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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมาของกลุมบริษัทอาปโก 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ดวยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก 75 ลานบาท เพื่อผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยเปนการรับ

โอนกิจการจากบริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินธุรกิจแลว หลังจากนั้น บริษัทฯ 

ไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 242,823,600 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 242,823,600 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท โดยเริ่มดําเนินธุรกิจการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนตแบบ

ครบวงจร และไดพัฒนากาวหนามาสูการออกแบบและผลิตแมพิมพปมโลหะแผน และการผลิตชิ้นสวนประกอบ

รถยนตใหแกผูผลิตรถยนตชั้นนํา 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 322,649,160 บาท เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 

322,583,844 บาท โดยเปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 322,583,844 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

1.1. วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว และมีสวนรวมในการ

รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐาน

ของความสุข 4 ประการ ไดแก 

 ความสุขของลูกคา บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานการผลิต

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการรักษามาตรฐานทางดานความปลอดภัย คุณภาพ ราคา และ

การจัดสงสินคา รวมถึงการพัฒนาดานวิศวกรรม และการบริหารจัดการที่ดีสําหรับลูกคาของบริษัทฯ 

 ความสุขของพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร

ใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ไดสรางคานิยมภายในองคกร ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม การมองปญหาใหเปนโอกาส การมีความรักและใหความสําคัญกับครอบครัว องคกร และ

ประเทศชาติ รวมถึงมีความซื่อสัตย จงรักภักดี และใหความเคารพซึ่งกันและกันกับเพื่อนรวมงาน 

 ความสุขของผูถือหุน บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินกิจการเพื่อผลกําไรและประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และมี

การจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม 

 ความสุขของสังคม บริษัทฯ มีความใสใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยรอบบริเวณที่

บริษัทฯ ดําเนินงานอยูเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 
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บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยและ

ในภูมิภาคเอเชีย และมุงมั่นพัฒนาเพื่อเปนหนึ่งในผูประกอบการที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับสากลสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตและการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพชิ้นสวนโลหะ  ซึ่งบริษัทฯ 

มีการสรรหาและพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ จากทั่วโลกอยางตอเนื่อง  

และมีความพยามยามอยางเต็มที่ในการหาโอกาสและการลงทุนที่มีปจจัยบวกเพื่อตอยอดความสําเร็จของธุรกิจให

เติบโตอยางยั่งยืน พรอมผลักดันใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนในเชิงบวกเชนกัน 

ดวยเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในดานการผลิตและมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยนื 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายการดําเนินงานตามหลักเกณฑ SQCDEM ดังตอไปนี้ 

 Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 Quality คุณภาพ: กระบวนการผลิตตองมีคุณภาพและไดมาตรฐาน บรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 Cost ราคา: ความสามารถในการแขงขันดานราคาดวยตนทุนทีต่่ําและเหมาะสม 

 Delivery การสงมอบสินคา: การจัดสงที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ดวยหลักการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 

 Engineering ดานวิศวกรรม: มุงมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (KAIZEN)  

 Management การบริหารจัดการ: ดําเนินงานอยางชาญฉลาด โปรงใส และใสใจในรายละเอียด 

ดวยวิสัยทัศนของบริษัทฯ และหลักปรัชญาที่เรียบงายในการเปนองคกรที่คลองตัวและมีความสุขดวยการ

บริหารที่โปรงใสและมีความเปนเลิศดานธรรมาภิบาลในตลอดระยะเวลาที่ผานมา  ปจจุบัน ลูกคาจากทุกมุมโลกได

ใหการยอมรับบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการที่มีความมั่นคงยั่งยืนในความเปนเลิศทางดานการผลิต และมีการรักษา

มาตรฐานตามหลักเกณฑ SQCDEM ทางดานความปลอดภัย คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา การพัฒนาดาน

วิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

TS16949 และ ISO14001 อีกทั้งไดรับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายจากบริษัทลูกคาและคูคาอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ 

ชวยใหลูกคาและคูคามีความไววางใจตอบริษัทฯ และสงเสริมใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายในการยกระดับ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนตคายตาง ๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืนดวย 

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ป 2556  บริษัทฯ รวมลงทุนกับผูผลิตชิ้นสวนรถยนตชั้นนําจากประเทศญี่ปุน โปรตุเกส เยอรมนี และไตหวัน 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพฒันาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑใหลูกคาและ

ขยายฐานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมในกลุมอาเซียน รวมถึงรองรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทคูคาของ

ผูผลิตรถยนตชั้นนําในประเทศไทย โดยบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งขึ้นมีทั้งหมด 4 บริษัท และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท เอ็ดชา โฮลดิ้งจาก

ประเทศเยอรมนีในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท และมี

ผลิตภัณฑหลักคือ ตัวควบคุมระยะการเปด/ปดประตู ชิ้นสวนบานพับประตูรถยนต ซึ่งกอนหนานีบ้ริษัทฯ ไดมี

ขอตกลงความรวมมือทางดานเทคนิคกับบริษัทเอ็ดชา โฮลดิ้ง มาเปนระยะเวลากวา 10 ป 
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 บริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง 

ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไตหวันในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 60 และ 40 

ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจํานวน 40 ลานบาท และดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา ผลิต ประกอบ และ

ขายชิ้นสวนรถยนต ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส และชิ้นสวนคอมพิวเตอรสําหรับตลาดในประเทศไทยและ

ตางประเทศ  

 บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซูมิโน โคเกียว ซึ่งมี

ฐานการผลิตที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในประเทศ

ไทยของบริษัทผูผลิตรถยนต โดยบริษัท ซูมิโน โคเกียวประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมาเปน

เวลานาน มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่มีคุณภาพสงูและมีความทนทาน และมีความสัมพันธที่ดี

กับบริษัทผูผลิตรถยนตมาสดา  บริษัทรวมทุนนี้มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ถือหุนใหญโดยบริษัท ซูมิโน โค

เกียวในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และบริษัทฯ ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 49 และมีโรงงานผลิตตั้งอยูใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย เอสจีพี

เอส จากประเทศโปรตุเกส จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 120 ลานบาทในสัดสวนการลงทุนระหวางสองบริษัทที่

รอยละ 50:50 สําหรับดําเนินการผลิตคาน (cradles) สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล และการประกอบโครงของ

รถยนต (Body In White) โดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับการประกอบเชื่อม การพนสีและดูแลพื้นผิว และอาจ

มีการพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดและดัดทอโลหะ หรือกระบวนการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

ในเดือนเมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายปนผลเปนเงินสดและ

เปนหุนสามัญของบริษัทฯ แกผูถือหุนสามัญและบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลสําหรับผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปหลังของป 2555 และมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนเพื่อจายหุนปนผลดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดทํา

การออกหุนสามัญใหมจํานวน 53,774,860 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 268,874,300 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 322,649,160 บาท และไดทําการจดทะเบียนการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 มีมติรับทราบและอนุมัติการใชสิทธิ

แปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญของผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ จํานวน 2 ราย คือ บริษัท เอสเอไอที จํากัด และ

บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด โดยเปนการแปลงหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน 42,360,000 หุนเปน

หุนสามัญ อีกทั้งมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงหุน

บุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลใหหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ หมดสิ้นไป 

ป 2557  บริษัทฯ มีการพัฒนาดานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง และมีการจัดการ

โครงสรางการดําเนินงานของบริษัทยอยของบริษัทฯ ในระหวางป 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 150 ลาน

บาท เพื่อดําเนินธุรกิจการกลึงกัดผิวสําเร็จรูป (Machining) ซึ่งแยกออกจากธุรกิจการผลิตชิ้นสวนดวยกรรมวิธี
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

ตีอัดขึ้นรูป (Forging) เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงานที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และสามารถควบคุม

ตนทุนการผลิต กําลังคน คาใชจาย เครื่องจักร และการบริการลูกคา รวมถึงการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 เลิกบริษัทและจดทะเบียนชําระบัญชีของบริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2558 

 จัดตั้งบริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมอบรมและพัฒนา

บุคลากรของบริษัทในกลุมบริษัทอาปโกอยางเปนระบบเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ลงทุนและทําสัญญารวมทุนกับบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําในดาน

ระบบนําทางอัจฉริยะสําหรับลูกคาบุคคล องคกร และหนวยงานรัฐบาล โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการพัฒนา

ระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตเพื่อรองรับการพัฒนาสูการเปนเมืองอัจฉริยะ  

ในสวนของบริษัทรวมทุน บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด ไดจัดพิธีเปดโรงงานผลิตอยางเปนทางการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมติรับทราบการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มการลงทุนในบริษัทดังกลาวโดยใหเปนไปตาม

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัดจะดําเนินการออกหุนเพิ่มทุนในป 

2558 จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ลานบาทเปนทุนจดทะเบียนใหม 300 ลานบาท 

ป 2558  อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากป 2557 ซึ่งเปนผลมาจาก

ปจจัยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง รวมถึงผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรกของรัฐบาล

ในชวงป 2555-2556 ซึ่งกระตุนความตองการและอุปสงครถยนตภายในประเทศลวงหนาและกอใหเกิดภาระหนี้สิน

ครัวเรือนตอเนื่องในชวง 3-5 ป  ดังนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนในการพัฒนาดานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อยางตอเนื่อง และมีการจัดโครงสรางการดําเนินงานของบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในป 2558 ไดดังนี้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการโอนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ในบริษัท พาพาโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินลงทุนในบริษัท เอ แมคชั่น จํากัด โดยมีมูลคาทางบัญชีจํานวน 3 ลานบาท 

 เปลี่ยนสัดสวนการถือครองหุนในบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด จากเดิมรอยละ 76 เปนรอยละ 100 โดย

การรับซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมที่ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน และรับโอนหุนจากผูถือหุนเดิมของบริษัท อาปโก 

เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งสงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 51 เปนรอยละ 100 

 ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท เอ แมคชั่น จํากัดกับกระทรวงพาณิชย และอยูระหวางการชําระบัญชี 

 รวมธุรกิจของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนบริษัทเดียวโดยการโอนสินทรัพย หนี้สิน และสวน

ของผูถือหุนใหกับบริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด โดยสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

ยังคงเดิม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันหารอยลาน) บาท เพื่อวัตถุประสงคในการ

จัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

บริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคารวม

เปนจํานวนเงิน 800,000,000 (แปดรอยลาน) บาท มีอายุ 3 ปนับจากวันออกหุนกู เพื่อเสนอขายใหแกผูลงทุน

สถาบันและผูลงทุนรายใหญ ภายใตชื่อ “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนหลักทรัพยของบริษัทฯ)  ทั้งนี้ การออกหุนกูของบริษัทฯ 

เปนสวนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการทางดานการเงินของบริษัทฯ และเปนการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพา

สถาบันการเงินของบริษัทฯ 

1.3. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานภายใตการบริหารของนายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาว

มาเลเซียซึ่งมีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และมาตั้งรากฐานในประเทศ

ไทยเปนระยะเวลากวา 20 ป  โดยนายเย็บ ซู ชวนและครอบครัวถือหุนรวมกันคิดเปนจํานวนรอยละ 39.83 ของทุน

จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ มีนายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 

และมีบทบาทในโครงสรางการบริหารงานขององคกรในตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

และตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลําดับ 

กลุมผูถือหุนใหญลําดับสองของบริษัทฯ ไดแก กลุมบริษัทโซจิทสึ คอรปอเรชั่น ซึ่งประกอบดวยบริษัทเอสเอ

ไอที จํากัดและบริษัทโซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด ถือหุนรวมกันคิดเปนจํานวนรอยละ 15.76 ของทุนจด

ทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทในตําแหนงกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 2 คน 

บริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมในเครืออยูในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันของผลิตภัณฑและบริการ

ตาง ๆ ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตหลัง

การขาย และธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายอุปกรณและระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนต เปนตน รวมทั้งสิ้น 37 

บริษัท (ในประเทศไทย 27 บริษัท และในตางประเทศ 10 บริษัท) โดยสามารถจําแนกตามประเภทการประกอบ

ธุรกิจได ดังตอไปนี ้

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

1) บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (AA) 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) สําหรับรถ

กระบะรุน D-MAX ของบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และผลิตชิ้นสวนเสื้อเพลาทาย (Axle Housing) 

ใหกับบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 800 ลาน

บาท และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (AF) 

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตโดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) 

ซึ่งไดแก ชิ้นสวนในระบบสงกําลัง ระบบเกียร ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นสวนเครื่องยนต ชิ้นสวนดุมลอ 

เปนตน โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ทีเอชเค ริทึ่ม 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
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สวีเดน บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แมกนา พาวเวอรเทรน ประเทศเม็กซิโก เปนตน 

ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

3) บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (AHP) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตโลหะปมขึ้นรูปและผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส เพื่อสงใหกับผูผลิตรถยนต ไดแก บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนตน ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท 

ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาขน) 

4) บริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด (AL) 

บริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

และกลุมบริษัทเลมเทคโฮลดิ้ง ประเทศไตหวัน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ เพื่อประกอบ

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตป ั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยมีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท แอลดีซี พรี

ซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอยในกลุม

บริษัทอาปโก เปนตน 

5) บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด (AMIT) 

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) และมิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ มีทุนจด

ทะเบียน 33 ลานบาท โดยจัดตั้งเพื่อเนนทางดานวิศวกรรมและการตลาดของชิ้นสวนโลหะปมข้ึนรูปสําหรับลูกคานิส

สันในประเทศไทย 

6) บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) (AP) 

บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

รวมถึงถังน้ํามันพลาสติก และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส โดยมีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด และบริษัท เอ

เชี่ยนฮอนดา มอเตอร จํากัด เปนตน โดยหุนทั้งหมดถือครองในนามบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาขน) ซึ่งเปน

บริษัทยอยของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท และมีโรงงาน 2 แหงตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 

7) บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (APC) 

บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในป 

2557 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจในการใหบริการกลึงกัดและเจียรผิวสําเร็จดวย

เครื่องจักร (Machining) สําหรับชิ้นสวนยานยนต โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ดานา สไปเซอร 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แม็กนา พาว

เวอรเทรน ประเทศเม็กซิโก เปนตน 
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8) บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (ASD) 

บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ 

ประเทศโปรตุเกส มีสัดสวนการถือหุนระหวางสองบริษัทที่รอยละ 50:50 เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตคาน (Cradles) 

สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต (Body-in-White หรือ BIW) 

9) บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP) 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis 

Frame) ของรถกระบะอีซูซ ุD-MAX รุนใหมและเกาของบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มทีุนจดทะเบียน

ชําระแลว 200 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

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

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด ดําเนินธุรกิจในการผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเชื้อเพลิง ทอ

น้ํามันคลัช และชิ้นสวนเครื่องยนตสําหรับบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย โดยมีลูกคาหลัก ไดแก บริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) โดยบริษัท

อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนรวมกับบริษัท ซันโอ อินดัสเตรียล ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 

46 และ 51 ตามลําดับ 

11) บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด (EA) 

บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

และกลุมบริษัทเอ็ดชาโฮลดิ้ง ประเทศเยอรมันนี ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ จัดตั้ง

ขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท เพื่อผลิตและพัฒนาชิ้นสวนขาพับและบานพับประตูรถยนต ชิ้นสวนเช็คระยะ

เปด/ปดประตูรถ ชิ้นสวนฝากระโปรงทาย และระบบเบรกจอดรถ โดยมีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

12) บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด (KT) 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณตกแตงภายในรถยนตประเภทผลิตภัณฑ

พิมพลายไมและกํามะหยี่เทียม  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 28.5 ลานบาท ถือหุนโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) รวมกับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 76 และรอยละ 24 ตามลําดับ 

13) บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (KCX) 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธาณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดสงชิ้นสวนยานยนตประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forged steel) ไดแก กานลูกสูบ

เครื่องยนต (Connecting Rod) และชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical 

switch contactors) และใหบริการกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต (Machining) ใหผูผลิตและจัดจําหนายรถยนตใน
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สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลูกคาหลัก ไดแก บริษัท เอสเอไอซี จีเอ็ม วูหลิง ออโตโมบิล จํากัด บริษัท ชไนเดอร 

อิเล็กทริค (ประเทศจีน) จํากัด และบริษัท เชอรี่ ออโตโมบิล จํากัด เปนตน มีทุนจดทะเบียน 6.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

14) บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด (MA) 

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนประดับยนต และ

ชิ้นสวนกรอบประตูรถยนต มีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงบริษัทฟอรด อินเดีย ไพร

เวท โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) กับกลุมบริษัทมิ้นท ซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 และรอยละ 60 

ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 378.5 ลานบาท 

15) บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด (SI) 

บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเครื่องยนตใหกับผูผลิตรถยนตราย

ใหญเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุมประเทศอาเซียน โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 146.25 ลานบาท 

16) บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด (SA) 

บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) กับ

บริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อ

รองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผูผลิตรถยนตมาสดา โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิต

ชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความทนทานและมีคุณภาพสูง  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 

ลานบาท และตั้งโรงงานอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบรุ ี

17) บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (TTSC) 

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ประกอบธุรกิจการผลิตแมพิมพพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกสําหรับลูกคา

ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เชน บริษัท ไทยซูซุกิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซูซุกิ มอเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด และบริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จํากัด โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท โซจิทสึ แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ใน

สัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 รอยละ 49 และรอยละ 2 ตามลําดบั  

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

บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูผลิตเบาะหนังและชิ้นสวนประดับยนตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต มีทุนจดทะเบียนชําระ

แลว 21.8 ลานเหรียญสิงคโปร และบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 18 ของจํานวน

หุนทั้งหมดของบริษัท  
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ธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะ 

19) บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด (AHT) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชใน

การประกอบรถยนต และออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับปมแผนโลหะเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมี

ลูกคาหลักเปนบรษิัทในกลุมบริษัทอาปโกและลูกคาตางประเทศ ไดแก บริษัทผลิตรถบรรทุกวอลโวในประเทศสวีเดน 

บริษัทผลิตรถยนตนั่งวอลโวในประเทศมาเลเซีย บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานผลิตรถยนต

ฟอรดและรถยนตอีซูซุในประเทศไทย และรถยนตเรยโนลในประเทศบราซิล ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 65 

ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และมีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายรถยนต 

20) บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM) 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตมิตซูบิชิ มีโชวรูมและ

ศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพราว กรุงเทพฯ  บริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

21) บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด (NESC) 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฟอรด มีโชวรูมพรอม

ศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูบนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

22) บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด ประเทศมาเลเซีย (NESM) 

บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาใน

ประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูที่เขตคาจัง  โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาป

โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และ

รอยละ 51 ตามลําดับ ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1.5 ลานริงกิต 

23) บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ประเทศมาเลเซีย (TSR) 

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาใน

ประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐเปตาลิง จายา โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) กับบริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 

49 และรอยละ 51 ตามลําดับ ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 6 ลานริงกิต 

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

บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูนําเขาและจําหนายรถยนตฮุนไดแตเพียงผูเดียวในประเทศ

ไทย โดยดูแลในดานการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขายสําหรับรถยนตและชิ้นสวนรถยนตฮุนได 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ลานบาท ถือหุนโดยกลุมบริษัทโซจิทสึ คอรปอเรชั่น รวมกับบริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 70 และรอยละ 30 ตามลําดับ 
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ธุรกิจเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต 

25) บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (AITS) 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ดําเนินธุรกิจในการใหบริการระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตและขอมูล

จราจร รวมถึงระบบสื่อสารและสารสนเทศสําหรับการเดินทางโดยรถยนต (Telematics solutions) เพื่อใชใน

องคกรและบริษัทจัดการขนสงสินคา โดยผลิตภัณฑของบริษัทประกอบดวย ซอฟแวรและแผนที่การเดินทางภายใต

เครื่องหมายการคา “พาวเวอรแมพ (POWERMAP)” บริการระบบสื่อสารสองทางสําหรับรถยนต และบริการ

วิเคราะหขอมูลการจราจร และการเดินทางแบบทันที (real-time)  ดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญในดาน

ระบบภูมิสารสนเทศและประสบการณในการวิเคราะหขอมูลการจราจร บริษัทไดเริ่มดําเนินการในสวนเทคโนโลยี

เมืองอัจฉริยะซึ่งมีแบบอยางความสําเร็จจากประเทศสิงคโปร กลุมลูกคาของบริษัทมีทั้งบุคคลทั่วไป ตัวแทนจําหนาย 

ลูกคาองคกร และหนวยงานภาครัฐ โดยระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนต “พาวเวอรแมพ” ไดรับเลือกเปนหนึ่ง

ในผลิตภัณฑในรถยนตมิตซูบิชิ ฮุนได โปรตอน และเอ็มจี นอกจากนี้ บริษัทมีการทําการตลาดรวมกับอุปกรณ

