทั สาํนักงานนิตพิฒัน์ทนายความ จํากดั

บริษทั เอส.ซ ีลอว ์ออฟฟิส จํากดั

กรรมการบริหาร บรีษทั แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

บริษทั เอส.พ.ีซ.ี พรีเชยีส เมททอล จํากดั

บริษทั ซากาวะ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั กะรตั ฟอเซท จํากดั

บริษทั แรนฮิล ยูทลิิตี� ไทย จํากดั

บริษทั ไทยคอม เน็ทเวร์ิค จํากดั

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� ออโต ้เซอร์วสิเซส จํากดั

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� แอลซพีี เพาเวอร์ จํากดั

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� โอ แอนด์ เอ็ม (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั ซากาวะ เอ็กซเ์พรส ไทยคอนเทนเนอร์ 

ดิสทริบวิช ั�น เซอร์วสิ จํากดั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อ-สกุล /ตาํแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�งครั�งแรก

51

นายเคนเนต อึ�ง 46 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีชวีภาพ

กรรมการอิสระ Graduated uppersecond, King's College London University

กรรมการตรวจสอบ Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales)

กรรมการสรรหาและพิจารณา อบรมหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 

คา่ตอบแทน

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 ธันวาคม 2551

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ 68 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), 

กรรมการอิสระ Education

ประธานกรรมการบริหารจัดการ ปริญญาโท  การบญัชตีน้ทนุและการจัดการ University of South Africa

ความเสี�ยง

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 26 เมษายน 2554

นายศุภศักดิ�  จิรเสวีนุประพันธ์ 

(ต่อจากหน้าที�แล้ว)

คุณวฒิุทางการศึกษา
อาย ุ

(ปี)

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

2547-ปัจจุบนั กรรมการ

2547-ปัจจุบนั ทนายความหุ้นส่วน

2546-ปัจจุบนั กรรมการ

2546-ปัจจุบนั กรรมการ

2546-ปัจจุบนั กรรมการ

2546-ปัจจุบนั กรรมการ

2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

2544-ปัจจุบนั กรรมการ

2544-ปัจจุบนั กรรมการ

2544-ปัจจุบนั กรรมการ

2543-ปัจจุบนั กรรมการ

2540-ปัจจุบนั กรรมการ

2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

s College London University, สหราชอาณาจกัร และพิจารณาคา่ตอบแทน

Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales) 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

รุ่นที� 189/2557 2550-2556 กรรมการ

2548-ปัจจุบนั กรรมการ

2548-ปัจจุบนั กรรมการ

, Port Elizabeth College of 2556-ปัจจุบนั กรรมการ

2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

University of South Africa 2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

2549-2553 รองประธานบริหาร- เอเชยี แปซฟิิก และ แอฟริกา

2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร

รองประธาน

ไม่มี

คุณวฒิุทางการศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 

 หน้า 98 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ชื�อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไวกิ�ง มอเตอร์ส จํากดั

บริษทั รอยลั แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนช ั�นแนล จํากดั

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� เพาเวอร์ จํากดั

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� แวนเทจ (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั โตเกยีวมารีนเซา๊อีสต ์(อาคเนย์) บริการ จํากดั

บริษทั ไซม์-มรกต โฮลดิ�งส์ (ประเทศไทย) จํากดั

/ กรรมการ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั ไซม์ ดาร์บี� มาสดา้ (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั เพอร์ฟอร์แมนซ ์มอเตอร์ส จํากดั

บริษทั โตเกยีวมารีนประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

บริษทั กรีนสปอต จํากดั

บริษทั มรกต อินดสัตรี�ส์ จํากดั (มหาชน)

/ กรรมการสรรหา บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั บนั จํากดั

บริษทั เคเอ็น เคเอ็น จํากดั

บริษทั เอ็นทแีอสเซท็ (ไทยแลนด์) จํากดั

Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

เอเชยี แปซฟิิก และ แอฟริกา Ford Motor Company

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร Mazda Motor Corporation

Ford Motor Company

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อ-สกุล /ตาํแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�งครั�งแรก

นาย โยชิก ิคิชิโมโตะ 54 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญี�ปุ่น