ฮารดแวร ไดแก Blaupunkt, JVC, Zulex เปนตน ผานตัวแทนจําหนายอุปกรณประดับยนตทั่วประเทศ 

26) บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด ประเทศมาเลเซีย (AQI) 

บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2556 เพื่อรวมการตลาดของระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนต

พาวเวอรแมพ (POWERMAP) และกาแลคติโอ (GALACTIO) ในประเทศมาเลเซีย โดยพาวเวอรแมพเปนผลิตภัณฑที่

ถือเปนอุปกรณสําหรับติดตั้งในรถยนต สวนกาแลคติโอเปนผลิตภัณฑหลังการขายที่ไดรับการติดตั้งในฮารดแวรและ

ทําการตลาดกับคายรถยนตรายใหญตาง ๆ ในประเทศมาเลเซีย ปจจุบัน พาวเวอรแมพไดรับการติดตั้งในรถยนตทุก

รุนของนิสสันและอินฟนิตี้ในประเทศมาเลเซีย 

27) บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จํากัด ประเทศสิงคโปร (QI) 

บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการระบบการเดินทางอัจฉริยะใหกับลูกคาบุคคล 

องคกร และหนวยงานรัฐบาล ดวยการทํางานเชื่อมตอกันอยางเปนระบบของการควบคุมการเดินทาง การจัดการ

ขนสงขององคกร และการวิเคราะหขอมูล  ทั้งนี้ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 

โดยเปนการถือหุนในนามของบริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร 

ธุรกิจอื่นๆ 

28) บริษัท เอ อีอารพี จํากัด (AERP) 

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานระบบโปรแกรมออราเคิลเพื่อใชใน

การดําเนินงานของกลุมบริษัทอาปโก มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1.25 ลานบาท โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) รวมถือหุนกับผูถือหุนรายยอยในสัดสวนรอยละ 88 และรอยละ 12 ตามลําดับ 

29) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (AE) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และ

การวิจัยพัฒนาดานวิศวกรรม มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) 
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30) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดวยทุน

จดทะเบียนชําระแลว 1 ลานริงกิต และถือหุนโดยบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด รวมกบับริษัท เทนากา เซ

เทีย รีซอสเซส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ  ปจจุบัน บริษัททําธุรกิจใหเชาที่ดินสําหรับ

ทําโชวรูมของรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย  

31) บริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด ประเทศสิงคโปร (AIPL) 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการลงทุนและการควบรวมกิจการ มีทุนจดทะเบียนชําระ

แลว  6.97 ลานเหรียญสิงคโปร ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

32) บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด (ATC) 

บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2557 เพื่อจุดประสงคในการบริหารจัดการการ

ฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัทในกลุมบริษัทอาปโก ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

51% 46% 100% 100%

80% 20% 100%

60% 40% 100%

49% 49% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100%

50% 50% 100%

49% 51% 76% 24%

40% 60%

70% 30% 100% 49%

100% 49%

49% 51%

100% 60%

49%

60% 40%

100%

100% 100%

88% 15%

100% 25%

100%

97%

บริษัท เทนากา เซเทีย 

รีซอสเซส จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท นิว เอรา เซลส 

จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด

บริษัท อาปโก พรีซิช่ัน 

จํากัด

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท อาปโก พลาสติค 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ควอนต้ัม อินเวนชั่น 

จํากัด (สิงคโปร)

บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

(มาเลเซีย)

บริษัท เอ แมคช่ัน จํากัด

บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น

 จํากัด (มหาชน) (สิงคโปร)

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท 

จํากัด (สิงคโปร)

บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด

(มาเลเซีย)

บริษัท ซาโน อินดัสเตรียล 

(ญี่ปุน)

กลุมบริษัท มิ้นท

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ธุ ร กิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศู นยบริการหลังการข าย

ธุ ร กิจเทค โนโลยีการ เดินทางโดยรถยนต

บริษัท ไทย ทาคากิ 

เซอิโกะ จํากัด

บริษัท เอ็ดชา อาปโก 

ออโตโมทีฟ จํากัด

บริษัท ซูมิโน อาปโก 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท อาปโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด

บริ ษัทร วมทุน บริษั ท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ธุ รกิจผลิตชิ้ นสวนยานยนต แมพิมพ และ อุปกรณจับยึด

บริษัทในประเทศ ไทย บริษัทในตางประ เทศ

บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรชั่น 

(ญี่ปุน)

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง

พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ม้ินท อาปโก 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคิล 

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรช่ัน 

(ญี่ปุน)

บริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง

(ไตหวัน)

บริษัท เออีอารพี จํากัด

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

ธุ ร กิจอ่ืนๆ

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด

(สิงคโปร)

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น

(ญี่ปุน)

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 

โปรดักส จํากัด

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด

บริษัท เอเบิล ซาโน 

อินดัสตรีส (1996) จํากัด

บริษัท ฮุนได มอเตอร 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท เอ็ดชา โฮลด้ิง

(เยอรมันนี)

บริษัท ซูมิโน โคเกียว

(ญี่ปุน)

บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส

(โปรตุเกส)
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โครงสรางรายไดของบริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ลานบาท ร อยละ ลานบาท ร อยละ ลานบาท ร อยละ ลานบาท ร อยละ ลานบาท ร อยละ ลานบาท ร อยละ

AA 100 2,772.12 24.4 2,332.11 21.6 1,144.91 6.8 460.38 2.7 279.22 1.8 215.04 1.4

ASP 100 73.2 0.6 224.85 2.1 4,143.89 24.6 4,579.08 26.9 3,783.14 24.9 3,668.59 24.5

AA 100 155.18 1.0

AH 100 1,704.12 15.0 1,380.50 12.8 2,471.20 14.7 2,412.52 14.2 1,917.34 12.6 1,858.27 12.4

AHP 100 403.06 3.6 444.22 4.1 757.23 4.5 1,088.56 6.4 223.34 1.5 234.23 1.6

AMIT 100 380 3.3 400.03 3.7 597.10 3.6 597.36 3.5 411.83 2.7 640.87 4.3

AL 60 50.78 0.3 77.13 0.5 76.65 0.5

AF&AP 100 1682 14.8 1,887.90 17.5 2,292.19 13.6 1,944.52 11.4 1,700.85 11.2 1,991.34 13.3

KCX&AS 100 754.61 6.7 874.03 8.1 984.84 5.9 889.22 5.2 759.26 5.0 627.57 4.2

AH&AHT 100 52.53 0.5 253.08 2.3 203.52 1.2 92.85 0.5 326.33 2.1 161.50 1.1

AHT 100 397.48 3.5 54.54 0.5 47.62 0.3 195.16 1.1 63.39 0.4 31.71 0.2

NESC 100 488.5 4.3 685.64 6.4 943.46 5.6 1,053.00 6.2 1,127.36 7.4 1,086.51 7.2

AM 100 369.19 3.3 576.50 5.3 1,268.70 7.5 869.12 5.1 727.17 4.8 758.49 5.1

NESM 49 736.55 6.5 567.74 5.3 799.45 4.8 1,065.90 6.3 1,442.64 9.5 1,339.22 8.9

TSR 49 1,493.56 13.2 1,066.02 9.9 1,122.74 6.7 1,667.77 9.8 2,340.46 15.4 2,095.37 14.0

AITS 60 36.18 0.3 38.31 0.4 30.97 0.2 27.51 0.2 12.61 0.1 49.98 0.3

AMAC 51 0.36 0.0 0.25 0.0 3.17 0.0 0.10 0.0 0.16 0.0 0.24 0.0

อ่ืนๆ Others 0 0.0 0.27 0.0 0.09 0.0 4.52 0.0 4.23 0.0 2.96 0.0

ร วม 11,343.46 100 10,785.98 100 16,811.10 100 16,998.36 100 15,196.45 100 14,993.71 100

อุปกร ณแมพิมพปมโ ลหะ

กลุม ธุ ร กิจ/สายผลิตภัณฑ

ดําเนิน

กิจการโดย

ผลิตชิ้นสวน

รถยนต

ผลิตชิ้นสวนโ ลหะปมขึ้น รู ป

และเชื่อมปร ะกอบ

2558

ออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณ จับยึด

2555

ร ะบบเทค โ นโ ลยีการ เ ดินทางโ ดยร ถยนต

2554

ผลิตชิ้นสวนโ ลหะตีอัดขึ้น รู ป

จําหนาย

รถยนตแ ละ

ศูนยบริ การ

ปร ะเ ทศ ไ ทย

ปร ะเ ทศมาเ ลเ ชีย

2557

รอยละของ

การถือหุน

ของบริษัท

2553 2556

ผลิตชิ้นสวนโ คร งร ถกร ะบะ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุมบริษัทอาปโกมีความเกี่ยวพันกับ

อุตสาหกรรมยานยนต โดยสามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจเปน 3 สวนหลัก ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนาย

ชิ้นสวนยานยนต รวมถึงการออกแบบ ผลิต และจําหนายอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะใหกับผูผลิตรถยนตใน

ประเทศและตางประเทศ ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจดานเทคโนโลยีการ

เดินทางโดยรถยนต โดยมีรายละเอียดของแตละธุรกิจ ดังตอไปนี ้

2.1.1. ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต (OEM Auto Parts) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตนับเปนกิจการที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ โดยในป 2558 บริษัทฯ มี

รายไดจากธุรกิจนี้คิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 65 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2558 

ผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตทีข่องบริษัทฯ มคีวามหลากหลายและมีกรรมวิธีและเทคโนโลยีในการผลิตที่

แตกตางกัน ประกอบดวย การผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนตดวยวิธีปมขึ้นรูปโลหะแผน (Press or Stamping) การ

ผลิตโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) การผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) การกลึงกัด

ผิวและเจียรผิวสําเร็จดวยเครื่องจักร (CNC Machining) และการผลิตชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนประดับยนต 

รวมถึงถังน้ํามันพลาสติก  ทั้งนี้ ชิ้นสวนยานยนตหลักที่ผลิตโดยกลุมบริษัทอาปโก ไดแก 

 โครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) 

โครงชวงลางรถกระบะนับเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนาย

โครงชวงลางสําหรับรถกระบะอีซูซุแตเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยมีรายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนกวา

รอยละ 26 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2558 

โครงชวงลางรถกระบะเปนชิ้นสวนที่ผลิตดวยวิธีปมขึ้นรูป

โลหะแผนและนําชิ้นสวนตาง ๆ มาประกอบเปนโครงชวงลางรถยนต 

โดยบริษัทฯ มีระบบการผลิตแบบครบวงจร เริ่มจากการออกแบบ

แมพิมพสําหรับปมโลหะ พัฒนารูปแบบ ทดสอบ และผลิต จนเปน

ชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะที่สมบูรณ พรอมสงมอบใหกับบริษัท 

อีซูซ ุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อนําไปประกอบตอเปนโครงรถ 

โดยโครงรถชุดหนึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ ประมาณ 50-60 ชิ้น 

กระบวนการผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การตัด

แผนโลหะ การปมขึ้นรูป และการประกอบชิ้นสวนประกอบยอยจนเปนโครงรถกระบะที่สมบูรณ โดยการผลิต

เริ่มจากการนําเหล็กมวนมาตัดเปนแผนและเรียงซอนกัน จากนั้น นําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปเปนชิ้นสวนประกอบ
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ยอย (Components) และนําชิ้นสวนประกอบยอยสวนตาง ๆ มาเชื่อมประกอบกันเปนชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป 

(Subassembly) ทําการตรวจคุณภาพและบรรจุเปนชุดสวนประกอบโครงชวงลางรถยนตครบชุด (Set of 

Frame Components) นําไปสงใหโรงงานของอีซูซ ุเพื่อนําไปเชื่อมประกอบชิ้นสวนเปนโครงชวงลางรถกระบะ 

(Final Frame) ตอไป 

ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินงานเต็มกําลังการผลิต คิดเปนชิ้นสวนโครงรถประมาณ 400,000 ชิ้นตอป โดย

มีการทํางานเปน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงตอกะ และไดขยายกําลังการผลิตในสวนของการปมขึ้นรูปโลหะแผน 

และการตัดขอบแผนโลหะไปยังบริษัทอื่นในกลุมบริษัทอาปโก อีกทั้งมีการแบงชิ้นสวนบางรายการไปใหบริษัท

รับจางชวงเพื่อทําการผลิตและนํากลับมาประกอบกับชิ้นสวนที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อสงมอบใหกับบริษัทอีซูซุตอไป 

 ชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป (Stamping Parts) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนตปมขึ้นรูปที่มี

คุณภาพสูง ไดแก ชิ้นสวนพื้นรถยนต ตัวค้ํา ตัวยึด และ

ชิ้นสวนปลีกยอยอื่น ๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคาซึ่งเปน

บริษัทผูผลิตรถยนต โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการนํา

เหล็กมวนมาตัดเปนเหล็กแผน และนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปโดยใชแมพิมพปมโลหะ ซึ่งเครื่องปมขึ้นรูปชิ้นสวน 

(Press machine) มีหลายขนาดขึ้นอยูกับแรงที่ใช และสามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนชิ้นสวนรถยนตที่มี

ขนาดรูปรางที่หลากหลาย  ทั้งนี้ ลูกคาหลักของบริษัทฯ สําหรับชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป ไดแก บริษัท ออโตอัล

ลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนตน 

 ชิ้นสวนเสื้อเพลาทาย (Housing Axle) 

บริษั ทฯ  ผลิ ตชิ้ นส วน เสื้ อ เพลาท าย  ซึ่ ง เป นหนึ่ ง ใน

สวนประกอบของชุดเพลาทาย โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการนํา

เหล็กมวนมาปมขึ้นรูปเปนชิ้นสวนยอย จากนั้น นําชิ้นสวนยอย

เหลานี้มาเชื่อมประกอบเปนชุดเสื้อเพลาทายและจัดสงใหบริษัท 

อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

นําไปกลึงและประกอบใสชุดเกียรเปนชุดเพลาทายที่สมบูรณ 

 ชิ้นสวนถังน้ํามันโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดับน้ํามัน (Tank Sender) 

บริษัทฯ ผลิตถังน้ํามันโลหะและอุปกรณวัดระดับน้ํามัน โดย

บริษัทฯ เปนผูผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตถังน้ํามันไดทุก

ชิ้นสวน ดวยความรวมมือชวยเหลือทางดานเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ 

คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ 

ประเทศเยอรมันนี โดยมีลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ 
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(ประเทศไทย) จํากัด  ปจจุบัน บริษัทฯ ไดลดปริมาณการผลิตชิ้นสวนถังน้ํามัน เนื่องจากความตองการของ

ลูกคาที่ลดลง 

 ชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตู (Door Check Link) 

บริษัทฯ ผลิตและสงมอบชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตูสําหรับกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัล

ลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส 

(ประเทศไทย) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด โดยไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก

บริษัทเอ็ดชาร ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดผิวสําเร็จ (Machining) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ทั้ง

แบบรอนและเย็น โดยบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ

นําชิ้นสวนมากลึงกัดและเจียรผิวสําเร็จดวยเครื่อง CNC Machining 

โดยบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด เพื่อเปนชิ้นสวนของรถยนตและ

รถจักรยานยนต สงใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก 

บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดานา สไป

เซอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน จํากัด เปนตน 

กระบวนการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดข้ึนรูปเปนการนําเหล็กทอนยาวมาตัดดวยเคร่ืองตามขนาดที่ตองการ 

แลวนํามาผานเครื่อง Induction Heater ใหรอนแลวทุบขึ้นรูปตามแมพิมพที่ไดออกแบบไว  จากนั้น นําชิ้นสวน

โลหะตีอัดขึ้นรูปนี้ไปทําการกลึงและเจียรผิวตามแบบที่ลูกคาตองการกอนนําสงใหลูกคาตอไป โดยชิ้นสวนบาง

ชิ้นอาจมีการชุบแข็ง (Heat Treatment) และพนสีตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนทําการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูปเชนกัน 

โดยชิ้นสวนที่ผลิต ไดแก กานลูกสูบเครื่องยนต (Connecting Rod) และผลิตชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวน

อุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical Switch Contactors) สงใหกับผูผลิตรถยนตในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยมีลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ชไนเดอร อิเล็กทริก (ประเทศจีน) จํากัด และบริษัท เอสเอไอซี จี

เอ็ม วูหลิง ออโตโมบิล จํากัด และบริษัท เชอรี่ ออโตโมบิล จํากัด เปนตน 

 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตและถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) 

บริษัทฯ ผลิตและสงมอบชิ้นสวนพลาสติกประเภทตาง ๆ สําหรับรถยนตและเครื่องใชไฟฟา รวมถึงการ

ผลิตถังน้ํามันพลาสติก ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ เท็กซทรอน (Kautex Textron) 

ประเทศเยอรมันนี โดยมีลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด เปนตน 
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กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

สําหรับธุรกิจชิ้นสวนยานยนต “คุณภาพ (Quality)” ถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ 

ไดตั้งเปาหมายในการดําเนินงานและใหความสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อใหไดสินคาที่มี

คุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ  บริษัทฯ ไดนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงมาใชในกระบวนการ

ผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา มีการพัฒนาทางดานวิศวกรรมอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพและสามารถลดตนทุนการผลิตเพื่อใหไดราคาที่สมเหตุผล และมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ

ตรวจสอบคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาและใหมั่นใจในคุณภาพของสินคาและมาตรฐานที่ดีเลิศในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหไดรับความไววางใจในการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ไดรับเลือกอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ เตรียมความพรอมตลอดเวลาสําหรับการผลิตรถยนตรุนใหมที่มีการวางแผนการผลิตใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะรถยนตที่มีความพรอมเปดตัวในชวง 1-2 ปขางหนา ซึ่งบริษัทฯ จะเขาไปเสนองานอยาง

สม่ําเสมอกับบริษัทผูผลิตรถยนตหรือติดตอลูกคาที่เปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตลําดับที่ 1 เพื่อวางแผนการผลิต

ชิ้นสวนตามที่ลูกคาตองการ และมุงหวังผลสําเร็จในการเพิ่มมูลคาของชิ้นสวนยานยนตที่บริษัทฯ ไดรับคัดเลือก

ใหผลิตและจัดสงใหกับลูกคา รวมถึงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคูคาและลูกคาเพื่อบริษัทฯ ไดรับงานอยาง

ตอเนื่อง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแสวงหาโอกาสทางการคาในประเทศตาง ๆ โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มีการผลิต

ชิ้นสวนในตางประเทศหรือตองการชิ้นสวนเพื่อทดแทนการผลิตจากผูผลิตรายเดิมในตางประเทศ รวมถึงสรรหา

บริษัทคูคา OEM Suppliers รายใหญที่มีเทคโนโลยีการผลิตเปนเลิศและมีสัญญาการผลิตทั่วโลก (Global 

Supply Contract) เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ และสรางรายไดในการเปนฐานการผลิตของ

ชิ้นสวนนั้น ๆ ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชีย 

การแขงขันในธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตจะวัดกันดวยเปาหมายดานคุณภาพ ราคา และการจัดสงที่

ตรงเวลาเปนหลัก  ดวยตนทุนในการผลิตแมพิมพสําหรับปมขึ้นรูปที่คอนขางมีมูลคาสูง ทําใหแตละชิ้นสวนของ

รถยนตสวนใหญมีผูผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งหากผูผลิตไมสามารถรักษามาตรฐานการดําเนินงานไวได อาจสงผล

กระทบตอกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ทําใหบริษัทผูผลิตรถยนตมี

ความเขมงวดในการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนเปนอยางมาก  ดวยจุดแข็งดานคุณภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

การผลิต ISO/TS16949 รวมถึงรางวัลและประกาศนียบัตรทางดานคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงานที่

บริษัทไดรับสม่ําเสมอ ตลอดจนราคาของสินคาที่เหมาะสมและการจัดสงที่ตรงตอเวลา ทําใหบริษัทฯ ไดรับ

ความไววางใจใหผลิตสินคาอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ คูแขงทางการคาของบริษัทฯ ซึ่งก็คือ บริษัทผูผลิตชิ้นสวน

รถยนตรายอื่น ไดแก กลุมบริษัทไทยซัมมิท กลุมบริษัทซัมมิท และบริษัทซีเอชโอโตพารต จํากัด เปนตน ซึ่งสวน

ใหญเปนคูแขงในสวนการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  ยกเวนในสวนของชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ ซึ่ง

บริษัทฯ ผูกขาดการเปนผูผลิตชิ้นสวนนี้เพียงรายเดียวใหกับบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

กลุมลูกคาของชิ้นสวนยานยนต 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตสามารถแบงเปน 2 สวนหลัก คือ ชิ้นสวนที่ผลิตใหกับโรงงานผูผลิตรถยนต

เพื่อประกอบเปนสวนหนึ่งในรถยนตที่จัดจําหนาย (OEM) และชิ้นสวนที่เปนอะไหลสําหรับขายในทองตลาดเพื่อ

ทดแทนชิ้นสวนเดิม (REM)  โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเฉพาะการเปนผูผลิตชิ้นสวน OEM ที่ผลิตใหกับโรงงาน
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ผูผลิตรถยนตและโรงงานประกอบรถจักรยานยนตเทานั้น  ลูกคาของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนบริษัทผูผลิต

และประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกตางประเทศและจําหนายในประเทศ โดยกลุมลูกคา 3 ลําดับแรก 

ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิต

รถยนตฟอรดและมาสดา บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

2.1.2. การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ พัฒนาดานวิศวกรรม และ

ผลิตแมพิมพอยางเต็มรูปแบบสําหรับแมพิมพปมเย็นในการขึ้นรูป

โลหะแผนสําหรับผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป โดยสวนใหญ

เปนการผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก 

กระบวนการผลิตแมพิมพเริ่มจากการออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) โดยวิศวกร

ผูชํานาญการตามขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา จากนั้น นําแบบมาทําการหลอดวยโฟมเพื่อ

ทําเหล็กหลอขึ้นรูปตัวแมพิมพ (Casting) กอนจะสงไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทําการกัดเหล็ก

แมพิมพ และดําเนินการผลิตตามขั้นตอนตามแบบจําลอง  บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบ

แมพิมพอยางละเอียดทุกครั้งกอนนําไปผลิตชิ้นสวนหรือสงมอบใหลูกคา  และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมา

ใชในการจําลองการขึ้นรูปของชิ้นสวน รวมถึงมีการศึกษาความเปนไปไดในการปมชิ้นงานรวมกับลูกคาใน

ระหวางขั้นตอนการออกแบบเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑที่ดียิ่งขึ้น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดสําหรับการผลิตแมพิมพเพื่อจําหนายแกลูกคาภายนอกทั่วไป เนื่องจาก

ความตองการแมพิมพเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตภายในกลุมบริษัทอาปโกในปจจุบันมีปริมาณเพียงพอตอ

กําลังผลิตของบริษัทฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 300 ชุดตอป  

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา 
 

ออกแบบ 
 

ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา 
 

ทดลองปมชิ้นงานที่โรงงานของบริษัทฯหรือโรงงานลูกคา 
 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขั้นตน 

ผลิต หลอเหล็ก 
 

ทําการกัดขึ้นรูปโดยใชเครื่อง CNC 
 

ปรับแตงผิว ประกอบชิ้นสวน
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การผลิตแมพิมพปมขึ้นรูปนั้นมีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมีบริษัทนอยรายในตลาดที่สามารถทํา

การผลิตแมพิมพที่ไดคุณภาพสูงตามที่บริษัทผูผลิตรถยนตตองการ โดยบริษัทที่นับเปนทั้งคูแขงทางการคาและ

เปนคูคาของบริษัทฯ เหลานี้ ไดแก บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด บริษัท สามมิตร มอเตอร จํากัด บริษัท โอกิฮารา จํากัด และบริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ดาย เมกกิ้ง 

จํากัด (TID) 

กลุมลูกคาของแมพิมพ 

ลูกคาของแมพิมพปมขึ้นรูปสวนใหญเปนลูกคากลุมเดียวกับกลุมลูกคาบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 

เนื่องจากสวนใหญเปนแมพิมพที่ผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 

และสวนรอยละ 10 ที่เหลือเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับลูกคาภายนอกทั่วไปทั้งในและตางประเทศ 

2.1.3. การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึด (Assembly Jigs) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

อุปกรณจับยึดนับเปนสวนสําคัญสําหรับการ

ประกอบรถยนต เพื่อใชในการจับยึดชิ้นสวนประกอบ

รถยนต เชน ชิ้นสวนฝากระโปรงรถ สวนโครงใตรถ ประตู 

เพื่อเชื่อมชิ้นสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ  ในอดีต 

อุปกรณจับยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีป

อเมริกา ยุโรป หรือประเทศญี่ปุน เนื่องจากความยากใน

การออกแบบ อีกทั้งผูออกแบบตองมีความรู เกี่ยวกับ

ตําแหนงในการเชื่อม วีธีการเชื่อม และรูปทรงของปนที่ใช

ในการเชื่อมเปนอยางดี ซึ่งผลงานแบบที่แลวเสร็จจะถูกสงไปทําการผลิต  สําหรับอุปกรณจับยึดที่ผลิตใน

ประเทศไทยเปนการออกแบบตามขอมูลที่ไดรับจากตางประเทศ  โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด เปน

บริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบ

รถยนตรายใหญทั่วโลก และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดชิ้นสวนรถยนต

ประเภท Low Volume Jig ที่ใชในการประกอบรถยนตในปริมาณเฉลี่ยนอยกวา 20,000 คันตอป 

การผลิตอุปกรณจับยึดเริ่มจากขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด โดยวิศวกร

ผูออกแบบจะทําการศึกษารายละเอียดของชิ้นสวนรถยนตที่ตองการจะประกอบอยางพิถีพิถัน และพิจารณา

อยางละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณที่ใชในการเชื่อม รวมถึงตําแหนงของการเชื่อมซึ่งลูกคาเปนผูกําหนด

รายละเอียดมาให  สําหรับขั้นตอนนี้ บริษัทฯ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ที่

ทันสมัยในการออกแบบ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร CATIA V5 มาใชในการเชื่อมตอขอมูลที่ไดจากลูกคาเพื่อ

ใชในการผลิต และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ROBCAD Version 8 (Simulation) ชวยในการตรวจสอบการ

ออกแบบวาปน spot ที่ใชในการเชื่อมอาจติดหรือชน unit หรือไม รวมถึงชวยในการคํานวณ tack time หรือ

ระยะเวลาในการทํางานของ operator ดวย  เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนออกแบบแลว บริษัทฯ จะดําเนินการผลิต
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ดวยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร (Computer Numerical Control หรือ CNC)  จากนั้น 

วิศวกรจะทําการตรวจสอบอุปกรณจับยึดที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลว และทดลองทําการประกอบรถยนตตาม

ขอกําหนดของลูกคาที่โรงงานของบริษัทฯ และใหบริการการติดตั้งอุปกรณจับยึดที่ผลิตและทดสอบเบื้องตน

แลวที่โรงงานของลูกคา ตลอดจนใหคําแนะนําและความชวยเหลือทางดานเทคนิคการประกอบรถดวย 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยึด 

 

การผลิตอุปกรณจับยึดเปนการผลิตตามคําสั่ง (Made to Order) ของลูกคาสําหรับรถยนตรุนใดรุนหนึง่  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม อุปกรณจับยึดจะตองมีการออกแบบและผลิตใหมดวยเสมอ

และวิศวกรผูออกแบบจะตองมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเปนอยางดี  ดังนั้น บริษัทฯ ไดมีทําการจาง

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อพัฒนาวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  และบริษัทฯ มีการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพในการผลิตอุปกรณจับยึดใหไดมาตรฐานสากลที่ผูผลิต

และประกอบรถยนตทั่วโลกตองการ และเพื่อผลิตอุปกรณจับยึดที่ใหความสะดวกรวดเร็วในการประกอบรถ

ดวยตนทุนการผลิตที่แขงขันได 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไดรับการยอมรับเปนหนึ่งในผูออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดที่มี Low Volume ที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทยและในภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการสง

มอบสินคาที่ตรงเวลา นอกเหนือไปจากการไดรับใบรับรองดานคุณภาพตาง ๆ จาก QS9000/ISO9002, 

ISO14001 และ ISO/TS16949 ซึ่งทําใหลูกคาเชื่อถือ มั่นใจ และวางใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตั้งเปาหมายในการลดตนทุนใหต่ําลงดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และศึกษาความ

ตองการสําหรับรถยนตรุนใหมของบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญทั่วโลกอยูเสมอ 

เนื่องจากตลาดและความตองการอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยมีปริมาณไมมาก 

บริษัทฯ จึงไดมุงเนนการจําหนายอุปกรณจับยึดในตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแก ประเทศในแถบทวีปอเมริกา

และยุโรปเปนหลัก เพิ่มเติมจากตลาดในประเทศ  คูแขงสําคัญของบริษัทฯ ไดแก บริษัท ออโตซีเอส จํากัด ซึ่ง

เตรียมงาน 

 

ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา 
 

ออกแบบ 
 

จัดเตรียมวัสด ุ
ออกแบบ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง 
 

ทดลองประกอบชิ้นสวนและตรวจคุณภาพ 
 

บรรจุหีบหอ 
 

ขนสง ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนที่โรงงานลูกคา 
 

สงมอบสินคา 

ประกอบ 
 

ผลิต ทําการกัดขึ้นรูป 
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เปนผูผลิตอุปกรณจับยึดใหกับบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด รวมถึงบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร 

จํากัด บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัทสามมิตร มอเตอร จํากัด 

กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด 

ลูกคาของอุปกรณจับยึด คอื บริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต ซึ่งจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดตั้งแตชวงแรก

ในการออกแบบรถยนต รวมถึงบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก  ในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ ผลิตและจําหนาย

อุปกรณจับยึดใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ เชน ฟอรด วอลโว เรโนลด และอีซูซุ เปนตน  

2.1.4. ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ (Car Dealerships) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายของรถยนตในประเทศไทย

และประเทศมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 35 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2558 

สําหรับในประเทศไทย บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตฟอรด 

ดําเนินงานโดยบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด  มีโชวรูมพรอมศูนยบริการที่ทันสมัยตั้งอยูบนถนนรามอินทราและ

ในจังหวัดสมุทรปราการ ใหบริการตรวจสภาพ บริการงานซอม และประเมินราคาใหกับลูกคาที่นํารถมาเขารับ

บริการ ปจจุบัน ศูนยบริการของบริษัทฯ สามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมีคลังอะไหลสํารอง

เชื่อมโยงโดยตรงกับคลังอะไหลสวนกลางของฟอรด ทําใหสามารถจัดหาชิ้นสวนอะไหลไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตมิตซูบิชิ ซึ่งดําเนินงาน

โดยบริษัท เอเบิล มอเตอร จํากัด มีโชวรูมพรอมศูนยบริการตั้งอยูบนถนนลาดพราวและที่นวนคร จังหวัด

ปทุมธานี ใหบริการตรวจสภาพ บริการงานซอมรวมถึงบริการดานงานพนสีใหกับลูกคาที่นํารถมาเขารับบริการ 

สําหรับในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตฮอนดา 

มีโชวรูมพรอมศูนยบริการตั้งอยูที่เมืองเปตาลิง จายา ดําเนินงานโดยบริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด 

และที่เมืองคาจัง ดําเนินงานโดยบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด ซึ่งโชวรูมและศูนยบริการทั้ง 2 แหง

พรอมใหบริการแบบครบวงจรดวยมาตรฐาน 4S (Sales, Service, Spare parts and Spray Paint) เพื่อความ

พึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาที่นํารถมาเขารับบริการ 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ มุงมั่นนําเสนอการขายและการใหบริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา โดยเนนความพึงพอใจของ

ลูกคาเปนสําคัญ  บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาที่เขารับบริการจากแบบสอบถามและมีการ

เก็บขอมูลการเขารับบริการของลูกคาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัด

อบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริการที่ดีแกลูกคา และเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันกับตัวแทนจําหนายรถยนตรายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน 
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นอกเหนือไปจากคุณภาพการบริการที่ดีสําหรับลูกคาที่ไดกลาวมาขางตน รวมถึงภาพลักษณและการ

สงเสริมทางการตลาดของบริษัทผูผลิตรถยนตแลว การแขงขันสําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการหลังการขายยังไดรับผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเมืองดวย ซึ่งในอดีตที่ผานมา 

การสนับสนุนจากรัฐบาล ไดแก นโยบายคืนภาษีสําหรับรถยนตคันแรกในป 2555 ซึ่งกระตุนความตองการ

รถยนตของผูบริโภคใหเพิ่มขึ้น เปนผลใหยอดขายรถยนตภายในประเทศเติบโตอยางกาวกระโดดในชวงป 

2555-2556 และกอใหเกิดหนี้ครัวเรือนและการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในปตอ ๆ มา หรือการ

ประกาศใชกฎหมายสรรพสามิตใหมสําหรับรถยนต ซึ่งเปลี่ยนฐานการคํานวณภาษีจากปริมาตรกระบอกสูบ

เครื่องยนตเปนการคํานวณจากปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของเครื่องยนต ทําใหราคา

จําหนายรถยนตกวารอยละ 80 มีการปรับราคาขึ้นประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 เปนผลใหยอดขายรถยนต

ภายในประเทศสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงไตรมาสสุดทายของป 2558 กอนการบังคับใชกฎหมายใหม และคาด

วาจะสงผลใหยอดขายรถยนตในป 2559 มีปริมาณลดลง 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับรางวัลเพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานการดําเนินงานและ

คุณภาพการบริการที่ดีตอลูกคาของบริษัทฯ ไดแก รางวัล President Circle สําหรับตัวแทนจําหนายที่มี

ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ  รางวัลความพึงพอใจของลูกคา (C.S.I) จากสถาบัน J.D. Power และรางวัล 

Quality Care ที่แสดงถึงความมุงมั่นในการใหบริการที่ดีกับลูกคา อีกทั้งเปนตัวแทนจําหนายแหงแรกที่ไดรับ

ใบรับรอง “Blue Oval Certified” สําหรับมาตรฐานการขายและบริการที่กําหนดโดยบริษัท ฟอรด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัล CEO Award จากบริษัทฮอนดา ประเทศมาเลเซีย อยาง

ตอเนื่องติดตอกันในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

กลุมลูกคาของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

กลุมลูกคาเปาหมายของตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ ลูกคาทั่วไปที่ตองการซื้อรถยนต 

โดยเขามาที่โชวรูม ติดตอผานพนักงานขาย หรือติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งลูกคาที่ซื้อรถกับบริษัทฯ จะเปน

ลูกคาเปาหมายในการนํารถมาเขารับบริการที่ศูนยบริการของบริษัทฯ เชนกัน  อยางไรก็ดี ศูนยบริการของ

บริษัทฯ พรอมใหบริการลูกคาที่ซื้อรถจากตัวแทนจําหนายรถยนตรายอื่นเชนกัน 

2.1.5. ธุรกิจดานเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต (Car Navigation) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตและขอมูลจราจร รวมถึง

ระบบสื่อสารสารสนเทศแบบสองทางระหวางรถยนตและศูนยควบคุม (Telematics) ดําเนินงานโดยบริษัท 

อาปโก ไอทีเอส จํากัด และมีสัดสวนรายไดที่รอยละ 0.3 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2558 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบดวย ซอฟแวรและแผนที่การเดินทางภายใตเครื่องหมายการคา “พาว

เวอรแมพ (POWERMAP)” ซึ่งเปนระบบนํารองการเดินทางเพื่อใชในการแนะนําเสนทางและนําทางให

ผูใชบริการถึงจุดหมายปลายทางดวยเสียงนําทางและแสดงแผนที่นําทาง มีระบบคนหาขอมูลแบบชาญฉลาดที่
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เขาใจขอจํากัดดานภาษาและสามารถคนหาสถานที่ตั้งไดอยางรวดเร็ว  ซอฟแวรนี้สามารถนําไปใชกับอุปกรณ

เครือ่งเสียงติดรถยนตที่มีระบบนําทางประกอบภายในตัวเครื่อง หรือแบบแยกเปนกลองภายนอก รวมถึงเครื่อง

นําทางแบบพกพา โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  ในสวนแผนที่การเดินทางของบริษัทฯ 

นั้น ครอบคลุมแผนที่ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร และบรูไน ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการและความ

สะดวกในการใชงานของแตละประเทศไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการระบบสื่อสารสองทางสําหรับ

รถยนต และบริการวิเคราะหขอมูลการจราจรและการเดินทางแบบ real time รวมถึงไดเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี

เมืองอัจฉริยะซึ่งมีแบบอยางความสําเร็จจากประเทศสิงคโปร ดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญในดาน

ระบบภูมิสารสนเทศและการวิเคราะหขอมูลการจราจร 

กลุมลูกคาของธุรกิจเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต 

กลุมลูกคาของบริษัทฯ มีทั้งบุคคลทั่วไป ตัวแทนจําหนาย ลูกคาองคกร และหนวยงานภาครัฐ โดยกลุม

ลูกคาของระบบนํารองการเดินทางพาวเวอรแมพ ไดแก กลุมบริษัทผูผลิตรถยนต ตัวแทนจําหนาย กลุมบริษัท

ผูแทนจําหนายอุปกรณนํารองการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องนําทางแบบพกพา และผูบริโภคทั่วไป  

ปจจุบัน พาวเวอรแมพมีลูกคาลงทะเบียนแลวมากกวา 100,000 เลขหมาย และไดรับเลือกเปนหนึ่งใน

ผลิตภัณฑ OEM ติดตั้งในรถยนตมิตซูบิชิ ฮุนได โปรตอน และเอ็มจ ี

2.2. การตลาดและการแขงขัน 

ป 2558 โดยรวมถือไดวามีความทาทายสําหรับบริษัทฯ ในสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไมวาจะใน

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน  สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย จํานวน

รถยนตที่ผลิตไดในป 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,913,002 คัน เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 1.8 โดยเปนจํานวนการผลติ

เพื่อสงออกจํานวน 1,200,974 คันและผลิตเพื่อขายในประเทศจํานวน 712,028 คัน หรือคิดเปนสัดสวนตอจํานวน

ผลิตทั้งหมดที่รอยละ 63 และ 37 ตามลําดับ 

ยอดการผลิตเพื่อสงออกในป 2558 มีอัตราการเติบโตจากปกอนที่รอยละ 6.8 โดยเปนการเติบโตของการ

สงออกทั้งสวนรถยนตนั่งและรถกระบะในอัตรารอยละ 11.4 และ 4.5 ตามลําดับ  ซึ่งประเทศไทยยังคงมีบทบาท

สําคัญในฐานะศูนยกลางการผลิตและสงออกของบริษัทผูผลิตรถยนตที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย  และการ

เริ่มตนของขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยสงเสริมความมั่นคงของประเทศในการเปนผูนําและศูนยกลาง

การผลิตรถยนตในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งนี้ ยอดการสงออกรถยนตของประเทศไทยคาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2559 

โดยประมาณไวที่ 1.25 ลานคัน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่รอยละ 3.7 แมจะมีปจจัยที่ไมแนนอนของ

สถานการณเศรษฐกิจโลก 

ในทางกลับกัน สถานการณเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว โดยจํานวนรถยนตที่จําหนายภายในประเทศใน

ป 2558 ยังคงลดลงอยางตอเนื่องจากปกอนที่รอยละ 9.3 ถึงแมวาอัตราการลดลงจะปรับตัวดีขึ้นจากป 2557 ที่

ลดลงรอยละ 33.7 เปรียบเทียบกับป 2556  ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่เปนสาเหตุทําใหความตองการรถยนตในประเทศ

ลดลงนี้มาจากมุมมองดานลบของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งยังคงมีความผันผวนจากผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2557  การบริหารงานของรัฐบาลทหารหลังการยึดอํานาจยังคงไมประสบผล ซึ่ง
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กระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวงไตรมาสสุดทายของป 2558  นอกจากนี้ ภาระหนี้สิน

ครัวเรือนและราคาผลิตผลการเกษตรที่ตกต่ํายิ่งสงผลตอการชะลอการใชจายของผูบริโภค รวมถึงนโยบายคืนภาษี

รถยนตคันแรกที่ยังคงสงผลกระทบตอเนื่องในชวง 3 ปหลังสิ้นสุดโครงการ จากการกระตุนใหเกิดการใชจายลวงหนา

และทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง  

นอกจากนี้ เปนที่คาดการณวาการประกาศใชกฎหมายสรรพสามิตสําหรับรถยนตฉบับใหมซึ่งจะเริ่มบังคับใชใน

เดือนมกราคม 2559 จะมีผลใหจํานวนรถยนตมากกวารอยละ 80 จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ถึง

รอยละ 10 และสงผลใหจํานวนรถยนตที่จําหนายในประเทศลดลงในอัตรารอยละ 6.2 จากป 2558 โดยอยูที่จํานวน 

720,000 คันในป 2559 

สําหรับตลาดตางประเทศ ยอดจําหนายรถยนตในประเทศมาเลเซียในป 2558 มีจํานวนสูงที่สุดเปน

ประวัติการณที่จํานวน 666,674 คัน เพื่มขึ้นรอยละ 0.17 จากปกอน  อยางไรก็ดี แนวโนมการเติบโตของตลาด

แสดงถึงการอัตราการเติบโตที่ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 4.6, 4.47, 1.48 และลาสุดที่รอยละ 0.17 ในรอบ 4 ป 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดในประเทศมาเลเซียนั้นมีความคลายคลึงกับประเทศไทย โดยสวนใหญมาจาก

ความไมแนนอนทางการเมืองและจากการลดลงของราคาน้ํามันซึ่งถือเปนรายไดหลักของประเทศมาเลเซีย  