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง

วันที�ได้รับตาํแหน่ง 14 พฤษภาคม 2556

นาย ฮิ เดโอะ ฮาทาดะ 50 ปริญญาตรี วศิวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัโซเฟีย ประเทศญี�ปุ่น

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง

วันที�ได้รับตาํแหน่ง 14 สิงหาคม 2556

อาย ุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา

นายวีระ บ้วนวงศ์ 68 อนุปริญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ

ผูอ้ํานวยการฝ่ายผลิต

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 2 สิงหาคม 2553

นางสาว เย็บ ซิน หรู 35 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน อบรมหลกัสูตร Executive Development Program (EDP

ผูช้ว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 มีนาคม 2557

นาย เริงสุข วิภนูติิศีลกลุ 63 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ผูจ้ัดการท ั�วไปฝ่ายขายและการตลาด

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 19 เมษายน 2553

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญี�ปุ่น 2556-ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง

2556-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการโครงการอาวโุส ฝ่ายยานยนต์

2553 - 2556 ผูจ้ัดการท ั�วไป แผนกยานยนต ์3

2551 - 2553 ประธาน

ปริญญาตรี วศิวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัโซเฟีย ประเทศญี�ปุ่น 2556-ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง

2556-ปัจจุบนั ประธาน

2555-ปัจจุบนั กรรมการ

2554 - 2556 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการท ั�วไป แผนกยานยนต ์3

2552 - 2554 ผูจ้ัดการ แผนกยานยนต ์1 ส่วนงานที� 1

2553 - 2554 ผูจ้ัดการ แผนกยานยนต ์1 ส่วนงานที� 3

คุณวฒิุทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

อนุปริญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ ไม่มี ไม่มี 2553-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการฝ่ายการผลิต

2547-2553 รองประธานอาวโุส

2541-2547 รองประธาน

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ีการเงิน

EDP#6) 2545-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื�อ

ผูช้ว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ไม่มี ไม่มี 2553-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการท ั�วไปฝ่ายขายและการตลาด

2545-2553 ผูจ้ัดการท ั�วไป

7.95 บตุรสาว

นายเย็บ ช ูชวน 

และ 

นางเตยีว ลี งอ

 หน้า 99 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ชื�อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

ผูอ้ํานวยการโครงการอาวโุส ฝ่ายยานยนต์ โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

บริษทั โซจิทสึ ออโตโมทฟี เอ็นจิเนียริ�ง

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั ออทรานส์ (ประเทศไทย) จํากดั

บริษทั โซจิทสึ ออโตโมทฟี อินเวสเมนท ์จํากดั

โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

1 โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

3 โซจิทสึ คอร์ปอเรช ั�น

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั โตโยตา้ บอดี�  เซอร์วสิ จํากดั

บริษทั โตโยตา้ ออโต ้เวริคส์ จํากดั

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จํากดั



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื�อ-สกุล /ตาํแหน่ง

วันที�ได้รับแต่งตั�งครั�งแรก

นาย กวี เวสารัชอารีย์กลุ 51 ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

ผูจ้ัดการท ั�วไปฝ่ายโครงการและ

พฒันาวศิวกรรม

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 เมษายน 2548

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ 46 ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

ผูช้ว่ยผูจ้ัดการท ั�วไปฝ่ายบริหารจัดการ

ขอ้มูลและระบบสารสนเทศ

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 กันยายน 2553

นางกรรณกิาร์ คติวิชชา 56 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชี

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 1 ธันวาคม 2543

นางสาว พรรณทิพย์ สินธวณรงค์ 35 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เลขานุการบริษทั ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands

ผูป้ระสานงานฝ่ายสาํนักงาน

ผูจ้ัดการส่วนงานนักลงทนุสมัพนัธ์

วันที�ได้รับแต่งตั�ง 12 กันยายน 2555

อาย ุ

(ปี)
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวตัอิบรม

 

 

  

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 0.006 ไม่มี 2555-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการท ั�วไป ฝ่ายโครงการและพฒันาวศิวกรรม

2547-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการท ั�วไป ฝ่ายผลิต

ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 0.007 ไม่มี 2556-ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ัดการท ั�วไป ฝ่ายบริหารขอ้มูล

2553-ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ัดการท ั�วไป ฝ่ายผลิต

2544-2553 ผูจ้ัดการฝ่ายผลิต

2543-2544 ผูจ้ัดการฝ่ายซอ่มบาํรุง

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.004 ไม่มี 2539-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชี

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบนั ผูจ้ัดการส่วนงานนักลงทนุสมัพนัธ์

The Netherlands 2555-ปัจจุบนั ผูป้ระสานงานฝ่ายสาํนักงาน / เลขานุการบริษทั

2553 - 2554 Controller, Consumer Lifestyle Division

2552 - 2553 Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division

2548 - 2552 Business Analyst, Corporate Headquarter

ประวตัอิบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 

 หน้า 100 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ชื�อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูจ้ัดการท ั�วไป ฝ่ายโครงการและพฒันาวศิวกรรม บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

เลขานุการบริษทั บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

Controller, Consumer Lifestyle Division บริษทั ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั

Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division บริษทั ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั

Business Analyst, Corporate Headquarter Philips Electronics N.V.

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่

รายชื�อบริษทั บริษทั

รายชื�อ AH AA ASP AF APC AP

นาย เย็บ ซ ูชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,//

นาง เตยีว ลี งอ // // // // // //

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา /// - - - -

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวนุีประพนัธ์ /// - - - -

นาย เคนเนต อึ�ง /// - - - -

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ /// - - - -

นาย โยชกิ ิคชิโิมโคะ / - - - -

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ / - - - -

นาย วรีะ บว้นวงศ์ o - - - - -

นางสาว เย็บ ซนิ หรู o / / // // /

นาย เริงสุข วภิูนิตศีิลกลุ o - - - - -

นาย กว ีเวสารชัอารีย์กลุ o - - / / -

นายศรทัธา เพ็ชรอินทร์ o - - / - -

นางกรรณิการ์ คตวิชิชา o - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

AA = บจ. อาปิโก อมตะ AMIT = บจ. อาปิโก มิตซอูิเกะ 

ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ AL = บจ.อาปิโก เลมเทค 

AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง

APC = บจ. อาปิโก พรีซิช ั�น KCX = บจ. คนุซาน เจินไต

AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค AS = บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้

AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท KT = บจ. คาซึยา 

AJ = บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย 

AHP AMIT AL AHT KCX AS NESC AM NESM TSR AITS AMAC AIPL

x,// x,// x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// x,//

// - / // / / // // / / // /

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - / / - - / -

- - - - - - - - - - - -

/ - / / - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

/ - - / - - - - - - / -

// = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ o = ผูบ้ริหาร

บริษทัย่อย

อาปิโก มิตซอูิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์

อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส

อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย)

คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช ั�น ฟอร์จจิ�ง TSR = บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส

อาปิโก เซี�ยงไฮ้ AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส

คาซึยา (ประเทศไทย) AMAC = บจ. เอ แม็คชั�น

บริษัทย่อย

 หน้า 101 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AIPL AE AERP ATC AT Foton KT AJ

/ x,/ - x,// x,/ x,// - x,/

/ / - // / // /

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

/ / // / - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - /

- - - - - - - -

- / / - / / / -

AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนท์ (สิงคโปร์)

AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง

AERP = บจ. เอ อีอาร์พี

ATC = บจ. อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์

AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี

FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล

ดิสทริบิวชั�น (ประเทศไทย)



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

รายชื�อบริษทั

รายชื�อ ASICO MA SI TTSC

นาย เย็บ ซ ูชวน x,/ x,/ / x,/

นาง เตยีว ลี งอ / / - -

นาย พิพฒัน์ เรืองรองปัญญา - - - -

นาย ศุภศกัดิ�  จิรเสวนุีประพนัธ์ - - - -

นาย เคนเนต อึ�ง - - - -

นาย จอห์น พาร์คเกอร์ - - - -

นาย โยชกิ ิคชิโิมโคะ - - - -

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ - - - -

นาย วรีะ บว้นวงศ์ - - - -

นางสาว เย็บ ซนิ หรู - - - -

นาย เริงสุข วภิูนิตศีิลกลุ - - - -

นาย กว ีเวสารชัอารีย์กลุ - - - -

นายศรทัธา เพ็ชรอินทร์ - - - -

นางกรรณิการ์ คตวิชิชา - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

  

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 

TTSC HM EA SA AS QI JCL PPG

- / / / - / /

- / / / - / /

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษทัร่วมทนุ

 