นอกจากนี้ ความผันผวนของคาเงินมาเลเซียริงกิตที่ลดลงกวารอยละ 20 เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ รวมถึง

การประกาศใชภาษีการขายและบริการในอัตรารอยละ 6 เมื่อเดือนเมษายน 2558 เปนอีกปจจัยสําคัญที่สงผล

กระทบตอตลาดและคาดวาจะสงผลกระทบตอเนื่องตอเศรษฐกิจโดยรวมในป 2559  ยอดจําหนายรถยนตในป 

2559 คาดวาจะลดลงเล็กนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากยอดขายที่ถูกกักไวในเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากการ

ประกาศขึ้นราคาของรถยนตสวนใหญในเดือนมกราคม 2559 

รถยนตเพอโรดัว (Perodua) ยังคงครองตําแหนงอันดับหนึ่งของตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซีย ดวยสวน

แบงการตลาดในป 2558 ที่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32 ตามดวยรถยนตโปรตอน (Proton) ที่รอยละ 15.3 (ลดลงจาก

สวนแบงการตลาดในปกอนที่รอยละ 17.4)  ในสวนรถยนตฮอนดาสามารถเอาชนะโตโยตาใหหลนจากอันดับหนึ่ง

ของรถยนตตางชาติ ดวยสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14.2 เปรียบเทียบกับโตโยตาที่มีสวนแบงการตลาด

ที่รอยละ 14.1  ทั้งนี้ รถยนตตางชาติมีแนวโนมในการเติบโตมากขึ้นดวยราคาที่สามารถแขงขันไดมากขึ้น อันเปนผล

จากการยกเลิกมาตรการปกปองรถยนตประจําชาติที่มีการดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป 

ในสวนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนตลาดยานยนตที่ใหญที่สุดในโลก เศรษฐกิจของจีนในป 2558 มีอัตรา

การเติบโตต่ําที่สุดในชวงปที่ผานมาที่อัตรารอยละ 6.9 และยังคาดการณวาการเติบโตจะอยูในระดับที่ต่ําลง ถือเปน

ระดับ “ปกติใหม” ตางจากในอดีตที่มีการเติบโตตอปมากกวารอยละ 8 

อุตสาหกรรมยานยนตในจีนในป 2558 มีการเติบโตของยอดการผลิตรถยนตที่รอยละ 3.25 และอัตราการ

เติบโตของยอดจําหนายรถยนตในประเทศที่รอยละ 4.68 เปรียบเทียบกับการเติบโตที่รอยละ 7.29 และ 6.85 ในป 

2557 ตามลําดับ โดยอัตราการเติบโตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจของจีนโดยรวม  จํานวนรถยนตที่
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ผลิตและจําหนายในป 2558 มีจํานวน 24.5 ลานคันและ 24.59 ลานคันตามลําดับ นับเปนยอดจําหนายรถยนตที่สูง

ที่สุดในโลกติดตอกันอยางตอเนื่องเปนปที่ 7 โดยเปนยอดจําหนายรถยนตนั่งจํานวน 21.5 ลานคัน 

ทั้งนี้ ตลาดรถยนตประเภท SUV และ MPV มีการเติบโตที่สูงที่สุดที่รอยละ 52.7 และ 10.1 ตามลําดับ ในขณะ

ที่สวนแบงตลาดของรถยนตนั่ง 4 ประตูลดลงรอยละ 5.4  ในป 2559 ยอดจําหนายรถยนตนั่งคาดวาจะเติบโตที่รอย

ละ 7.8 ดวยปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและการเติบโตของรายไดสวนบุคคล ในขณะที่ยอดจําหนาย

รถยนตเพื่อใชในการพาณิชยคาดวาจะติดลบรอยละ 5 เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และที่นาสนใจคือการ

เติบโตของรถยนตพลังงานทางเลือกซึ่งประมาณการไวที่ 700,000 คันในป 2559 และคาดวาจะมีความสําคัญมาก

ขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่รัฐบาลจีนไดใหความสําคัญกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.3.1. กําลังการผลิต 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตตามผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ 
จํานวน
โรงงาน 

กําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต 

ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558 

ชิ้นสวนรถยนต      
โครงชวงลางรถกระบะ (ชุด) 2 400,000 400,000 65% 66% 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป (ชิ้น) 3 117,064,311 117,064,311 64% 63% 

ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและกลึงกัดผิวสําเร็จ (ชุด) 2 40,173,449 40,173,449 47% 40% 

ชิ้นสวนพลาสติก (ชิ้น) 1 30,274,661 30,885,165 62% 72% 

ชิ้นสวนถังน้ํามันพลาสติก (ชิ้น) 1 220,000 220,000 62% 52% 

แมพิมพ (ชุด) 1 300 300 83% 77% 
อุปกรณจับยึด (ชุด) 1 300 300 93% 70% 

 

2.3.2. การจัดหาวัตถุดิบการผลิต 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

วัตถุดิบหลักสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด ไดแก เหล็กมวน เหล็ก

แผน เหล็กทอน เปนตน โดยบริษัทฯ ทําการสั่งซื้อเหล็กตามลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กตาม

ขอกําหนดของลูกคา และซื้อจากผูจัดจําหนายที่ไดรับการคัดเลือกจากลูกคาเชนกัน  โดยสวนมาก บริษัทฯ 

สั่งซื้อเหล็กผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก บริษัท เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท สยามสตีลเซอรวิสเซ็นเตอร จํากัด บริษัท ไทยสตีลเซอรวิสเซ็นเตอร จํากัด บริษัท โตโยตาทูโช จํากัด 

และบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด และเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา ดังนั้น การ

กําหนดราคาสินคาจึงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคาเหล็กที่เปนปจจุบัน 

นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน 

เนื่องจากขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนสําคัญของการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด 
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ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะและฝมือของวิศวกรที่ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด มี

ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เครื่องมือกล และมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) เปนอยางดี  ดังนั้น 

บริษัทฯ ไดมีการสรรหาและวาจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ อาทิเชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมันนี เพื่อ

เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ   

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

วัตถุดิบของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ รถยนตที่ประกอบเสร็จจากบริษัทผูผลิต

รถยนต และอะไหลรถยนตเพื่อใชในการซอมหรือบํารุงรักษารถยนต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาระดับ

ปริมาณรถยนตและอะไหลรถยนตที่ตองมีสํารองไวใหเพียงพอสําหรับการจําหนายและสงมอบใหกับลูกคาเมื่อมี

การสั่งซื้อไดทุกเวลา  ในสวนของศูนยบริการ บริษัทฯ มีคลังอะไหลสํารองที่สามารถเชื่อมตอโดยตรงกับอะไหล

สวนกลางของบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อใหการสั่งซื้อและจัดหาอะไหลสําหรับรถยนตสามารถจัดการไดอยาง

รวดเร็ว 

2.4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยาง

ยั่งยืน  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่อาจไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของ

บริษัทฯ ไมวาจะเปนเรื่องมลภาวะเปนพิษ น้ําเสีย หรือกากของเสียจากกระบวนการผลิต และใหมีการควบคุมใหทุก

กิจกรรมของบริษัทฯ มีการดําเนินงานสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรม เงื่อนไขตามบัตรสงเสริมการลงทุน ตลอดจนขอกําหนดตามมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO14001)  อยางไรกด็ี  

บริษัทฯ มีการดูแลและจัดการระบบเพื่อปองกันมลพิษที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และจัด

ทีมงานเพื่อดูแลรับผิดชอบเพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายตอไปนี้ 

1. สรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดถือปฏิบัติ 

2. ปองกันมลพิษทางน้ํา อากาศ และมลพิษจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 

3. จัดใหมีการแยกขยะภายในโรงงาน 

4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. มีการสื่อสารใหสาธารณะรับทราบ 

6. มีการฝกอบรมพนักงานใหมีความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือ ISO14001 จาก TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมันนีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 เปนตนมา และไดรับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 

(Green System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ รวมถึงมีการ

ติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และมีผลถึงป 2559 ซึ่งเปน

สิ่งยืนยันไดถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะบริหารองคกรใหเปนสถาน
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ประกอบการที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย และไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน   

2.5. งานที่ยังไมไดสงมอบ 

บริษัทฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบใหแกลูกคาสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตและธุรกิจตัวแทนจําหนาย

รถยนตและศูนยบริการ  อยางไรก็ตาม การผลิตแมพิมพและการผลิตอุปกรณจับยึดเปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนชิ้นงาน

ที่ใชเวลานานกวา 1 ปและบริษัทฯ ยังมีปริมาณงานที่ยังสงมอบไมเสร็จสิ้นในมูลคาที่ไมถือเปนนัยสําคัญ 

2.6. สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ (Stamping Parts for 

Automotive) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่  

2175(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software, Digital Content and 

Embedded Software ประเภท 5.8 กิจการซอฟแวร สําหรับบริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด (“AMAC”) ตาม

บัตรสงเสริมเลขที ่1657(7)/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) สําหรับยานพาหนะ ประเภท 

4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ สําหรับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน( (“AP”) ตามบัตร

สงเสริมเลขที่ 2162(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551  

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Digital Content ประเภท 5.8 กิจการซอฟแวร 

สําหรับบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (“AITS”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1386(7)/2552 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2552  

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ

รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (“AA”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1075(2)/2553 

ลงวันที่ 5 มกราคม 2553  

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (“ASP”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1467(2)/2554 ลง

วันที่ 21 เมษายน 2554 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ (Stamping Die) ชิ้นสวนแมพิมพ อุปกรณจับยึด 

(Jig & Fixture) ชิ้นสวนอุปกรณจับยึด การซอมแซมแมพิมพและซอมแซมอุปกรณจับยึด ประเภท 4.2 

กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด (“AHT”) ตาม

บัตรสงเสริมเลขที่ 5024(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 (ตามมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

ฟนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1840(2)/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะและชิ้นสวนโลหะสําหรับ 

Hard Disk Drive ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งชิ้นสวนโลหะ และประเภท 5.5 กิจการ

ผลิตชิ้นสวนและ/หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือชิ้นสวนและ/หรือ อุปกรณที่ ใชกับผลิตภัณฑ

อิ เล็กทรอนิกส  สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส  จํากัด (“AHP”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่  

5025(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 (ตามมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อฟนฟูการลงทุนจาก

วิกฤตอุทกภัยตามบัตรสงเสริมเลขที ่1777(2)/2548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2548) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะ ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งชิ้นสวน

โลหะ สําหรับบริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด (“AL”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1779(2)/2557 

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวน

ยานพาหนะ ของบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (“APC”) ไดรับ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1030/อ./2558 ลง

วันที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งเปนการรับโอนกิจการจากบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามบัตร

สงเสริมเลขที่ 1927(2)/2550 ลงวันที่ 24 กันยายน2550  และกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 

4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1807(2)/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (“ASP”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 59-0174-0-00-1-0 

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (ยังไมเริ่มใชสิทธิบัตรในป 2558) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT AHP AL APC(AF) APC 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ
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ผลิตถัง
น้ํามัน
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ซอฟแวร 
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เดินทาง) 

กิจการ
ซอฟแวร 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

ออกแบบ
และผลิต
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ผลิต
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ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (มาตรา 31(1)) ยกเวนสาํหรับ 

AHT และ AHP  ไมเกินรอยละ 150 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุน

หมุนเวียน และสําหรับ AITS และ AMAC ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ

ประกอบกิจการนั้น (มาตรา 31(2)) 

7 ป (สิ้นสุด

มกราคม 

2560) 

7 ป (สิ้นสุด 

มกราคม 

2562) 

8 ป (สิ้นสุด 

มิถุนายน 

2560) 

8 ป (สิ้นสุด 

มกราคม 

2561) 

8 ป (สิ้นสุด 

มกราคม 

2561) 

8 ป (สิ้นสุด

ธันวาคม 

2559) 

8 ป (สิ้นสุด 

มกราคม 

2564) 

8 ป (สิ้นสุด 

ธันวาคม 

2563) 

7 ป (สิ้นสุด

กุมภาพันธ 

2564) 

 7 ป (สิ้นสุด

กรกฎาคม 

2564) 

ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือ่เสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  (มาตรา 34) 

           

ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มาตรา 27)            

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร (มาตรา 28)            

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่มอีายุไมเกิน 10 ป นับตั้งแตปที่ผลิตถึงปที่

นําเขาและตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริม (มาตรา 28) 

           

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป 2540 (มาตรา 28)             

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป 2546 (มาตรา 28)             

ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอย

ละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตาม

มาตรา 31 (1) (มาตรา 35 (1)) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AA ASP AP AITS AMAC AH AHT AHP AL APC(AF) APC 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตถัง
น้ํามัน

พลาสติก 

กิจการ
ซอฟแวร 
(ระบบนํา
รองการ
เดินทาง) 

กิจการ
ซอฟแวร 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

ออกแบบ
และผลิต
แมพิมพ

และ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิต
ชิ้นสวน

โลหะปมขึ้น
รูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปน

ระยะเวลา 10 ปนับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (มาตรา 35 (2)) 

           

ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ (มาตรา 35 (3)) 

           

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อ

ใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก 

(มาตรา 36 (1)) 

1 ป 1 ป 5 ป  1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปน

ระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก (มาตรา 36 (2)) 

1 ป 1 ป 5 ป  1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 

ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได  

(มาตรา 37) 

           

จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ขอ 9

เงื่อนไขทั่วไป) 

           

หยุดการดําเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก

สํานักงาน  (ขอ 11 เงื่อนไขทั่วไป) 

           

เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขาภายในวันที่ดังนี้  (ขอ 1.1 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

25/7/2557 21/10/2556 15/6/2557 26/11/2556 9/1/2553 15/6/2556 21/8/2558 21/8/2558 26/12/2559 24/3/2556 3/1/2560 

ตองมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมนอยกวา (ขอ 3 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 800 

ลานบาท 

200 

ลานบาท 

150 

ลานบาท 

100 

ลานบาท 

10 

ลานบาท 

282.36 

ลานบาท 

65 

ลานบาท 

120 

ลานบาท 

40 

ลานบาท 

150 

ลานบาท 

53.114 

ลานบาท 
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ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลคาไม

เกิน ... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน

ที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม (เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ)  

220 

ลานบาท 

464 

ลานบาท 

210 

ลานบาท 

  380 

ลานบาท 

363.675 

ลานบาท 

578.164 

ลานบาท 

86.436 

ลานบาท 

 33.514 

ลานบาท 

ยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและรายงานผลการ

ดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหสาํนักงานเห็นชอบเพื่อ

ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชี

นั้น  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

ภายใน 

120 วัน 

 ภายใน 

120 วัน 

ตองมีขนาดการลงทุน(ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ํา)ไมนอยกวา ...(เง่ือนไข

เฉพาะโครงการ) 

1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 2 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000

หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทยีบเทา นบัแตวันที่เปดดําเนินการภายใน  (เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

2 ป 2 ป 2 ป   2 ป 2 ป 2 ป 2 ป วันที่ 24 

กันยายน 

2558 

2 ป 

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร โดยมกีารศึกษาความตองการ การออกแบบ และการ

พัฒนาและการสรางสรรคโปรแกรมซอฟแวรและงาน DIGITAL CONTENT 

           

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร โดยมกีารศึกษาความตองการ การออกแบบ การพัฒนา

สรางสรรคโปรแกรม การทดสอบ การประยุกตใช การจัดการเปลี่ยนแปลง และการ

ฝกอบรมในลักษณะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟแวรหรืองาน 

DIGITAL CONTENT 
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ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปมีกําลังการผลิต  10  ลานชิ้น  (หรือ 45,000 ตัน) (เวลา

ทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน :  300 วัน/ป) (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน ชิ้นสวนชวงลาง เปนตน มีกําลังการผลิต 15  ลานชิ้น  

(หรือ 150,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน :  300 วัน/ป) (เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

           

ผลิตถังน้ํามันพลาสติกสําหรับยานพาหนะ มีกําลังผลิตปละประมาณ 200,000 ชิ้น 

(หรือ 1,500 ตัน)(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ป)(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตแมพิมพปมโลหะและการซอมแซมแมพิมพ มีกําลังการผลิตปละ 400 ชุด  ผลิต

ชิ้นสวนแมพิมพ มีกําลังการผลิตปละ 200 ชิ้น (หรือ 100 ตัน) ผลิตอุปกรณจับยึด

และการซอมแซมอุปกรณจับยึด มีกําลังการผลิตปละ 22 ชุด  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณจับ

ยึด มีกําลังการผลิตปละ 300 ชิน้ (หรือ 450 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 

วัน/ป)(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)   

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ มีกําลังการผลิต 32 ลานชิ้น  (หรือ 

32,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับ HARD DISK DRIVE เชน COVER เปนตน มีกําลังผลิตปละ 

48 ลานชิ้น (หรือ 1,000 ตัน)(เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)(เงื่อนไข

เฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ กําลังผลิตปละประมาณ 3,391,488 ชิ้น 

(9,688 ตัน)(เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 320 วัน/ป)(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)  
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ผลิตชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET, GUIDE ARM, PLATE BASE, และ PIN FIN เปน

ตน กําลังผลิตปละประมาณ 31 ลานชิ้น (หรือ 770 ตัน)(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วัน : 

300 วัน/ป)(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน INPUT SHAFT และ HUB ASSY WHEEL FRONT 

เปนตน กําลังผลิตปละประมาณ 274,180 ชิ้น (หรือประมาณ 1,200 ตัน)(เวลา

ทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 320 วัน/ป)(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เปนเวลาอยางนอย  

15 ป  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนเวลาอยางนอย  15 ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

สถานที่ตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเวลาอยางนอย  15  ป  

(เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง เปนเวลาอยางนอย 

15 ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

           

สถานที่ตงโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปนเวลาอยางนอย 15 ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 

สําหรับกลุมบริษัทอาปโก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนพื้นฐานที่สําคญั

ที่สงเสริมหลักกํากับกิจการที่ดีขององคกรโดยรวม  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดใหความสําคัญกับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่รับผิดชอบในการกํากับ

ดูแลมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยบริษัทฯ ไดวางกรอบการ

จัดการสําหรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงตามหลักการและแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโต

ของธุรกิจและสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืนใหกับผูถือหุนและนักลงทุน 

พัฒนาการที่สําคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารความเสี่ยง

และมีการดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมี

การจัดประชุมเปนรายไตรมาสเพื่อพิจารณาปจจัยเสี่ยงและทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยคํานึงถึงกรอบ

การบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยรวม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและ

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของบริษัทฯ ในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และใหใช

เปนหลักปฏิบัติสําหรับบุคลากรทั่วทั้งองคกร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาปจจัยเสี่ยงตางๆ ขององคกรที่มีความเปนไปไดที่จะสงผล

กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และมีการ

ทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงเหลานี้ใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ในรอบป 2558 ที่ผาน

มา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1. ความเสี่ยงของประเทศ 

ความเสี่ยงของประเทศเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภายในประเทศที่บริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจอยูซึ่งอาจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือมูลคาสินทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดระบุความ

เสี่ยงของประเทศในสองหัวขอ ไดแก 

3.1.1. ความเสี่ยงจากปญหาทางการเมือง 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากปญหาทางการเมืองเปนหนึ่งในความเสี่ยงหลักขององคกรจาก

ผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวม ตอบริษัทและอุตสาหกรรมยานยนต  ในอดีต ความไมแนนอนของ

สถานการณทางการเมืองไดสงผลกระทบตอบริษัทฯ จากเหตุการณการกอความไมสงบและความลาชาของ

แผนการลงทุนของรัฐบาลซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวและความตองการใชจายในประเทศออนตัว 

และสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต 

ปจจุบัน ยังคงเปนการยากที่จะคาดการณถึงความรุนแรงจากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองใด ๆ 

เนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่ยงัไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาที่ผานมา  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ได



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 3 ปจจัยความเสี่ยง   หนา 35 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

ทําการประเมินความเสี่ยงและไดขอสรุปวาผลกระทบตอการดําเนินงานไมถือวาเปนนัยสําคัญถึงแมวาอัตรา

ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนี้อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้ การติดตามสถานการณทางการเมืองใน

ประเทศไทยอยางใกลชิดดูจะเปนมาตรการที่เหมาะสมในปจจุบัน  นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนและการ

เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในตางประเทศสามารถชวยลดทอนผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ ได 

3.1.2. ความเสี่ยงจากปญหาภัยธรรมชาต ิ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่และสวนมากเกิดขึ้นโดยไมมีสัญญาณเตือนใด ๆ โดยเปน

การเกิดจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหผูคนบาดเจ็บและกอความเสียหายตอทรัพยสิน  บริษัทฯ เคยไดรับผลกระทบ

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอผลการดําเนินงานและผลกําไรของบริษัทฯ ในชวง 5 ปที่ผานมา จากเหตุการณสึ

นามิในประเทศญี่ปุนซึ่งสงผลกระทบทางออมตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการขาดแคลนสินคา

และเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต ทําใหเกิดความลาชาในการผลิต และจากเหตุการณมหาอุทกภัยใน

ประเทศไทย ซึ่งทําใหโรงงานหลักของบริษัทฯ จมอยูใตน้ําลึกกวา 2.2 เมตร กอใหเกิดความเสียหายตอ

เครื่องจักร สินคา และอาคาร เกิดคาใชจายเพิ่มเติมจากการปกปองทรัพยสินและฟนฟูการผลิต และทําใหธุรกิจ

หยุดชะงักและขาดรายไดจากการตองหยุดการผลิตภายหลังน้ําทวม 

บริษัทฯ ไดพิจารณาไตรตรองถึงความเสี่ยงโดยรวมจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และไดกําหนด

มาตรการปกปองและปองกันเพื่อจํากัดและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

อยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถฟนฟูการผลิตใหกลับไปดําเนินธุรกิจอยางปกติไดในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

เทาที่จะทําได  มาตรการเหลานี้ ไดแก การสรางเขื่อนกั้นน้ําลอมรองพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค การ

ตอรองความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยใหครอบคลุมทุกโรงงานและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมโดยรวม 

รวมถึงการหยุดชะงักของการธุรกิจดวย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณในโรงงานตาง ๆ เพือ่ใหพรอมตอ

การยายฐานการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

เนื่องจากผูผลิตรถยนตในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไมไดจาก

การกระจุกตัวของลูกคาสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากลูกคา

รายใหญ 3 ลําดับแรก ไดแก อีซูซุ ออโตอัลลายแอนซ (เอเอที) และนิสสัน ซึ่งมีรายไดรวมคิดเปนสัดสวน

มากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญจํานวน

นอยรายนี้ และแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและสวนแบงทาง

การตลาดของลูกคาเหลานี้ และการสูญเสียยอดขายจากลูกคารายใดรายหนึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของ

บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ประเมินวาความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคานี้อาจสงผลกระทบนอยลง

เนื่องจากความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะสูญเสียคําสั่งซื้อจากลูกคานั้นอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งโดยทั่วไป คําสั่งซื้อของ

ลูกคาที่เปนบริษัทผูผลิตรถยนตจะมีไปตลอดอายุของรถยนตและมักจะตอเนื่องไปถึงรถยนตรุนตอ ๆ ไป และ
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บริษัทฯ ไมเคยมีประวัติการสูญเสียลูกคาในอดีต  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานที่สูงใน

ดานคุณภาพ การจัดสงที่ตรงเวลา และราคาที่แขงขันได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาสําหรับความตอเนื่อง

ของคําสั่งซื้อจากลูกคาในอนาคต 

3.2.2. ความเสี่ยงจากการการกระจุกตัวของประเทศของลูกคา 

บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยงของกับการกระจุกตัวของประเทศที่เปน

ฐานของลูกคา ซึ่งดูเหมือนวาบริษัทฯ จะมีการพึ่งพิงตอเศรษฐกิจของญี่ปุนเปนอยางมากเนื่องจากรายไดสวน

ใหญของบริษัทฯ มาจากบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุน ดังนั้น การตกต่ําของเศรษฐกิจญี่ปุนจะสงผลกระทบ

ตอบริษัทผูผลิตรถยนตและตอเนื่องมายังบริษัทฯ และอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยดวยเชนกัน อาจทํา

ใหธุรกิจตองหยุดชะงักและขาดรายไดไป 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมดูแลโดยการติดตามขาวสาร การเปลี่ยนแปลง และแนวโนม

ของเศรษฐกิจทั่วโลกเพื่อใหมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและทันเวลา  อยางไรก็ดี ความ

เสี่ยงนี้จะไมถูกกําจัดไปเนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุนยังครองความเปนผูนําในตลาดยานยนต แต

บริษัทฯ คาดวาการเติบโตของธุรกิจในตางประเทศจะชวยกระจายฐานสินคาและกลุมคา และทําใหผลกระทบ

จากความเสี่ยงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ นี้ลดลง 

3.2.3. ความเสี่ยงจากการการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตอาจมีอัตราการแขงขันที่สูงมาก เนื่องจากความตองของ

บริษัทผูผลิตรถยนตในมาตรฐานที่สูงสําหรับการผลิตและคุณภาพของสินคาจากผูผลิตชิ้นสวน  สําหรับการผลิต

รถยนตแตละรุน บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตตองมุงมั่นที่จะไดรับคัดเลือกใหผลิตชิ้นสวนใหไดมากที่สุดเทาที่จะ

มากไดจากบริษัทผูผลิตรถยนต ดวยหมายถึงการประกันรายไดอยางแนนอนในอนาคตตลอดระยะเวลาการผลิต

ของรถยนตรุนนั้น ๆ และการไดรับเลือกใหผลิตชิ้นสวนอยางตอเนื่องในรถยนตรุนตอ ๆ มาเปนการแสดงใหเห็น

ถึงความนาเชื่อถือและความไววางใจตอบริษัทฯ สําหรับการรักษามาตรฐานสูงในเรื่องคุณภาพ ราคา และการ

จัดสงสินคา ดังนั้น การสูญเสียลูกคายอมสงผลกระทบตอผลกําไรและชื่อเสียงของบริษัทฯ และเปนขอ

เสียเปรียบในการแขงขันสําหรับรถยนตรุนอื่น ๆ  

บริษัทฯ มีความสัมพันธอันยาวนานและมีประวัติที่ดีสําหรับบริษัทผูผลิตรถยนต  ดวยมาตรฐานสูงใน

เรื่องคุณภาพ ราคา และการจัดสงที่ตรงเวลา ทําใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับจากบริษัทผูผลิตรถยนตระดับโลก 

และทําใหความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะสูญเสียคําสั่งซื้อลูกคาเปนสิ่งที่ไมนาจะเกิดขึ้น โดยประกาศนียบัตรและ

รางวัลดานคุณภาพตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดรับในอดีตสามารถเปนขอพิสูจนในเรื่องความเปนเลิศในการดําเนินงาน

และการผลิต 

3.3. ความเสี่ยงจากการผลิต 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

สําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอุปสงคและ
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อุปทานของเหล็กในตลาดทั่วโลก และเนื่องดวยเหล็กเปนวัตถุดิบสําคัญซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 

ของตนทุนสินคา ทําใหผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ จากความผันผวนของราคาเหล็กอาจมีนัยสําคัญ 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ดวยนโยบายการจัดซื้อสวนกลาง โดยที่บริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบ

จากผูขายที่ไดรับการอนุมัติ ที่ราคาที่มีการตกลงกับลูกคา  เมื่อราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ราคาของสินคา

ก็จะมีการปรับหรือไดรับการชดเชยเชนกัน  ดังนั้น อาจกลาวไดวาบริษัทฯ ไดสงผานความเสี่ยงจากการผันผวน

ของราคาเหล็กไปใหกับบริษัทผูผลิตรถยนต และเปนผลใหบริษัทฯ ลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ที่มีตอผล

กําไรของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

3.3.2. ความเสี่ยงจากปญหาแรงงาน 

จํานวนพนักงานที่มีขนาดใหญสามารถทําใหองคกรเกิดความเสี่ยงจากปญหาดานแรงงานที่หลากหลาย  

โดยความสัมพันธกับสหภาพแรงงานที่ย่ําแยและการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพสามารถกอใหเกิดปญหามากมาย 

ทั้งปญหาเล็กหรือรายแรงและอาจรวมไปถึงการนัดหยุดงานของพนักงาน ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอการผลิต

และจัดสงสินคาและทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือได 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการใหผลตอบแทนและ

สวัสดิการใหกับพนักงานอยางเหมาะสมเพื่อลดปญหาความขัดแยงทางดานแรงงานและขอพิพาทในองคกร  

ดวยความใสใจของผูบริหารที่ผานมาทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาดานแรงงานนอยมากจนถึงปจจุบัน 

นอกจากปญหาแรงงานภายในองคกรแลว บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากปญหาแรงงานในองคกรอืน่

ในหวงโซการผลิตและจําหนายรถยนต อยางไรก็ตาม เหตุการณเหลานี้มีอัตราการเกิดที่คอนขางต่ําและสวน

ใหญจะกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนการชั่วคราวและไมถือเปนนัยสําคัญ 

3.3.3. ความเสี่ยงจากปญหาคุณภาพ 

คุณภาพของสินคาถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวนที่ผลิตทุกชิ้น

จะตองไดคุณภาพเต็ม% เพราะชิ้นสวนที่บกพรองหรือขอผิดพลาดอาจเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

และผลกระทบที่รายแรงตามมา ทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียงและลูกคา และอาจถูกฟองรองจากผูบริโภคสําหรับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางมากกับการควบคุมคุณภาพของสินคาและกําหนดเปาหมายในการ

ผลิตใหไมมีของเสีย  โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 สําหรับโรงงานการ

ผลิตชิ้นสวนรถยนตทั้งหมดของบริษัทฯ และมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อให

มั่นใจไดวาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคุณภาพของสินคาจะลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมี

การตั้งเงินสํารองเผื่อการเรียกคืนสําหรับในสวนผลกระทบที่เปนตัวเงิน บริษัทฯ ไดมีการตั้งเงินสํารองเผื่อเรียก

สําหรับการรับประกันสินคาที่ชํารุดตามขอกําหนดสัญญาการซื้อขายกับลูกคา และไดทําประกันความเสียหาย

จากการเรียกคืนสินคาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินจากความเสี่ยงนี้ดวย 
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3.4. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุดเพียงผูเดียว 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพิง นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร

และผูกอตั้งกลุมบริษัทอาปโก ดวยลักษณะความเปนผูนําที่แข็งแกรงและประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนต

ทําใหนายเย็บ ซู ชวน เปรียบเสมือนภาพลักษณของกลุมบริษัทอาปโก  วิสัยทัศนและบทบาทของนายเย็บ ซู 

ชวนเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจและผลกําไรของบริษัทฯ ที่ผานมา  ดังนั้น การเกษียณอายุของ

นายเย็บ ซู ชวน คาดวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจที่อาจเกิดจากความสัมพันธกับลูกคาที่ลดนอยลง ทําใหบริษัทฯ 

อาจไมไดรับคําสั่งซื้อใหม ๆ ในสภาพแวดลองทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูงมากในปจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัทไดเล็งเห็นถึงปญหานี้และมีการพิจารณาการแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารเพือ่

บรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้  สําหรับแผนงานระยะสั้น นายเย็บ ซู ชวนจะยังคงใหการสนับสนุนธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในดานการดําเนินงานและจะคอย ๆ เพิ่มบทบาทดานการวางแผนกลยุทธและที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ใหกับกลุมบริษัทอาปโก โดยผูบริหารของบริษัทยอยจะมีอํานาจในการบริหารและรับผิดชอบตอผลการ

ดําเนินงานและกําไรของบริษัทและรายงานตรงตอประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร 

ถึงแมวานายเย็บ ซู ชวนยังไมมีแผนการเกษียณอายุในอนาคตอันใกลนี้และจะยังคงบทบาทในการ

สนับสนุนบริษัทฯ ทั้งทางดานการดําเนินงานและกลยุทธทางธุรกิจ แตคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความ

เสี่ยงและใหทบทวนการวางแผนในการลดความเสี่ยง อาทิ เชน การกระจายอํานาจจากผูบริหารระดับสูงแก

ผูบริหารของแตละบริษัท โดยใหดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานและผลประกอบการของแตละบริษัทฯ และให

รายงานผลการดําเนินงานตอประธานและประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัด

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานระดับหัวหนางานอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารระดับผูจัดการอีกดวย 

3.5. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.5.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ ทําสัญญาสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสัญญาเหลานี้มีเงื่อนไขที่

แตกตางกัน โดยสัญญาบางสวนอยูภายใตอัตราดอกเบี้ยคงที่และสวนใหญเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เปนเหตุให

บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลกระทบตอตนทุนทาง

การเงินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร 

โดยนําสัญญาที่มียอดเงินกูคงเหลือบางสวนมาเปลี่ยนเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รวมถึงทําสัญญาเงินกูใหมภายใต

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อทดแทนสัญญาเงินกูเดิมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และในป 2558 บริษัทฯ ไดออก

หุนกูในเงื่อนไขระยะเวลา 3 ปและอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งมาตรการเหลานี้ไดชวยลดสัดสวนเงินกูคงเหลือใน
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อัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหเหลือที่ประมาณรอยละ 57 ของเงินกูระยะยาวคงเหลือทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2558 

และทําใหลดผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ 

3.5.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากรายไดจากการสงออกและคาใชจาย

ในสกุลเงินตางประเทศที่สวนใหญมาจากการจัดซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบ  อยางไรก็ดี ความเสี่ยงนี้ถือวาไม

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เนื่องจากการทําธุรกรรมในเงินตราตางประเทศยังมีจํานวนนอยดวย

ธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญเปนการซื้อขายในสกุลเงินบาท 

ทั้งนี้  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการจับคูรายไดและคาใชจาย

ในเงินสกุลเดียวกัน และมีการพิจารณาใชตราสารอนุพันธทางการเงิน (Forward หรือ Option) ตามความ

เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงนี ้

3.6. ความเสี่ยงดานอื่น ๆ 

3.6.1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน 

บริษัทฯ อาจพบความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมจากการ

ดําเนินงานและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอองคกร ซึ่งหากไมมีการ

บริหารจัดการที่ดี องคกรอาจไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุรายแรง  ดังนั้น 

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนนโยบายและแผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวานโยบายและแผนงานที่

เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและการจัดการสิ่งแวดลอมมีการดําเนินการในทุกสวนงาน

และทุกบริษัทในองคกร 

ผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศและ

ฝกอบรมใหกับพนักงานเพื่อสรางความเขาใจที่ดีและตระหนักในความปลอดภัยของตนเอง  บริษัทฯ ไดสงเสริม

กิจกรรมดานความปลอดภัย เชน กิจกรรมการตรวจสอบที่ดี (Completely Check Completely Find Out) 

หรือ CCCF เพื่อกําจัดจุดเสี่ยงภัยและปองกันไมใหเกิดอุบัติเหต ุและกิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสรางมาตรฐานความ

ปลอดภัย สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน  บริษัทฯ มีการ

สงเสริมนโยบายการขับขี่อยางปลอดภัย โครงการเมาไมขับ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อปลอดสารเสพติดในที่

ทํางานอยางตอเนื่อง ดําเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามกําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด จัดใหมีการ

ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน และใหความสําคัญกับการปฎิบัติตามขอกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวของ

ของมาตรฐานดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมในทุกกิจการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ การไดรับการรับรองมาตรฐาน  

ISO/TS16949 และ ISO14001 อยางตอเนื่อง ถือเปนขอพิสูจนถึงความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ในการบริหาร

จัดการดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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3.6.2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศอื่น 

ดวยความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ทําใหบริษัทอาปโกมี

การสรรหาโอกาสทางการลงทุนที่ดี ซึ่งขยายการงลงทุนในตางประเทศอาจทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยง ทั้งจาก

ความไมแนนอนของโครงการที่วางแผนไวและจากความไมแนนอนในประเทศที่บริษัทฯ ไปทําการลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกับผูบริหารใหทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน

สําหรับโครงการลงทุนใหมทุกโครงการ และนําขอมูลเหลานี้นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ

ประเมินผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน เพื่อใหบริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเงินทุนของบริษัทฯ อยางมี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน 

3.6.3. ความเสี่ยงจากบริษัทรวมทุน 

จากจํานวนของบริษัทรวมทุนที่บริษัทฯ ไดทําการลงทุนในชวงที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนและจากความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และผูรวมทุน 

การขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในธุรกิจรวมทุน ซึ่ง

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนอาจไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวหรือเกิดปญหาขัดแยงกับผูรวมทุนและ

ทําใหบริษัทฯ ตองรับภาระขาดทุนของบริษัทรวมทุน  ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้อาจสงผลตอผลขาดทุนในงบการเงิน

ของบริษัทฯ  ในกรณีที่บริษัทรวมทุนมีการดําเนินงานที่ไมดี บริษัทฯ อาจตองรับรูผลขาดทุน หรือในกรณีที่แย

ที่สุดอาจทําใหบริษัทฯ ตองตั้งสํารองการสูญเสียเงินลงทุนถาปญหาไมสามารถแกไขไดและเปนผลใหมูลคาของ

เงินลงทุนลดลง 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ตั้งแตเริ่มตน โดยผูบริหารมีการพิจารณาคัดเลือกผูรวมทุนใน

ทุกโครงการการลงทุนอยางรอบคอบ  กอนที่จะมีการรวมทุน ผูบริหารจะตองพิจารณาจนมั่นใจวาทั้งสองบริษัท

มีวิสัยทัศนเดียวกันและมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีการกําหนดและตกลงบทบาทการควบคุมและเงื่อนไข

ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางขัดเจน  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทรวม

ทุนและใหการสนับสนุนและคําแนะนําตอผูบริหารตามที่เห็นสมควร 

3.6.4. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาสินเชื่อกับธนาคาร 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากกรณีที่ธนาคารอาจเรียกคืนวงเงินสินเชื่อของธนาคารหรือเรียกรองใหบริษัทฯ 

จายคืนเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่สูงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดกับธนาคาร  ถึงแมวาบริษัทฯ มีการออกหุนกู

เพื่อการจัดสรรแหลงเงินทุนในป 2558 เงินกูจากธนาคารยังคงถือเปนแหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ โดยมีมูลคา

เงินกูคงเหลืออยูประมาณ 2.5 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทําใหผลกระทบตอกําไรและสภาพ

คลองของบริษัทฯ ยังมีอยูในระดับที่ถือเปนนัยสําคัญ 

บริษัทฯ ไดมีการตอรองเงื่อนไขและขอกําหนดกับธนาคารอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยกอนการ

ลงนามทําสัญญาสินเชื่อใด ๆ บริษัทฯ จะตองตรวจสอบใหแนใจวาบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับ

การคืนเงินกู และบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขทางการเงินกับธนาคารไดตลอดอายุของ
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เงินกับธนาคาร  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดและทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงได 

บริษัทฯ ตองรีบแจงตอธนาคารเพื่อขอผอนผันและหลีกเลี่ยงขอกลาวหาการผิดสัญญาซึ่งจะทําใหธนาคาร

สามารถเรียกคืนเงินกูไดอยางไมมีเงื่อนไขใด ๆ  

3.6.5. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมูลงานจากรัฐบาลหรือรัฐวิสากิจใด ๆ  ดังนั้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวาบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   หนา 42 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยเปนที่ดินและอาคารซึ่งใชเปนสํานักงานและโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรที่ใช

ในการดําเนินการผลิต โดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุปไดดังนี้ 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

ที่ดิน เจาของ 748.90 
จํานวน 93 ลานบาท 

นําไปค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ

จากธนาคาร 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและหองชุด เจาของ 1,453.99 

อาคารบนที่ดินเชา เจาของ 15.19 ไมม ี

เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
3,277.96 ไมม ี

ยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
198.09 ไมม ี

อาคารระหวางกอสราง, เครื่องจักร และอุปกรณ
โรงงาน ระหวางผลิตและติดตั้ง 

เจาของ 152.57 ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน และอาคาร 
ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขารามอินทรา 

เชาระยะเวลา 1,3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขาลาดพราว เชาระยะเวลา 10 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
เครื่องจักร ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขานวนคร 

เชาระยะเวลา 1,3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขา
สมุทรปราการ 

เชาระยะเวลา 10 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต ประเทศมาเลเซีย เชาระยะเวลา 2,3,6 ป ไมม ี ไมม ี

หองชุดที่ตั้งสํานักงาน ดิออฟฟศเซส แอท เซ็นทรัล
เวิลด 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและคลงสินคา บริษัทคาซึยา  เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

อาคารและสํานักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 40.48 ไมม ี

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 49.23 ไมม ี
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สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา เจาของ 147.99 

จํานวน 84 ลานบาท 
นําไปค้ําประกัน

วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
จากธนาคาร 

 

สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

4.1.1. สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายมณฑวัฒน พวงสาลี และบริษทั นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที ่102276 เลขที่ดิน 3677  
ถนน รามอินทรา กม 7 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร 2 งาน 21 ตารางวา 

วันที่ทําสัญญา 20 พฤศจิกายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2560) 

4.1.2. สัญญาเชาอาคารสํานักงานเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอนิทรา 

คูสัญญา นายมณฑวัฒน พวงสาลี และบริษทั นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง อาคารบานเลขที ่97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

วันที่ทําสัญญา 1 พฤศจิกายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2560) 

4.1.3. สัญญาเชาที่ดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิชิ สาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ ชยาภิรัตและนางพันทิพา ชยาภิรัต และบริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที ่6-29305, 7-29296 เลขที่ดิน 2418-2420  
ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10101 

วันที่ทําสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 

4.1.4. สัญญาเชาอาคารเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิชิ สาขาลาดพราว 

คูสัญญา บริษัท ไดนามิค มอเตอร จํากัด และบริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