 

ASICO = บจ

MA =  บจ

SI = บจ

TTSC = บจ

HM = บจ

EA = บจ

SA = บจ

AS = บจ

QI = บจ

JCL = บจ

PPG = บจ

บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้อง

 หน้า 102 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

บจ. เอเบิล ซาโน ่อินดสัตรีส์ (1996)

 บจ. มิ�นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั

บจ. ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย)

บจ. ไทย ทาคาก ิเซอิโกะ

บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

บจ. เอ็ดชา่ อาปิโก ออโตโมทีฟ

บจ. ซมิูโน อาปิโก (ไทยแลนด)์

บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

บจ. ควอนตั�ม อินเวนชั�น

บจ. แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั�น

บจ. พาพาโก (ประเทศไทย)

บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้อง



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย  

มหาชน) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย

 หน้า 103 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ของบริษัทย่อย



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

รายชื�อบริษทั

รายชื�อ AA ASP AF APC AP AHP

นาย เย็บ ซ ูชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,//

นาง เตยีว ลี งอ // // // // // //

นางสาว เย็บ ซนิ หรู / / // // / -

นางสาว เย็บ ซนิ หยี - - - - - -

นางสาว โกะ๊ ตงั กมิ - - - - - -

นาย กว ีเวสารชัอารีย์กลุ - - / / - /

นายศรทัธา เพ็ชรอินทร์ - - / - - -

นางกรรณิการ์ คตวิชิชา - - - - - /

นายยงค ์ประเทอืงสุข // // - - - -

นางอรุณี จารุตกานนท์ - - // // - -

นางสาววนัทนีย์ ทพิย์ถาวรนุกลู - - - - // -

นายเตยีว เซง็ เหล็ง - - - - // -

นายฮิเดยูก ิซซูกูิ - - - - - -

นายฮาชโิมโตะ ทาเกชิ - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

AA = บจ. อาปิโก อมตะ AMIT = บจ. อาปิโก มิตซอูิเกะ 

ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ AL = บจ.อาปิโก เลมเทค 

AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง

APC = บจ. อาปิโก พรีซิช ั�น KCX = บจ. คนุซาน เจินไต

AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค AS = บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้

AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท KT = บจ. คาซึยา 

AJ = บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

และเลขานุการบริษัท  

AHP AMIT AL AHT KCX AS NESC AM NESM TSR AITS AMAC AIPL

x,// x,// x,// x,// x,/ x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// x,//

// - / // / / // // / / // /

- - - - - / / - - / -

- - - - - / / - - - -

- - - - - // - // // - -

- / / - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - / - - - - - - / -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

/ - - - - - - - - - -

/ - - - - - - - - - -

กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ o = ผูบ้ริหาร

บริษทัย่อย

อาปิโก มิตซอูิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์

อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส

อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย)

คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช ั�น ฟอร์จจิ�ง TSR = บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส

อาปิโก เซี�ยงไฮ้ AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส

คาซึยา (ประเทศไทย) AMAC = บจ. เอ แม็คชั�น

บริษัทย่อย

 หน้า 104 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AIPL AE AERP ATC AT Foton KT AJ

/ x,/ - x,// x,/ x,// - x,/

/ / - // / // - /

/ / // // - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - /

- - - - - - - -

- / / - / / / //

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - // -

- - - - - - // -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนท์ (สิงคโปร์)

AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง

AERP = บจ. เอ อีอาร์พี

ATC = บจ. อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์

AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี

FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล

ดิสทริบิวชั�น (ประเทศไทย)



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) 

รายชื�อบริษทั

รายชื�อ AA ASP AF APC AP AHP

นาย ช-ีเฟง ซู - - - - - -

นาย ชาน คมิ เซง็ มวัริส - - - - - -

นาย โกะ๊ เลียน คงิ - - - - - -

นาย เรียวสุเกะ มิซโุทมิ - - - - - -

นาย ทากอร์ ยูกโิย เฟียร์มนั เดาด์ - - - - - -

นาย ลีออน เจียน - - - - - -

นาย อ็อกซฮ์อร์ เชน - - - - - -

Mr. Teo Yiam Beng - - - - - -

Mr. Lim Kim Ngoh - - - - - -

นายพิชญว์รรธน์ ธนาโอฬาร - - - - - -

นางสาวพรรลดา เกตนุุติ - - - - - -

นางสาวลลนา กาศวบิลูย์ - - - - - -

นาย กง ซวิ ไฝ้ - - - - - -

นาย หลิว แฮม เชา - - - - - -

นาย เอ็ง เคยีน ลี - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

AA = บจ. อาปิโก อมตะ AMIT = บจ. อาปิโก มิตซอูิเกะ 

ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ AL = บจ.อาปิโก เลมเทค 

AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ�ง AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง

APC = บจ. อาปิโก พรีซิช ั�น KCX = บจ. คนุซาน เจินไต

AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค AS = บจ. อาปิโก เซี�ยงไฮ้

AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท KT = บจ. คาซึยา 

AJ = บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

และเลขานุการบริษัท  

AHP AMIT AL AHT KCX AS NESC AM NESM TSR AITS AMAC AIPL

- / - - - - - - - - -

- / - - - - - - - - -

- - - / / - - - - - -

- - - - - - - - - / -

- - - - - - - - - // //

- - - - - - - - - - /

- - - - - - - - - - /

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ o = ผูบ้ริหาร

บริษทัย่อย

อาปิโก มิตซอูิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์

อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส

อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย)

คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช ั�น ฟอร์จจิ�ง TSR = บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส

อาปิโก เซี�ยงไฮ้ AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส

คาซึยา (ประเทศไทย) AMAC = บจ. เอ แม็คชั�น

บริษัทย่อย

 หน้า 105 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

AIPL AE AERP ATC AT Foton KT AJ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

// - - - - - - -

/ - - - - - - -

- - / - - - - -

- - - / - - - -

- - - / - - - -

- - - - - - / -

- - - - - - - /

- - - - - - - /

AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนท์ (สิงคโปร์)

AE = บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริ�ง

AERP = บจ. เอ อีอาร์พี

ATC = บจ. อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์

AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี

FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล

ดิสทริบิวชั�น (ประเทศไทย)



 
 

เอกสารแนบ  3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบั

และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

มหาชน) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน

และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้า 106 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

เอกสารแนบ  3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ

 ตามขอ้มูลของบริษทัฯ ที�ชี� แจงในหัวขอ้ 

ปฏิบติังานของบริษทัฯ รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อของนิติบุคคล ที�ไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทัให้ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 

บุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 

 ทั�งนี�  บริษทั ควอนตั�ม พอยท์ คอนซัลติ�ง จาํกดั 

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ดว้ย

ประสบการณ์ที� นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ไดด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั�งแต่ปี 

จนถึงปัจจุบนั อีกทั�งไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ หลั

กรรมการไทย การอบรมภายในองค์กร

หนา้ที�และความรับผิดชอบโดยสงัเขป ดงันี�

1) ประเมินความเสี�ยงของธุรกรรมที�จะตรวจสอบ และวาง

2) ตรวจทานกระดาษทาํการและตรวจทานการจดัทาํขอ้สงเกตที�พบจากการตรวจสอบ

3) ประชุมร่วมภายในกบัทีมงาน เพื�อติดตามความคืบหนา้ของงานตรวจสอบ

4) กาํกบัดูแลใหมี้การประชุมร่วมกบัผูไ้ด้

การติดตามแผนการปรับปรุงให้ความเสี�ยงจากขอ้

ออกไป 

5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

มหาชน) 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ

 

ตามขอ้มูลของบริษทัฯ ที�ชี� แจงในหัวขอ้ 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํ

รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อของนิติบุคคล ที�ไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทัให้ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน

ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั�ง บริษัท ควอนตั�ม พอยท์ คอนซัลติ�ง จํากัด

2557 ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติ

บุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที� 0105554071715 

บริษทั ควอนตั�ม พอยท์ คอนซัลติ�ง จาํกดั ไดม้อบหมายให้ นายรักษ์พล องัศุวิทยา ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ดว้ย

ประสบการณ์ที� นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ไดด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั�งแต่ปี 

จจุบนั อีกทั�งไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนั

การอบรมภายในองค์กรเรื�องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหวัหนา้ทีม และอื�นๆ โดยมี

หนา้ที�และความรับผิดชอบโดยสงัเขป ดงันี�  

ประเมินความเสี�ยงของธุรกรรมที�จะตรวจสอบ และวางแผนงานการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน

ตรวจทานกระดาษทาํการและตรวจทานการจดัทาํขอ้สงเกตที�พบจากการตรวจสอบ

ประชุมร่วมภายในกบัทีมงาน เพื�อติดตามความคืบหนา้ของงานตรวจสอบ 

ดูแลใหมี้การประชุมร่วมกบัผูไ้ดรั้บการตรวจสอบเกี�ยวกบัประเด็นต่างๆ ที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึง 

การปรับปรุงให้ความเสี�ยงจากขอ้สังเกตลดลง หรือแกไ้ขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี�ยง

ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

ไตรมาส 

 

 หน้า 107 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อของนิติบุคคล ที�ไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทัให้ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน

บริษัท ควอนตั�ม พอยท์ คอนซัลติ�ง จํากัด ใหป้ฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบ

ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติ

ไดม้อบหมายให้ นายรักษ์พล องัศุวิทยา ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ดว้ย

ประสบการณ์ที� นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ไดด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั�งแต่ปี 2554 

กสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนั

เรื�องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหวัหนา้ทีม และอื�นๆ โดยมี

การตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน 

ตรวจทานกระดาษทาํการและตรวจทานการจดัทาํขอ้สงเกตที�พบจากการตรวจสอบ 

รับการตรวจสอบเกี�ยวกบัประเด็นต่างๆ ที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึง 

ลดลง หรือแกไ้ขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี�ยง

ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั

ท่านซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และกรรมการคือ คุณศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตหนา้ที�และความ

รับผิดชอบในประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การสอบทานการกาํกบักิจการที�ดี การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภ

การปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การประเมินและบริหารความเสี�ยง และการเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมทั�งหมด 

นาํเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั 

ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตหนา้ที�ความรับผิดชอบ ดงันี�

การสอบทานรายงานทางการเงนิในรายไตรมาสและรายปี

มาตรฐานการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แล

โดยทั�วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาร่วมกบัผูบ้ริหาร วา่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินตามหลกัมาตรฐานการ

บญัชีที� รับรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที� เพียงพอ มีการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

โดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ และไม่พบประเด็นที�เป็นสาระสาํคญัในการไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั� งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจนเป็นที�พอใจแลว้ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และมี

ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกนักบัผูส้อบบญัชี ซึ� งเป็นรายงานความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไ

การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ทานจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพโดยไม่มีขอ้บกพร่

ดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานจากผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกซึ� งเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบที�วางไว ้และไดใ้หค้าํแนะนาํเพิ�มเติมเพื�อใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

การสอบทานการดําเนินงานและรายงานของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิ

หลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ เขา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

ทุจริตในองคก์รอยา่งเป็นระบบที�ดียิ�งขึ�น

  

มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน

ท่านซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยประกอบไปดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบคือ

จิรเสวีนุประพนัธ์ และคุณเคนเนต อึ�ง 

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตหนา้ที�และความ

รับผิดชอบในประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การสอบทานการกาํกบักิจการที�ดี การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภ

การปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การประเมินและบริหารความเสี�ยง และการเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมทั�งหมด 4 ครั� งเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายและ

นาํเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที�

ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตหนา้ที�ความรับผิดชอบ ดงันี�  

การสอบทานรายงานทางการเงนิในรายไตรมาสและรายปี ไดมี้การสอบทานงบการเงิน ประเด็นที�เป็นสาระสาํคญั 

มาตรฐานการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฎิบติัตามมาตรฐานบญัชีที�รับรอง

โดยทั�วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาร่วมกบัผูบ้ริหาร วา่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินตามหลกัมาตรฐานการ

บญัชีที� รับรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที� เพียงพอ มีการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

พบประเด็นที�เป็นสาระสาํคญัในการไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั� งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจนเป็นที�พอใจแลว้ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และมี

ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกนักบัผูส้อบบญัชี ซึ� งเป็นรายงานความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข 

การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ทานจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพโดยไม่มีขอ้บกพร่

ดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานจากผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกซึ� งเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบที�วางไว ้และไดใ้หค้าํแนะนาํเพิ�มเติมเพื�อใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

การสอบทานการดําเนินงานและรายงานของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ เขา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในปี 2557 เพื�อส่งเสริมกิจการการต่อตา้น

ระบบที�ดียิ�งขึ�น 

 หน้า 108 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 

ท่านซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

โดยประกอบไปดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบคือ คุณพิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตหนา้ที�และความ

รับผิดชอบในประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การสอบทานการกาํกบักิจการที�ดี การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทาน

การปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การประเมินและบริหารความเสี�ยง และการเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 

ครั� งเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายและ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที�

ไดมี้การสอบทานงบการเงิน ประเด็นที�เป็นสาระสาํคญั 

ะการปฎิบติัตามมาตรฐานบญัชีที�รับรอง

โดยทั�วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาร่วมกบัผูบ้ริหาร วา่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินตามหลกัมาตรฐานการ

บญัชีที� รับรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที� เพียงพอ มีการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

พบประเด็นที�เป็นสาระสาํคญัในการไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั� งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจนเป็นที�พอใจแลว้ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และมี

 

การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยมีการสอบ

ทานจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพโดยไม่มีขอ้บกพร่องอย่างมีนยัสาํคญั ใน

ดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานจากผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกซึ� งเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบที�วางไว ้และไดใ้หค้าํแนะนาํเพิ�มเติมเพื�อใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี�  

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ เขา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

เพื�อส่งเสริมกิจการการต่อตา้น



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

การสอบทานการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ

โดยครอบคลุมถึงความเสี�ยงในประเทศ ความเสี�ยงในตลาด ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

เพื�อให้มั�นใจว่าไดมี้การดาํเนินการบริหารความเสี�ยงอย่างเพียงพอ อีกทั�งไดมี้การประเมินปัจจยัเสี�ยงที�เกิดขึ�นจาก

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป ทั�งปัจจจยัที�เกิดขึ�นในประเทศ และทั�

ลดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ

การพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากผลการปฏิบติังาน คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

เหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยมาตรฐานการตรวจสอบและประสบการณ์ที�ไดรั้บการยอมรับอย่าง

กวา้งขวาง คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นใหแ้ต่งตั�งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ในปี 2558 รวมถึงค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม และมีมติให้

ประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

สําหรับการสอบทานรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเงินของบริษทัฯ และรายงานของผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นว่ารายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผล

ดงักล่าวมีการเปิดเผยไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดี

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และออกความเห็นเพื�อประโยชน์ของ

บริษัทฯ โดยจากการตรวจสอบและการกํากับดูแลภายใต้ขอบเข

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้า่บริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชีและ

ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเป็นที�เชื�อถือได ้และบริษทัฯ มีการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มที�มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�

เหมาะสม มีระบบควบคุมภายในที� เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงมีการ

ปฎิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มหาชน) 

การสอบทานการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ ซึ� งดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในรายไตรมาส 

ยงในประเทศ ความเสี�ยงในตลาด ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

เพื�อให้มั�นใจว่าไดมี้การดาํเนินการบริหารความเสี�ยงอย่างเพียงพอ อีกทั�งไดมี้การประเมินปัจจยัเสี�ยงที�เกิดขึ�นจาก

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป ทั�งปัจจจยัที�เกิดขึ�นในประเทศ และทั�วโลก เพื�อใหมี้การบริหารจดัการความเสี�ยงเพื�อ

ลดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

การพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากผลการปฏิบติังาน คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

เหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยมาตรฐานการตรวจสอบและประสบการณ์ที�ไดรั้บการยอมรับอย่าง

กวา้งขวาง คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นใหแ้ต่งตั�งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

รวมถึงค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม และมีมติใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญั

การสอบทานรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ

การเงินของบริษทัฯ และรายงานของผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นว่ารายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผล

ดงักล่าวมีการเปิดเผยไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดี

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และออกความเห็นเพื�อประโยชน์ของ

บริษัทฯ โดยจากการตรวจสอบและการกํากับดูแลภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบในเรื� องดังกล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้า่บริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชีและ

ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเป็นที�เชื�อถือได ้และบริษทัฯ มีการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มที�มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�

ระบบควบคุมภายในที� เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงมีการ

ปฎิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้า 109 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

ซึ� งดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในรายไตรมาส 

ยงในประเทศ ความเสี�ยงในตลาด ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

เพื�อให้มั�นใจว่าไดมี้การดาํเนินการบริหารความเสี�ยงอย่างเพียงพอ อีกทั�งไดมี้การประเมินปัจจยัเสี�ยงที�เกิดขึ�นจาก

วโลก เพื�อใหมี้การบริหารจดัการความเสี�ยงเพื�อ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากผลการปฏิบติังาน คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ว่ามีความ

เหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยมาตรฐานการตรวจสอบและประสบการณ์ที�ไดรั้บการยอมรับอย่าง

กวา้งขวาง คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นใหแ้ต่งตั�งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญั

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ

การเงินของบริษทัฯ และรายงานของผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นว่ารายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าวมีการเปิดเผยไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และออกความเห็นเพื�อประโยชน์ของ

ตความรับผิดชอบในเรื� องดังกล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้า่บริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชีและ

ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเป็นที�เชื�อถือได ้และบริษทัฯ มีการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มที�มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�

ระบบควบคุมภายในที� เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึงมีการ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

าย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

เอกสารแนบ  4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบั

รายการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

มหาชน) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน

(ไม่มข้ีอมูล) 

 หน้า 110 
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รายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

รายงานคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

อิสระทั�งหมด 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 

พิพฒันด์าํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัในการพิจารณานโยบาย กฏเกณฑ ์และวิธีการสรรหา

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยสาํหรับการสรรหากรรมการของบริษทัฯนั�น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที�ในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้และ

ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มในการดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการบริษทั นอกจากนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีขนาด 

จาํนวน ความหลากลาย และองคป์ระกอบอื�นๆ ที�เหมาะสมกบัธุรกิจขององคก์ร

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ

ไดเ้สนอให้มีการปรับค่าเบี� ยเลี�ยงการประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที�

และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ รวมถึงไดมี้การเสนอให้อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี� ย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที�ไดเ้สนอไปนี�  ไดรั้บอนุมติัรับรองจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 

ตามที�ไดเ้สนอไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบ

ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ ของคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบรายงาน 

โปร่งใสในการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน

ท่าน ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์ เรืองรองปัญญา นายศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์ และนายเคนเนต อึ�ง โดยมีนาย

พิพฒันด์าํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัในการพิจารณานโยบาย กฏเกณฑ ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษทัฯ 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยสาํหรับการสรรหากรรมการของบริษทัฯนั�น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที�ในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้และ

ยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มในการดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการบริษทั นอกจากนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีขนาด 

จาํนวน ความหลากลาย และองคป์ระกอบอื�นๆ ที�เหมาะสมกบัธุรกิจขององคก์ร 

ารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ

ไดเ้สนอให้มีการปรับค่าเบี� ยเลี�ยงการประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที�

และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ รวมถึงไดมี้การเสนอให้อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี� ย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที�ไดเ้สนอไปนี�  ไดรั้บอนุมติัรับรองจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบ

ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั� งนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดเผย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ ของคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบรายงาน 

 ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 นาย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 หน้า 110 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

นายศุภศกัดิ�  จิรเสวีนุประพนัธ์ และนายเคนเนต อึ�ง โดยมีนาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

และพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษทัฯ 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยสาํหรับการสรรหากรรมการของบริษทัฯนั�น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที�ในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้และ

ยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มในการดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการบริษทั นอกจากนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที�ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีขนาด 

ารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ

ไดเ้สนอให้มีการปรับค่าเบี� ยเลี�ยงการประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที�

และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ รวมถึงไดมี้การเสนอให้อนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง ซึ� ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที�ไดเ้สนอไปนี�  ไดรั้บอนุมติัรับรองจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2557 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที�อย่างรอบคอบ ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบ

ทั� งนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดเผย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ ของคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบรายงาน 56-1 เพื�อความ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

าย พพิฒัน์ เรืองรองปัญญา 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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