สถานที่ตั้ง สิ่งปลูกสรางเลขที ่2418-2420 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

วันที่ทําสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 
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4.1.5. สัญญาเชาที่ดินเพื่อทําโชวรมูรถยนตมิตซูบิชิ สาขานวนคร 

คูสัญญา นางวัลภา ญาณสมบูรณ และบริษทั เอเบิล มอเตอรส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที ่1731 เลขที่ดิน 7 หนาสํารวจ 321 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่ทําสัญญา 1 มกราคม 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (31 ธันวาคม 2559) 

4.1.6. สัญญาเชาที่ดินและกอสรางอาคารเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ  

คูสัญญา นายวิศิษฐ เจริญกิจชัยการ และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที ่86435 เลขที่ 5823 ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ทําสัญญา 20 กุมภาพันธ 2549 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 10 ป (6 สิงหาคม 2559) 

4.1.7. สัญญาเชาที่ดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา ประเทศมาเลเซีย  

คูสัญญา บริษัท เวอรเนอร บราเธอรส พรอพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที ่GRN27328 เลขที่ 109 จาลันปาดู กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

วันที่ทําสัญญา 7 ธันวาคม 2552 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 6 ป (31 สิงหาคม 2559) 
 

คูสัญญา MOSAT LAND และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี คาจัง เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 

วันที่ทําสัญญา 1 เมษายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (31 มีนาคม 2560) 
 

คูสัญญา นาย ลี เยน ฟง และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากดั 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1357 จาลาน เซเมนยี คาจงั เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 

วันที่ทําสัญญา 1 เมษายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 2 ป (31 มีนาคม 2559) 

4.1.8. สัญญาเชาหองชุดสํานักงานอาคารดิออฟฟศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด  

คูสัญญา 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท และ 
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

วันที่ทําสัญญา 1 มกราคม 2556 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (31 ธันวาคม 2558) (อยูระหวางรอลงนามตอสัญญาอีก 3 ป) 
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4.1.9. สัญญาเชาที่ดิน และคลังสินคา บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด  

คูสัญญา บริษัท ศิริโกมล พร็อพเพอรตี ้จํากัด และบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 229/104-105  หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 

วันที่ทําสัญญา 20 ธันวาคม 2555 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (3 ธันวาคม 2561) 

4.1.10. สัญญาเชาที่ดิน อาคารโรงงานและสํานักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลักษณะ ที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 405 ถนนยุนค ีเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ทําสัญญา 19 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 50 ป (26 มีนาคม 2604) 

 

4.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนต 

และตัวแทนจําหนายรถยนต ซึ่งรายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนไปตามคํานิยามของ

มาตรฐานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัทฯ ยังคงนโยบายการลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยมีหลักการในการลงทุนเพื่อผลประโยชนดานประสบการณ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการผลิต การตลาด 

และการดําเนินงาน เพื่อมุงสูเปาหมายในการเปนผูนําในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย  ในปที่

ผานมา บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตและธุรกิจการพัฒนาระบบ

ซอฟแวรของระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนต รวมถึงเทคโนโลยีการติดตามการเดินทางโดยรถยนต โดยเปนการ

ลงทุนรวมกับบริษัทรวมทุนจากตางประเทศ ในสัดสวนการรวมทุนที่แตกตางกันตามขอตกลงในการบริหารจัดการ

รวมกัน และมีการรายงานผลการดําเนินงานและผลประกอบการใหผูบริหารของบริษัทฯ ทราบเปนรายไตรมาส 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเนนการ

ใหบริการแกบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก โดยบริษัทเหลานี้สวนใหญอยูในรูปแบบของบริษัทยอย

ของบริษัทฯ ซึ่งมีการบริหารจัดการและดําเนินงานภายใตการบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดแกบริษัทฯ อาทิ เชน บริษัทใหบริการดานระบบปฎบิัติการออราเคิล และบริษัทที่ใหบริการในการ

จัดกิจกรรมฝกอบรม เปนตน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางของบริษัทยอยในป 2558 โดยดําเนินการเลิก

กิจการและชําระบญัชีบริษัทยอยที่ไมไดมีการดําเนินงานเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการตอไป 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ในปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 60 มีขอพิพาททางกฎหมาย 

โดยถูกฟองเรียกคาเสียหายในคดีแพงเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับขอมูลแผนที่นําทางจากบริษัท โกลบเทค 

จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และในป 2555 บริษัทยอยดังกลาวไดถูก

ฟองรองในคดีอาญาจากกรณีเดียวกัน ซึ่งในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสินฯ”) ไดมีคําพิพากษาใหยกฟองคดีอาญาดังกลาว  อยางไรก็ตาม ฝายโจทกไดยื่นฟอง

คดีอาญาตอศาลฎีกา 

ในเดือนตุลาคม 2557 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาตัดสินใหบริษัทยอยดังกลาวชนะคดี คดีอาญาจึงเปนอันสิ้นสุด 

ในสวนของคดีแพง ศาลทรัพยสินฯ ไดมีคําพิพากษาตัดสินในบริษัทยอยดังกลาวแพคดีและใหบริษัทยอยดังกลาวจาย

คาชดเชยเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับจากวันฟองจนกวาจะชําระ

ใหแกโจทกเสร็จสิ้น โดยฝายบริหารของบริษัทยอยดังกลาวไดประเมินและเชื่อวาคดีดังกลาวจะทําใหเกิดผลเสียหาย

ไมเกินจํานวนเงินที่ศาลทรัพยสินฯ ตัดสิน บริษัทยอยดังกลาวจึงบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับเงินชดเชย

คาเสียหายเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาทในงบการเงินป 2557 

ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินฯ ตอศาลฎีกา และคดี

ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 
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6. ขอมูลทั่วไป 

 

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

  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่  99 หมูที่  1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อํา เภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนต

แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแมพิมพป ม โลหะแผน 

(Stamping Die) และผลิตชิ้ นส วนประกอบรถยนต  (Automotive parts) ใหแก

บริษัทผูผลิตยานยนต (“OEM” Original Equipment Manufacturer) ชั้นนําของโลก 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ

และบริการของบริษัทฯ ไดแก การผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) 

การผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดผิวสําเร็จดวยเครื่อง CNC 

Machining  การผลิตอุปกรณจับยึดประตูรถ ชุดบานพับฝากระโปรง ชุดเบรคมือ  การ

ผลิตชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก ผลิตชิ้นสวนประดับยนต รวมถึงธุรกิจตัวแทน

จําหนายรถยนตและศูนยบริการ และธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

อุปกรณระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตและเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต เปน

ตน รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท (ในประเทศ 26 บริษัทและตางประเทศ 10 บริษัท) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179 

โทรศัพท : (66) 35-350-880 โทรสาร : (66) 35-350-881 

โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com อีเมล : aapicohitech@aapico.com 

ทุนจดทะเบียน :   322,649,160 บาท ประกอบดวย    หุนสามัญ   322,649,160  หุน** 

ทุนชําระแลว :  322,583,844 บาท  ประกอบดวย    หุนสามัญ  322,583,844  หุน** 

 

*ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

**ราคาหุนละ 1 บาท 
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6.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ไทย บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) 
99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 [โรงงานที่ 2] 7/289 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 [สํานักงาน] หอง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟสเซส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท (66)  2 613 1504-6 
โทรสาร (66)  2 613 1508 

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 700/483 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

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

 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง 
จํากัด (มหาชน) 

700/20 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท อาปโก ไฮเทค 
พารทส จํากัด 

99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก พลาสติค 
จํากัด (มหาชน) 

358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 
ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

 [โรงงานที่ 2] 7/288 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท (66)  38 650 888 
โทรสาร (66)  38 650 804 

 บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด 700/16 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส จํากัด 

700/16 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) 
จํากัด 

229/104-105 หมูที่ 1 ถนนเทพารักษ 
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

 บริษัท อาปโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จํากัด 

56 หมูท่ี 9 ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 
 

โทรศัพท (66) 35 741 808 
โทรสาร (66) 35 719 383 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท เอเบิล ซาโน  
อินดัสตรีส (1996) จํากัด 

98 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท เอ็ดชา อาปโก  
ออโตโมทีฟ จํากัด 

99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท มิ้นท อาปโก 
(ประเทศไทย) จํากัด 

7/290 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

7/209 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซูมิโน อาปโก  
(ไทยแลนด) จํากดั 

700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่ 3 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

โทรศัพท (66) 38 447 628 
โทรสาร (66) 38 447 632 

 บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ 
จํากัด 

358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง  
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

จีน บริษัท คุนซาน เจินไต– 
ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง 
จํากัด 

อิโคโนมิค แอนด เทคโนโลจิคอล  
ดิเวลลล็อปเมนท โซน  
405 ถนนหยินเซี้ย เมืองคุนชาน  
เจียงซู 215331 

โทรศัพท (86) 512 5767 1757
โทรสาร (86) 512 5767 0964 
 

บริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะ 

ไทย บริษัท อาปโก ไฮเทค  
ทูลลิ่ง จํากัด 

99/1 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

บริษัทตัวแทนจําหนายและบริการหลังการขายรถยนต 

ไทย บริษัท เอเบิล มอเตอรส 
จํากัด 

14/9 หมูที่ 14 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

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

 [สํานักงานสาขา] 2418-2420 ถนนลาดพราว  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 

 

 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากดั 97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท (66)  2 519 5800-4 
โทรสาร (66)  2 946 5107 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย [สํานักงานสาขา 2] 89/89 หมู 5 ถนนศรีนครินทร 
ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  

 บริษัท ฮุนได มอเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด 

92 ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 

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

มาเลเซีย บริษัท นิวเอรา เซลส 
(มาเลเซีย) จํากัด 

เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนย ี 
43000 คาจัง เซลังงอ 

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

 บริษัท เทนากา เซเทีย 
รีซอสเซส จํากัด 

เลขที ่10 จาลาน 51/217 สวนที่ 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ 

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

บริษัทเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต 

ไทย บริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด 

141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

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

มาเลเซีย บริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด (มาเลเซีย) 

เลขที ่10 จาลาน 51/217 สวนที่ 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ 
 

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

 บริษัท อาปโก คิวไอ  
จํากัด 

เลขที่ 38-1 จาลาน เมกา เมนดุง 
ออฟ จาลาน กลาง ลามา 58200  
กัวลาลัมเปอร 

  

สิงคโปร บริษัท เอเบิล ไอทีเอส  
จํากัด 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชัวรี 03-01  
ประเทศสิงคโปร 319455 
 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

 บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น 
จํากัด 

อาคาร 71 เอเยอร ราจา เครสเซ็นด  
#03-23/24 ประเทศสิงคโปร 139951 

 

บริษัทอื่นๆ 

ไทย บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท เอ อีอารพี จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท อาปโก เทคโนโลยี 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

มาเลเซีย บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

เลขที ่10 จาลาน 51/217 สวนที่ 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ 
 

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

สิงคโปร บริษัท อาปโก อินเวสเมนท 
จํากัด 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชัวรี 03-01  
ประเทศสิงคโปร 319455 
 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

 บริษัท แจ็คสปด  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

221 ถนนเฮนเดอรสัน #06-15 
ประเทศสิงคโปร 159557 
 

โทรศัพท (65) 6 788 2088
โทรสาร (65)  6 788 0020 

 

6.2  บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท  (66) 2 009-9000 

  โทรสาร  (66) 2 009-9991 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

   โทรศัพท  (66) 2 626-3568 

  โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

   โทรศัพท  (66) 2 626-3568 

  โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

ผูสอบบัญช ี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

  ชั้น 193/136-137  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท  (66) 2 264-0777, (66) 2 264-9090 

  โทรสาร  (66) 2 264-0789 
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6.3  ขอมูลอื่น 

อันดับเครดิตองคกร 

สําหรับป 2558 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัดคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของ

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” และจัดแนวโนมอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ระดับคงที่หรือ 

“Stable” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกรงในการเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตลําดับที่ 1 ใน

ประเทศไทย รวมถึงการมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตรถยนตรายใหญหลายราย อุปสรรคในการเขาสูตลาดผูผลิต

ชิ้นสวนรถยนตลําดับที่ 1 ที่มีคอนขางสูง และปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงของประเทศไทยซึ่งเอื้อตออุตสาหกรรมยาน

ยนต  อยางไรก็ตาม อันดับเครดิตนี้ยังไดพิจารณาถึงผลกําไรของการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบปมขึ้นรูปและธุรกิจ

ตัวแทนจําหนายรถยนตซึ่งมีอัตรากําไรในระดับคอนขางต่ํา ตลอดจนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคาซึ่งเปน

ลักษณะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก รวมถึง

ลักษณะที่เปนวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1. หลักทรัพยของบริษัทฯ 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

2545 โดยใชชื่อยอวา “AH”  ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท และเปนทุนจดทะเบียนชําระ

แลว 322,583,844 บาท แบงเปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 322,583,844 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ในป 2558 บริษัทฯ ไดออกหุนกูภายใตชื่อ “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 

ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561” โดยเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญเมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

สกุลเงิน บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 800,000,000 บาท 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 

การไถถอนกอนกําหนด 

ผูออกหุนกูไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตกรณีเปน

การซื้อคืนหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกให

ผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด

ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.34 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 

เมษายน และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงื่อนไข ไมมีประกัน 

และไมดอยสิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทา

เทียมกันทุกหนวย ทั้งนี้ ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิไดรับชาํระหนี้หุนกูของตน

ไมดอยกวาสิทธิในการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญที่ไมมีหลักประกันและไม

ดอยสิทธิทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มี

กฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

เชน หุนบุริมสิทธิ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการใชสิทธิแปลงหุนของผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเปนการ

แปลงหุนบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ เปนหุนสามัญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 
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7.2. ผูถือหุนของบริษัทฯ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 10 ลําดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีดังนี้ 

ลําดับที ่ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นายเย็บ ซู ชวน 
นางเตียว ลี งอ 

40,971,379 
31,811,346 

12.70 
9.86 

 กลุมของนายเย็บ ซู ชวน รวมเปนจํานวน 72,782,725 22.56 

2 บริษัท เอสเอไอที จํากดั 
บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด 

25,924,320 
24,907,680 

8.04 
7.72 

 กลุมบริษัทโซจิทสึ คอรปอเรชั่น รวมเปนจํานวน 50,832,000 15.76 

3 นางสาวเย็บ ซิน หย ี 30,114,640 9.34 

4 นางสาวเย็บ ซิน หร ู 25,646,760 7.95 

5 บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 14,550,600 4.51 

6 นายพิชัย วิจักขณพันธ 12,270,640 3.80 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด 8,859,571 2.75 

8 นายสมพงษ เผอญิโชค 6,819,040 2.11 

9 นายณัฐพัฒน รังสรรค 5,740,000 1.78 

10 นางสาวสุณี เสรีภาณ ุ 5,550,000 1.72 

 อื่นๆ 89,417,868 27.72 

 รวม 322,583,844 100.00 

ที่มา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559) 

หมายเหตุ นายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ถือเปนกลุม Acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะ
ความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ไดแก กลุมของนายเย็บ ซู ชวน โดยนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ เปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางกันระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการบริหารงานของ

บริษัทฯ  อยางไรก็ดี กลุมบริษัทโซจิทสึ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญลําดับที่ 2 ของบริษัทฯ ไดสงผูบริหาร

จํานวน 2 คน มารวมในคณะกรรมการของบริษัทฯ ในตําแหนงกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 

 บริษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่

จดทะเบียนและชําระแลว โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 หุนของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลตางดาวเต็ม

จํานวนที่กฎหมายกําหนดที่สัดสวนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
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7.3. การออกหลักทรัพยอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มหีุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอน 1 ชุด ซึ่งไดจดทะเบียนและซื้อขายไดใน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 800,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 800,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.34 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันท่ี 29 
เมษายน และวันท่ี 29 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 800,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 800,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

การไถถอนกอนกําหนด 
ผูออกหุนกูไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตกรณีเปนการ
ซื้อคืนหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกาํหนดสิทธิ และผูถือหุนกูไมมีสิทธเิรียกใหผูออกหุน
กูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกาํหนดไถถอนหุนกู 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงื่อนไข ไมมีประกัน และไม
ดอยสิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูท่ีมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุก
หนวย ทั้งนี้ ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้หุนกูของตนไมดอยกวาสิทธิใน
การไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามญัที่ไมมีหลักประกันและไมดอยสทิธิทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้
กอน 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(TRIS Rating) 

BBB+ / Stable 
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7.4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลัง

ชําระภาษี โดยมีเงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยตองไมขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการจายเงินปนผล และ

บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว โดยใหมีทุนสํารองสะสมไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งสามารถอนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานที่ดีและสภาพคลองที่เพียงพอของบริษัทฯ  

ประวัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

การจายเงินปนผล ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2559 

กําไรตอหุน (สวนของผูถือหุนสามัญ) -1.72 4.050 2.05 1.14 0.97 

เงินปนผลตอหุน 0.161 0.938 0.49 0.30 0.302 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  n/a 27.40% 25.9% 26.3%  30.90% 

หมายเหตุ 1 เปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานในครึ่งปแรกของป 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ
มหาอุทกภัยทําใหไมมีการจายเงินปนผลในครึ่งปหลัง  

 2 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอย โดยใหคํานึงถึงผลการดําเนินงาน 

สภาพคลองและสถานะทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรผลกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และสํารองเงินตามความ

จําเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัท หลังจากนั้นจึงใหจัดสรรเงิน

ปนผลใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่อาจกอใหเกิดการยักยายถายเทผลประโยชนที่จะทํา

ใหขาดความโปรงใสตามหลักบรรษัทภิบาลแตอยางใด 
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8. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีโครงสรางผูบริหารและการจัดการขององคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามแผนภูมิดานลางนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร 
นายเย็บ ซู ชวน 

ฝายบริหารและ 
ธุรการ 

นางเตียว ลี งอ 

ฝายบัญชีและ 
การเงิน 

นางสาวเย็บ ซิน หรู 

ฝายขายและ
การตลาด 

นายเริงสุข วิภูนิติศลีกุล 

ฝายการผลิต 
 

นายวีระ บวนวงศ 

ฝายพัฒนา
วิศวกรรม 

นายกวี เวสารัชอารียกุล 

ฝายขอมูล
และระบบ 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 

ฝายบัญชี 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายการเงิน 

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ 

ฝายบุคคล 

ฝายพัฒนาบุคลากร 

ฝาย IT ฝายการผลิต 

ฝายซอมบํารุง 

ฝายจัดสง 

ฝายควบคุม
คุณภาพ 

1 

2 3 

4 5 6 7 

1 7 คือผูบริหาร 4 ลําดับแรกของบริษัทฯ ตามคํานิยามของสํานักงานก.ล.ต. 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยผูที่มีคุณสมบัติครบถวนจํานวน 8 คน 

ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตหรือดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในป 2558 มรีายชื่อตอไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

นายเย็บ ซู ชวน1 ประธานและ
กรรมการบริหาร 

   

นางเตียว ลี งอ1 กรรมการบริหาร    

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน  

นายเคนเนต อ้ึง2 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

นายจอหน พารคเกอร กรรมการอิสระ   ประธาน 

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร   กรรมการ 

นายมิกิฮิสะ ทาคายามา กรรมการที่ไมใชผูบริหาร   กรรมการ 

หมายเหตุ 1 นายเย็บ ซ ูชวนและนางเตียว ล ีงอ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยลงนามรวมกันพรอมประทับตราบริษัทฯ 
 2 นายเคนเนต อึ้งเปนกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรูดานบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งโดยผานมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนใหมีอํานาจและหนาที่ใน

การใหความเห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งผูบริหาร ผูบริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแล

กิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารมีการแบงแยกอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักกฎหมาย ขอกําหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรวมถึงการประชุมผูถือหุน รวม

ทั้งหมด 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทาน ดังตอไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

คาตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

การประชุมผูถือ
หุน 

สามัญ วิสามัญ 

นายเย็บ ซู ชวน 4/4 - - 3/4 1/1 1/1 
นางเตียว ลี งอ 3/4 - - - 1/1 1/1 
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 4/4 4/4 1/1 - 1/1 0/1 
นายเคนเนต อึ้ง 4/4 4/4 1/1 - 1/1 1/1 
นายวิเชียร เมฆตระการ1 3/3 3/3 - - 1/1 - 
นายจอหน พารคเกอร 4/4 - - 4/4 1/1 0/1 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ 4/4 - - 4/4 1/1 1/1 
นายมิกิฮิสะ ทาคายามา1 1/3 - - 1/3 - - 

หมายเหตุ กรรมการที่ไมไดเขารวมประขุมในป 2558 เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 
 1 นายวิเชียร เมฆตระการไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 และนายมิกิฮิสะ ทาคายามาไดรับการ

แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
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8.2. ผูบริหาร 

คณะผูบริหาร 4 ลําดับแรกของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามนิยาม

ของสํานักงานก.ล.ต. มีรายชื่อตอไปนี้ 

ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1 นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2 นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหารและผูอํานวยการฝายบริหารและธุรการ 

3 นายวีระ บวนวงศ ผูอํานวยการฝายการผลิต 

4 นางสาวเย็บ ซิน หร ู ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงินและฝายจัดซื้อ 

5 นายเริงสุข วิภูนิติศีลกลุ ผูจัดการทั่วไปฝายขายและการตลาด 

6 นายกวี เวสารัชอารยีกุล ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนาวิศวกรรม 

7 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไปฝายขอมูลและระบบปฏิบัติการ 

ผูบริหารของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการใหอํานาจบริหารแกผูบริหารของบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยรายชื่อผูบริหารของ

บริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ มีรายชื่อดังตอไปนี ้

8.3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนางสาวพรรณทิพย สินธวณรงค เปนเลขานุการบริษัท มีหนาที่ในการจัด

ประชุมกรรมการและประชุมผูถือหุน รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บ

เอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

นายเย็บ ซู ชวน 

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร [AH] 

นายวีระ บวนวงศ 
กรรมการ 

บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส 
บจ. อาปโก เลมเทค 

นายยงค ประเทืองสุข 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บจ. อาปโก อมตะ 
บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส 

นางสาวเย็บ ซิน หรู 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 

นายเตียว เซ็ง เหล็ง 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. อาปโก พลาสติค 

นายเกา ฉวย กวง 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บจ. คุนชาน-เจินไต ซินเชง พรีซิชั่น 
ฟอรจจิ้ง (จีน) 

นางสาวโกะ ตัง กิม 
ผูจัดการทั่วไป 

บจ. เอเบิล มอเตอรส 
บจ. นิวเอรา เซลส (ไทย) 

นายยูกิโย เดาว 
ผูจัดการทั่วไป 

 
บจ. อาปโก ไอทีเอส 

นายชิกิรา คิโยชิ 
ผูจัดการทั่วไป 

บจ. อาปโก ทูลลิ่ง 

นางสาวโกะ ตัง กิม 
ผูจัดการทั่วไป 

บจ. นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) 
บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส 
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8.4. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

8.4.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ผล

ประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะพิจารณา

และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนรายป ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายปและคาเบีย้ประชมุกรรมการ  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไมมีคาตอบแทนอื่นใดจายใหกับกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมา โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

คาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2558 
คาตอบแทนรายป 
(ตอคน / ตอป) 

คาเบี้ยประชุม 
(ตอคน / ตอครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท (BOD) กรรมการอิสระ  275,000 บาท  15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
 

ประธาน 
กรรมการ 

 50,000 บาท 
 25,000 บาท 

 10,000 บาท 
 10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (NRC)  -  7,500 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (RM)  -  7,500 บาท 

คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะแตกตางกันตามหนาที่ความรับผิดชอบและการเขารวมประชุม

กรรมการ ในป 2558 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทานั้น โดยคาตอบแทน

สําหรับกรรมการบริหารจะรวมอยูในคาตอบแทนสําหรับผูบริหาร และกรรมการที่ไมใชผูบริหารไมไดรับสิทธิใน

การรับคาตอบแทนกรรมการเนื่องจากเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  ขอมูลการจายคาตอบแทน

ใหกับกรรมการแตละทานในป 2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรบัป 2558 

คาตอบแทน
รายป 

คาเบี้ยประชุม รวม (บาท) 

BOD AC NRC RM 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 325,000 60,000 40,000 7,500 - 432,500 

นายเคนเนต อ้ึง 300,000 60,000 40,000 7,500 - 407,500 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ1 300,000 25,000    325,000 

นายจอหน พารคเกอร 275,000 60,000 - - 30,000 365,000 

นายวิเชียร เมฆตระการ1 - 45,000 30,000 - - 75,000 

หมายเหตุ 1 นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธลาออกตามวาระและแตงตั้งนายวิเชียร เมฆตระการแทน โดยมีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 

 คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมใน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยในป 2558 บริษัทฯ มีจํานวนผูบริหารในระดับหัวหนางานขึ้นไป รวมทั้งหมด 24 คน 
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รวมคาตอบแทนเปนจํานวนเงินทั้งหมด 36.48 ลานบาท ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในรูปแบบของเงินเดือน คาจาง 

โบนัส เงินสะสมในกองทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว  ในป 2558 คาตอบแทนที่จายใหกับ

พนักงานที่เปนตัวเงินมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,354 ลานบาท (ป 2557: 1,335 ลานบาท) 

8.4.2. คาตอบแทนอื่น 

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดรวมจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุมบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเขารวม

กองทุนไดจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตราสวนรอยละ 3-7 ของคาจางหรือเงินเดือน ใน

ป 2558 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 22 ลานบาท (ป 2557: 21 ลานบาท) 

ผลประโยชนระยะยาวสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ มีการจายเงินชดเชยและผลประโยชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจายเงิน

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน 

โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) โดยบริษัทฯ จายเงินสบทบ

ใหกับพนักงานที่สมัครใจเขารวมเพื่อลงทุนในหุนของบริษัทฯ เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทํางานกับ

บริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่สามารถเขารวมโครงการตองอยูในระดับผูจัดการขึ้นไปและมีอายุงานอยาง

นอย 1 ป ณ วันที่เขารวมโครงการ  โครงการมีระยะเวลา 2 ปและไดสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2557 โดยมี

พนักงานเขารวมทั้งหมด 44 คน 

8.5. บุคลากร 

บริษัทฯ และบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ มีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนรวมทั้งหมด 

3,991 คน โดยแบงตามประเทศและสายผลิตภัณฑดังนี้ 

 

คาตอบแทนสําหรับผูบริหารในป 2558 ป 2557 ป 2558 

เงินเดือน 28.47 ลานบาท 29.30 ลานบาท 
โบนัส 6.98 ลานบาท 4.75 ลานบาท 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1.03 ลานบาท 1.12 ลานบาท 
รวมทั้งสิ้น 36.48 ลานบาท 35.17 ลานบาท 
จํานวนผูบริหารระดับหัวหนางานขึ้นไป 24 คน 23 คน 
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ผลิตภัณฑ/ธุรกิจ ไทย มาเลเซีย จีน รวม 

2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 129 130     129 130 

ชิ้นสวนยานยนต 3,040 3,124   461 314 3,501 3,438 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 158 155 117 149   275 304 

อื่น ๆ1 120 116      3   120 119 

รวมทั้งหมด 3,447 3,525 117 152 461 314 4,025 3,991 

หมายเหตุ 1 รวมบุคลากรในสวนงานการพัฒนาระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตและพนักงานสวนกลางของบริษัทฯ 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

สําหรับอาปโก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในการเปนสวนสําคัญในการเติบโตอยางยั่งยืนของ

บริษัทฯ  ผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และมุงมั่นพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของพนักงานเพื่อสงเสริมใหพนักงานไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ และสามารถตอบสนองตอความตองการของ

อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

บริษัทฯ ไดมีการวางแผนการจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสําหรับพนักงานทุกระดับ โดยการบริหารจัดการ

ของศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ ที่ไดจัดตั้งขึ้นในป 2557  ในระหวางป ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมโดย

เชิญผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มาใหความรูและแบงปนประสบการณกับพนักงาน โดยหลักสูตรการ

อบรมนี้สามารถแบงออกไดดังตอไปนี้ 

การปฐมนิเทศ 

บริษัทฯ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศสําหรับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนตองผานการปฐมนิเทศ โดยการ

จัดฝกอบรมจะมีขึ้นทุกตนเดือน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน นโยบายของ

บริษัทฯ นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน ระเบียบขอบังคับ และระบบมาตรฐานในการทํางาน รวมถึงสวัสดิการ

และผลประโยชนตางๆ ที่พนักงานจะไดรับจากบริษัทฯ 

การฝกอบรมดานวิชาชีพ 

บริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในดานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางาน 

เชน การฝกอบรมดานคุณภาพ การฝกอบรมดานความปลอดภัย เปนตน 

การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา 

บริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมดวยจุดประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาใหกับหัวหนางานทุกระดับ เพื่อ

เตรียมความพรอมใหแกพนักงานเมื่อตองเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสูบทบาทผูนํา 

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ 

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายใน

องคกร เพื่อสรางความตระหนักใหพนักงานในการทํางานใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 
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การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ 

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายใน

องคกร เชน ISO/TS16949 หรือ มาตรฐาน ISO เพื่อสรางความตระหนักใหพนักงานในการทํางานใหไดคุณภาพและ

มีมาตรฐาน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต 

การอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อมุงเนนใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในที่ทํางานเพื่อ

สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางานและระบุมาตรการปองกันกอนที่จะเกิดอุบัติเหตไุด 

การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ จัดอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน รวมถึงระบบปฏิบัติการ ORACLE ที่บริษัทฯ นํามาใชเปนระบบการจัดการ

ภายใน เพื่อใหพนักงานสามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

หลักสูตรการอบรมนี้มีสวนสําคัญกับการพัฒนาการมีวินัย การทํางานเปนทีม และการเปนผูนําที่ดี รวมถึงการ

เปนกําลังใจใหอยางตอเนื่องในการเปนคนดีเพื่อเปนกําลังสําคัญใหกับองคกรและสังคม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของบริษัทฯ ในการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนําไปสู

คุณภาพของงานที่ดี โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมนี้รวมกับทีมงานและเจาหนาที่ฝกอบรมที่มี

ประสบการณ โดยกระตุนใหพนักงานไดเขาใจพื้นฐานของชีวิต การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขตางๆ การสรางความรัก

และความเขาใจในครอบครัว และการหาสาเหตุของปญหาในชีวิตประจําวัน และการหาวิธีทํางานที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง 

การจัดสัมมนาของผูบริหาร 

บริษัทฯ จัดใหมีการสัมมนาสําหรับผูบริหารจํานวน 2 ครั้งตอป โดยจะจัดในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 

โดยพนักงานระดับผูจัดการและผูบริหารพบปะกันเพื่อทําความรูจักและรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กลยุทธและแนวทางการบริหาร  โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเปนที่รูจักในดานการบริหารและความเปนผูนํา

มารวมแบงปนความรูและประสบการณ ขอคิดและวิธีการทํางานกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ในป 2558 

บริษัทฯ ไดจัดสัมมนาของผูบริหารขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2558 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2558  
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและถือเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเติบโตและสรางผลกําไร

อยางยั่งยืนสําหรับบริษัทฯ  ในชวงปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ อยางตอเนื่องและไดนําหลักปฏิบัติที่ดีมาประยุกตใชอยางเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนการใหแนวทางในการกํากับกิจการของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจดวย

ความโปรงใส ซื่อสตัยสุจริต และมีจริยธรรม  บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑของบริษัทจดทะเบียน

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานก.ล.ต. และมีความพยายามพัฒนาปรับปรุงการ

กํากับกิจการใหดียิ่งขึ้นตอไป 

ในป 2558 บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดี ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและงดเวนจากการกระทําใด ๆ ที่จะเปนการลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ  ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดแก สิทธิในการซื้อ ขาย 

หรือโอนหุนไดอยางอิสระ สิทธิในการไดรับขาวสารและขอมูลของบริษัทฯ อยางทันเวลาและสม่ําเสมอ สิทธิในการ

เขารวมประชุมผูถือหุนและการลงคะแนนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการหรือผูสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปนผล และสิทธิในการกําหนดหรือปรับปรุง

แกไขขอบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน  บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมผูถือหุน

และใชสิทธิของตัวเองอยางเต็มที่เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับสิทธิ

และผลประโยชนของตน และหามการกระทําหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่ที่จะเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิหรือจํากัด

สิทฺธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย รวมถึงนักลงทุน

สถาบันในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่สามารถเดินทางไดสะดวกและ

เขาถึงไดงาย ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันจันทรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม 1101 ชั้น 11 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อเปนการสะดวกในการ

เดินทางเนื่องจากมีระบบขนสงมวลชนที่เขาถึง และสามารถรับรองจํานวนผูถือหุนที่มารวมประชุมไดอยางเพียงพอ 

และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเดินทางมารวมประชุมได บริษัทฯ ไดสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน

สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและใชสิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได

จัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงดวยตนเองหรือเลือกมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนในแตละวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนําหนังสือ

มอบฉันทะขึ้นบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถไดรับขอมูลอยางทั่วถึงดวย 
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กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดทําและเผยแพรหนังสือเชิญประชุมดวยความชัดเจนและทันเวลา โดย

โดยหนังสือเชิญประชุมระบุกําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม และรายละเอียดวาระการประชุม 

เหตุผล และวัตถุประสงคอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแลวแตกรณี 

รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด

ครบถวนและเพียงพอ และขั้นตอนการปฏิบัติในการเขาประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และการใชบัตร

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  บริษัทฯ มอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย

ทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะใหผูถือหุนทางไปรษณียลวงหนา

กอนวันประชุมอยางนอย 7 วันเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาศึกษาและจัดเตรียมขอมูลกอนเขาประชุม  นอกจากการ

จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนโดยตรงแลว บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

30 วันลวงหนากอนวันประชุม โดยจัดใหมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับผูถือหุนตางชาติ) และแจง

ขาวตอผูถือหุนผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทฯ เปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอวาระ

การประชุม เสนอบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนในเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ หรือสงคําถามเพื่อให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล หรือสงคําถามไดตั้งแต

เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดขั้นตอนและหลักเกณฑไวอยางชัดเจนบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ ภายใตหัวขอนักลงทุนสัมพันธ อยางไรก็ดี  ไมมีขอเสนอจากผูถือหุนสงมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนเพิ่มเติมในปที่ผานมา 

วันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขาประชุมของผูถือหุน  โดยบริษัทฯ รับลงทะเบียนจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และตรวจเอกสาร

ตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ไดมีการจัดอากรแสตมปเพื่อใชสําหรับการ

มอบฉันทะเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอีกดวย 

กอนเริ่มประชุม บริษัทฯ ไดแจงจํานวนผูเขาประชุมซึ่งนับเปนองคประชุม วิธีการลงคะแนนและใชบัตร

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และการนับคะแนนกอนเขาสูแตละวาระการประชุม  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถเขาประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแลวได แตสิทธิการลงคะแนนจะจากวาระที่ยังไมไดมีการลงมติ

เทานั้น  บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการของบริษัทฯ เขารวมประชุมผูถือหุนดวย โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 7 คนจากทั้งหมด 8 คน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.5) โดย

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดยอยเขารวมประชุมโดยพรอมกัน  นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมและเปนพยานการนับคะแนนดวย  

บริษัทฯ ดําเนินการพิจารณาวาระการประชุมตามลําดับที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูถือหุน

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนด

ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อใหผู

ถือหุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอตอการตัดสินใจกอนการลงมติ  นอกจากนี้ บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 
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ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เผยแพรมติของที่ประชุมผูถือหุนในแตละวาระภายในเวลา 9.00 น. 

ของวันทําการถัดไปผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ จัดทําการบันทึกรายงาน

การประชุมฉบับสมบูรณ พรอมประเด็นซักถามของผูถือหุน รวมถึงรายชื่อกรรมการและตัวแทนผูสอบบัญชีที่ไดเขา

รวมประชุม โดยบริษัทฯ เผยแพรรายงานการประชุมพรอมจัดสงสําเนารายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ 

และสํานักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 14 วันหลังจากวันประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติหรือ

คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไมวาจะเปนผูถือหุน

รายใหญหรือรายยอย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ เปดโอกาสในการเขาประชุมผูถือหุนสําหรับผูถือหุนของ

บริษัทฯ ทุกคน  ผูถือหุนแตละคนจะไดรับสิทธิตามจํานวนหุนที่ถือ โดยหนึ่งหุนคิดเปนหนึ่งเสียง และไมมีผูใดไดรับ

สิทธิพิเศษเหนือวาผูถือหุนรายอื่น  ผูถือหุนรายยอยไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระ

การประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดแจงระยะเวลา วิธีการ และ

กฎเกณฑไวอยางชัดเจนบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการเขาทํา

รายการระหวางกัน โดยการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกันจะตองตั้งเปนไปอยางยุติธรรม ตามปกติของธุรกิจ

การคา และตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และบุคคลนั้น ๆ  ในการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการของบริษัทฯ 

ตองแจงตอคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีขอขัดแยงทางผลประโยชนในวาระการประชุมใด ๆ และตองงดเวนการ

รวมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงสําหรับวาระนั้น ๆ เนื่องจากขาดความเปนอิสระ 

 การดูแลการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการปองกันการใชขอมูลภายในตามหลักกํากับกิจการที่ดี โดยจํากัดการเขาถึง

ขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงิน

หรือขอมูลสําคัญทางธุรกิจนั้น ๆ เทานั้น และกําหนดใหบุคคลในกลุมการใชขอมูลภายในที่กลาวมามีหนาที่เก็บรักษา

ขอมูลภายในซึ่งถือวาเปนความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใน

การรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือผูอื่น โดยสามารถสรุปหัวขอนโยบายสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามมิใหผูใดนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่นโดยเด็ดขาด 

2. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามมิใหผูใดนําขอมูลทางการเงิน งบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอธุรกิจและ

ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังอยูระหวางการดําเนินการ มาเปดเผยตอบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมไดมีสวน

เกี่ยวของโดยเด็ดขาด 

3. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอมูล

ภายในหรือรับทราบขอมูลภายในกระทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 30 วันกอนการ

ประกาศรายงานทางการเงินหรือการเผยแพรขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอ
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สาธารณชน และตองไมซื้อขายหลักทรัพยจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้น

ตอสาธารณชนแลว 

4. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ แจงตอเลขานุการบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอน

ทําการซื้อขายหลักทรัพย และกําหนดใหเลขานุการบริษัทจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนการ

ถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระ  

5. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่จัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยตองรายงานดังนี ้

5.1. รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดเสนอขายหลักทรัพยตอ

ประชาชน หรือวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ 

5.2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย 

(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ยกเวนในกรณีที่

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยเปนผลมาจากโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง 

(EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับการยกเวนการรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทฯ ไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่อยูในการควบคุมของ

บริษัทฯ ไดรับทราบถึงนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในดังที่ไดกลาวมา โดยจัดใหเปนหัวขอสําหรับการ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม และใหมีการทบทวนนโยบายและสื่อสารตอพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

อนึ่ง บริษัทฯ ถือวาการไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ 

พบวากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดรับการจัดใหเปนบุคคลในกลุมการใชขอมูลภายในคนใด

กระทําผิดวินัย ฝาฝนนโยบายของบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบและความเสียหายจะไดรับโทษ ไดแก 

การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง ตลอดจนการเลิกจาง และการดําเนินการทางกฎหมายตอ

บุคคลนั้น ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความตองการและผลประโยชนที่แตกตางกันของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

แตละกลุม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะดวย

กฏหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปน 7 กลุม ดังตอไปนี้  

ผูถือหุน 

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเติบโตของรายไดและการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดย

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองกํากับดูแลใหธุรกิจของบริษัทฯ มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  บริษัทฯ ตองดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด

ของผูถือหุนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การรายงานและเปดเผยขอมูลควรเปนไปอยางสม่ําเสมอ ครบถวน 

และสะทอนถึงสถานะที่แทจริงของบริษัทฯ ไมวาจะเปนผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ  

บริษัทฯ ควรดูแลไมใหมีการเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคลใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม 

ลูกคา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอลูกคา  บริษัทฯ มุงมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนเลิศตามหลัก 

SQCDEM และตั้งมั่นในพันธสัญญาตอผูบริโภคในการผลิตสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง

ความตองการและทําใหเกินความคาดหวังของลูกคา  บริษัทฯ รับผิดชอบตอบทบาทในการวงจรการผลิตของ

อุตสาหกรรมยานยนต โดยดูแลใหการผลิตสินคามีความตอเนื่องและมีการจัดสงที่ตรงตอเวลาเพื่อสนับสนุนหวงโซ

อุปทานโดยรวมของอุตสาหกรรม  บริษัทฯ ไดรับการรับรองทางดานระบบการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่องและ

ไดรับรางวัลและการยอมรับจากลูกคาดวยดีตลอดมา ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันไดดีถึงความมุงมั่นสูความเปนเลิศของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการใชทรัพยสินทางปญญาและสินคาลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หรือขอกําหนดในการใชงานตามสัญญาของทรัพยสินดังกลาว  ทั้งนี้ การใชคอมพิวเตอรและการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชงานจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที ่หรือกฎหมายวา

ดวยเรื่องของทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

คูคาและบริษัทรวมทุน  

ความซื่อสัตยถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทอาปโก  บริษัทฯ ยึดถือในเรื่องความเสมอ

ภาคเทาเทียมกันและความซื่อสัตยเปนหลักในการปฏิบัติเพื่อความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว  บริษัทฯ ถือปฏิบัติ

ตอคูคาและผูรวมทุนทางธุรกิจดวยความเปนธรรมและซื่อสัตย ยึดมั่นในขอตกลงระหวางผูถือหุนที่มีตอกัน และ

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอกําหนด กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ดําเนิน

ธุรกิจอยู  บริษัทฯ มีความพยายามในการเลือกดําเนินธุรกิจกับคูคาที่มีมาตรฐานในการดําเนินงานที่จะไมกอให

บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

การเลือกผูผลิตตองมีการดําเนินการอยางเปนธรรมและเปดเผยโดยไมปรากฎใหฝายหนึ่งฝายใดมีความ

ไดเปรียบอยางไมยุติธรรมดวยการเจรจาตอรองนอกรอบกอนการเซ็นสัญญา  การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑหรือใช

บริการใด ๆ จะตองพิจารณาเรื่องของคุณภาพ ราคา การใหบริการ และการจัดสงสินคาที่ตรงตามขอกําหนดของ

สินคาเปนหลัก และไมขึ้นกับการไดรับของขวัญ ของกํานัล หรือการใหความชวยเหลือไมวาจะในรูปแบบใดจาก

ผูผลิตหรือคูคาทางธุรกิจ  พนักงานของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ วาดวยเรื่องการใหและรับ

ของขวัญและนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

คูแขงทางการคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรม และตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในการแขงขันที่ซื่อสัตยและเปนธรรม  

บริษัทฯ จะดูแลไมใหมีการกระทําการใด ๆ ในสถานการณที่อาจกอใหเกิดหรือเปนสวนหนึ่งของการละเมิดกฎกติกา
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การแขงขัน ไมวาจะโดยทั่วไปหรือขอตกลงพิเศษใด ๆ อาทิเชน การรวมมือกันกําหนดราคาอยางผิดกฎหมาย การ

แบงปนสวนแบงทางการตลาดอยางผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการละเมิดกฎหมายวาดวยเรื่องการ

แขงขัน ทรัพยสินทางปญญา หรือกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจะไมใชวิธีที่ไมสุจริตในการทําลาย

ชื่อเสียงของคูแขง 

เจาหนี้  

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขที่ใหไวกับเจาหนี้ ทั้งเจาหนี้ทางการคาและสถาบันการเงิน  บริษัทฯ 

มีการรายงานสถานะทางการเงินตามขอกําหนดของเจาหนี้และมีการแจงใหทราบลวงหนาถึงปญญาที่อาจทําให

บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขทางการเงินไดเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน 

พนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในความเปนอยูของพนักงาน เพราะพนักงานถือวาเปนรากฐานที่สําคัญของความสําเร็จ

และการเติบโตอยางยั่งยื่นของบริษัทฯ  บริษัทฯ มุงมั่นใหพนักงานมีความรูและความเปนอยูที่ดีตามวิสัยทัศนของ

บริษัทฯ ในเรื่องความสุขของพนักงาน และถือความพึงพอใจของพนักงานเปนสิ่งสําคัญที่สุด  บริษัทฯ ดูแลกําหนด

คาตอบแทนและสวัสดิการใหกับพนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน และสราง

แรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน  บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความรูและความสามารถอยางตอเนื่อง

โดยการเขารวมสัมมนาหรือหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ทั้งที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือองคกรอื่น 

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปนเรื่องที่บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนลําดับแรก  บริษัทฯ ดูและให

สถานที่ทํางานมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน  บริษัทฯ 

ไดจัดการใหมีการปฏิบัติตามหลัก 5ส ทั่วทั้งองคกร และไดจัดฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัยที่จําเปนสําหรับ

พนักงานทุกคน เพื่อสรางความตระหนักและรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทํางาน 

บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกันและปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความเปนกลางและ

โดยเสมอภาคกัน  บริษัทฯ คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ดําเนินการและจะไมกระทําการใด ๆ

ที่เปนการละเมิดกฎหมายวาดวยเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการพิทักษแรงงานเด็กทั้งในระดับทองถิ่นและสากล  

บริษัทฯ มุงมั่นตั้งใจในการดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงาน เชน การเขารวมโครงการพัฒนาองคกรเพื่อกาวไปสู 

Happy Workplace อยางยั่งยืน โครงการโรงงานสีขาว เปนตน 

ชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง และไดกําหนดใหความรับผิดชอบตอ

สังคมเปนหนึ่งในหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร  บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนและบริจาคเงินชวยเหลือใหกับ

โครงการตาง ๆ ของชุมชนเปนประจําทุกป รวมถึงใหการสนับสนุนกับพนักงานที่เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ  โดยการใหเงินชวยเหลือเพื่อการกุศลเหลานี้จะตองเปนการใหอยางถูกตอง

ตามกฎหมายและหลักจริยธรรมภายใตกฎหมายและขอปฏิบัติที่พึงกระทํา 
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บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสังคมและการปกปองสิ่งแวดลอมและขอบังคับอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ตามขอกําหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนใหบริษัทยอยและรวมมีการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใชพลังงานอยางคุมคามากที่สุด เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมในทุกสวนของการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและการกระทําผิด 

สําหรับอาปโกไฮเทค บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และมี

ความโปรงใส  บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเปนคูคาที่มีความรับผิดชอบและกระทําการโดยสุจริตตอพนักงาน ลูกคา 

คูคา ผูถือหุน รวมถึงชุมชนโดยรวมดวย  บริษัทฯ ตั้งมั่นในการตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ และสนับสนุนและให

กําลังใจพนักงานทุกระดับในการตอสูกับพฤติกรรมมิชอบดวยจิตสํานึกที่ดี  บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับการตัดสินใจทางธุรกิจและนําไปใชกับการดําเนินงานขององคกรและ

พฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นวางมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการปองกันการทุจริตในการ

ทําธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และใหกรอบและแนวทางตอพนักงานของบริษัทฯ ในการรับรูและจัดการกับการ

ติดสินบนและปญหาทุจริตคอรรัปชั่นดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  บริษัทฯ ไมยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ

และไดจัดการฝกอบรมใหกับพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพนักงานที่ถือวามีความเสี่ยงในการของเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่น  บริษัทฯ ไดสื่อสารนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังผูผลิต ลูกคา ผูรับเหมา 

ตัวแทน และคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมยแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ตั้งแตป 2557 

และยืนยันในจุดยืนของบริษัทฯ ในการตอตานทุจริตในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดระบบ

กระบวนการของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อรับการรับรองจาก CAC 

นโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและบุคคลทั่วไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือขอสงสัยในการกระทํา

ความผิดอยางเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางสื่อสารสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุก

กลุมในการสื่อสารหรือรองเรียนในการกระทําที่ไมถูกตองเหมาะสม หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไดโดยตรงถึง

ผูบริหารของบริษัทฯ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถสงจดหมายหรืออี เมลมาที่  

AC@aapico.com  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณา

หัวขอที่มีการรองเรียนเขามาและสงตอใหฝายบริหารทําการสืบสวนหาสาเหตุ และรายงานความคืบหนาให

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมรายไตรมาส  ในป 2558 บริษัทฯ ไมไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการ

กระทําที่ไมเหมาะสมหรือขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตามสัญญาหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ 
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บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการรองเรียนและแจงเบาะแสใด ๆ ดวยความสุจริตใดจและบริษัทฯ ดูแลไมใหมีการ

ปฏิบัตทิี่ไมเปนธรรมใด ๆ ตอบุคคลใดจากการปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่นหรือจากการรองเรียนขอ

สงสัยถึงการกระทําที่มิชอบทั้งที่เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับและ

ปกปดตัวตนของผูรองเรียน 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ไดดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ มีความชัดเจนและโปรงใส และสะทอนใหเห็นถึงสถานะ ผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ และมีการรายงานที่ทันเวลาเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถนํามาประกอบการ

ตัดสินใจ  บริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานทุกชองทางเพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน โดยสวน

ใหญจะเปนการแจงขาวผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ 

www.aapico.com และจัดใหมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักการ

ทางบัญชีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ได

ผานมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  รายงานทางการเงิน ซึ่งไดแก งบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (56-1) รายงานประจําป (56-2) ไดรับการจัดทําอยางครบถวนและถูกตองและมีการเปดเผยตาม

ขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลเกี่ยวของมีการเปดเผยและรายงานตอสํานักงานก.ล.ต.

อยางเหมาะสม  ทั้งนี้ ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในระหวางป 2558 

สามารถสรุปได ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วันที่ 
30 มีนาคม 2558 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 

ระหวางป 

จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วันที่ 
23 มีนาคม 2559 

นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

 40,847,873  123,5061  40,971,379 

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร  31,811,346  -  31,811,346 
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายจอหน พารคเกอร กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายโยชิกิ คิชิโมโตะ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  -  -  - 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  -  -  - 
นายวีระ บวนวงศ ผูบริหาร  -  -  - 
นางสาวเย็บ ซิน หร ู ผูบริหาร  25,646,760  -  25,646,760 
นายเริงสุข วิภูนิติศีลกุล ผูจัดการทัว่ไป  -  -  - 
นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูจัดการทัว่ไป  18,729  -  18,729 
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป  85  -  85 
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บริษัทฯ ไดกําหนดใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเปนผูรับผิดชอบหลักในการสื่อสารตอนักลงทุน ผูถือหุน 

นักวิเคราะห และบุคคลทั่วไป และมีหนาที่ในการเปดเผยขาวและขอมูลของบริษัทฯ ตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศอยางเหมาะสม รวมถึงตอบขอสงสัยหรือคําถามจากบุคคลทั่วไปดวย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เขารวมการประชุมหรืองานสัมมนาทั้งในและนอกประเทศเมื่อมีโอกาสอันสมควรอยาง

สม่ําเสมอเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสารและพบปะกับผูมีสวนไดเสีย  ในป 2558 บริษัทฯ ไดเขารวมงานพบปะ

นักลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกไตรมาส งาน SET Thai Corporate Day งาน 

Thailand Focus รวมถึงงานสัมมนาและการพบนักลงทุนในตางประเทศ ไดแก ฮองกง ญี่ปุน และมาเลเซีย บริษัทฯ 

ไดจัดการประชุมกับนักวิเคราะห การเยี่ยมชมโรงงานของผูถือหุน และการใหสัมภาษณตอนักขาวอีกดวย 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาตอผูบริหารและดูแลใหการดําเนินงานของเปนไปเพื่อ

ประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ

ประสบการณหลากหลายอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

9.2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนและสัดสวนที่เหมาะสมตอขนาดของกิจการ โดยกรรมการแต

ละทานมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายและประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน ในตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน (กรรมการที่เปนตัวแทนจากผู

ถือหุนรายใหญ) และกรรมการอิสระ 4 คน (โดยหนึ่งในสีม่ีวาระการดํารงตําแหนงมากกวา 9 ป)  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดมี

การวางแผนปรับเปลี่ยนโครงสรางของกรรมการในเรื่องสัดสวนของกรรมการอิสระตามวาระการพนจากตําแหนงของ

กรรมการเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี. 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดแคลนความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทฯ จากผูถือหุนตาม

กฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัทฯ 

2) ไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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3) เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนต และสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการ

ดวยประสบการณที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ 

4) สามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และสามารถเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย 

5) ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อ

ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามขอกําหนดขั้นต่ําของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่

เกี่ยวของกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคมุ 

หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4) ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีที่

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใด ๆ ทางดานการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินที่ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ และผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู

ใหบริการวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมมี

ลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 

ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลคาเกินกวา 20 ลานบาท หรือเกินกวารอยละ 3 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA) หลังหักสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนรายยอย แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ หรอืผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไมเปน

หุนสวนที่มีนัยสําคัญหรือเปนกรรมการบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

ของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระ 

บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยเรื่องจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระของกรรมการ

บริษัทใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ให

กรรมการหนึ่งในสามของจํานวน (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวน

กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม 

(1/3) แตไมเกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะตองออกจาก

ตําแหนงนั้น ใหพิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม 

กรรมการบริษัทที่จะพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได  

นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทอาจออกจากตําแหนงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 ตาย 

 ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

 ศาลมีคําสั่งใหออก 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการ 

กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ไดรับการรับรองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตางเปนกรรมการที่ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูและประสบการณอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ได

เปนอยางดีตลอดมา ซึ่งหากที่ประชุมผูถือหุนยังคงใหความไววางใจ โดยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวกลับเขา

รับตําแหนงกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ยอมตองเคารพสิทธิของผูถือหุน ทําใหบริษัทฯ ไมมีการกําหนดจํานวน

วาระการดํารงตําแหนงติดตอกันจองกรรมการไวตายตัว อยางไรก็ด ีบริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินงานตามหลักกํากับ

กิจการที่ดี และไดมีการพิจารณาสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อหมุนเวียนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

อิสระไมเกิน 9 ปติดตอกัน 

การดํารงตําแหนงกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของ

กรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน
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สูงสุดของบริษัทฯ โดยกําหนดใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 5 บริษัท ยกเวนใน

กรณีทีไ่ดรับมอบหมายจากบริษัทใหไปดํารงตําแหนง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะตองไมเปนบริษัทที่ถือวาเปนคูแขง

ของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ การเขาดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทอื่น จะตองมีการเสนอเรื่อง

เขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดหนาที่ของเลขานุการบริษัทในการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และการประชุมผูถือหุน และประสานงานการเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรมของกรรมการ

บริษัท เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทําหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจําป ตลอดจน

จัดเก็บเอกสารและดําเนินการตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยประกาศกําหนด ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของเลขานุการบริษัท แตไมจํากัดเฉพาะ

วาควรเปนผูที่มีความรูทางดานกฎหมาย และ/หรือบัญชี 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยาง

ชัดเจน เพื่อใหบริษัทฯ มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ด ี 

ทั้งนี ้บทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปดวย แตไมจํากัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิ เชน วิสัยทัศน 

เปาหมายและกลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการ

ดําเนินงานและงบประมาณประจําป เปนตน และติดตามดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3) สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเขาใจ

ถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยางจริงจัง 

4) กําหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตอง ครบถวน 

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบายที่วางไว และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคมุ

ภายในเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร และมอบหมายหนาที่ใหฝายบริหาร

จัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้นๆ 
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7) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประเมินผลในดานการ

เปดเผยขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 

8) เขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ  

9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน 

10) ไดรับขอมูลขาวสาร และขอมูลการดําเนินงานอยางละเอียด ถูกตอง และครบถวน มีการพัฒนาปรับปรุง

ตัวเองอยูเสมอ และอุทิศเวลาใหเพียงพอเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 

การประชุมกรรมการ 

บริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตามวาระปกติรายไตรมาส

ลวงหนาและไดแจงใหกรรมการบริษัททราบเพื่อจัดสรรเวลาเขารวมประชุม  ในแตละป บริษัทฯ กําหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งตอปเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ เชิญ

กรรมการบริษัทเขารวมการสัมมนากับผูบริหารเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางนอยป

ละ 2 ครั้ง  บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการกรรมการแตละทานควรเขาประชุมอยางนอยรอยล 75 ของจํานวนการ

ประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปใหสอดคลองกับหลักการกํากับกิจการที่ดี  โดยในป 2558 กรรมการของบริษัทฯ ที่

สามารถการเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งป มีจํานวน 7 ทาน สําหรับ

กรรมการที่เขารวมประชุมนอยกวารอยละ 75 เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 

กอนการประชุมกรรมการแตละวาระ กรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอวาระการประชุมที่เปนประโยชนตอ

บริษัทฯ โดยประธานและประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาและกําหนดวาระการประชุม  จากนั้น บริษัทฯ สง

หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของใหกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม  

ในการประชุมกรรมการ ประธานที่ประชุมนับจํานวนกรรมการวาครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ กอนเริ่ม

พิจารณาวาระการประชุม  ประธานที่ประชุมดูแลใหมีการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาและอภิปรายแต

ละวาระการประชุมอยางรอบคอบและทั่วถึงกัน มีนําเสนอขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของอยางครบถวนและ

เพียงพอตอการตัดสินใจ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ  ในการลงมติ ใหนับหนึ่งคนตอหนึง่

เสียง และตองมีจํานวนกรรมการอยางนอย (2/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในการลงมติแตละวาระ  ทั้งนี้ 

กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระที่ไดรับการพิจารณาจะถือวาไมมีสิทธิออกเสียงและไมถือวามีสวนในการลงมติ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชแบบ

ประเมินการปฏิบัติงานที่ไดมีการปรับปรุงจากตัวอยางแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตาม

ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานและลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใน

หัวขอหลัก 6 หัวขอ ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทําหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ (As a whole) และ

รายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยดวย โดยกรรมการทั้งหมด 8 คนเขารวม

ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนดีขึ้นในทุกหัวขอ ดวยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.85 

(รอยละ 77) ในป 2557 เปน 4.11 (รอยละ 82) ในป 2558  โดย 4 จาก 6 หัวขอไดรับคะแนนดีเยี่ยม (มากกวารอย

ละ 80)  หัวขอทีไ่ดคะแนนมากที่สุดในป 2558 ยังเปนหัวขอความสัมพันธกับฝายจัดการ และหัวขอที่ไดคะแนนนอย

ที่สุดยังเปนหัวขอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพัฒนาดีขึ้นจากปที่แลว  ผล

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยูในเกณฑดี ดวยคะแนนเฉลี่ยที่ 4.05 (รอยละ 81) 3.89 (รอยละ 78) และ 3.74 

(รอยละ 75) ตามลําดับ  ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.17 (รอยละ 83) 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนําขอเสนอแนะมาพิจารณาและปรับปรุงตอไป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนกําหนดภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ผล

ประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาอางอิงกับผลสํารวจคาตอบแทน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  คาตอบแทนกรรมการบริษัทจะไดรับการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กอนจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 

ในสวนของคาตอบแทนผูบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูอนุมัติ โดยพิจารณาจากหนาที่ ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดําเนินงานในแตละธุรกิจในปที่ผานมา 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมใหกรรมการของบริษัทฯ มีการเพิ่มพูนทักษะและความรูที่

เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ  บริษัทฯ จัดเตรียมขอมูลใหกรรมการ

บริษัทเพื่อเปนขอมูลในการทําหนาที่กรรมการ โดยมีขอมูลแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรอบรมตามขอเสนอแนะของสํานักงานก.ล.ต. ที่จัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกําหนดใหกรรมการอิสระของบริษัทตองผานหลักสูตรพื้นฐาน 
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ไดแก หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอกฎหมายที่

เกี่ยวของ งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดรับ

การรับรองการเขาอบรมหลักสูตรดังกลาว ไดแก 

1) นายเย็บ ซู ชวน เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 108/2008) 

2) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 11/2004) 

และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 35/2014) 

3) นาย เคนเนต อึ้ง  เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 189/2014) 

4) นายวิเชียร เมฆตระการ เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 107/2008) 

บริษัทฯ ไมไดสงกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป 2558 

เนื่องจากความตองการในหลักสูตรภาษาอังกฤษและเวลาที่ไมเหมาะสม  อยางไรก็ดี บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนให

กรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทเขารวมการสัมมนาตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระอื่นๆ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสรางพัฒนาความรู เพื่อใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง

ครบถวน โดยในป 2558 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดเขารวมงานสัมมนา ไดแก Breakfast Talk ที่จัดขึ้นโดย

สํานักงานก.ล.ต. Tone at the Top Series 1/2015 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

การประเมินหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนที่เห็นชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนซึ่งตอง

กระทําภายใตกรอบของคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี 

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบ 

1) ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายป โดยเปรียบเทียบกับแผน

งบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 

2) การดําเนินธุรกรรมระหวางบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมและผูที่เกี่ยวของซึ่งไมขัดกับขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3) การทําธุรกรรมใดๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทาง

การเงิน กลยุทธการดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5) การวาจางประธานบริษัท และผูบริหารระดับสูง 
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6) การกําหนด และ เปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการที่มีอํานาจจัดการ 

7) การไดมาและจําหนายไปของสินทรัพย การซื้อกิจการ และการเขารวมในโครงการรวมทุนตางๆ ที่ไมขัด

กับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาของรายการเขาเกณฑที่ตองขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการไดมา

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

8) การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มี

ความสําคัญ 

9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการบัญชี การบริหาร

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

10) การแตงตั้ง และการกําหนด อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

11) การแตงตั้ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

12) การดําเนินการอื่นใดที่สอดคลองกับกฎหมาย และขอบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหนึ่งปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็

ได ยกเวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี ้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุ

ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ กําหนดใหการทํารายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ให

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

กรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ 

3) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแบงกําไรขาดทุนกัน 

4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบกิจการ หรือการปดกิจการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบบางสวนใหแกคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวย

ปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสําคัญในแตละดานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุด

ยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการผูมีความรูและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในดานตาง ๆ  ในป 

2558 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนายวิเชียร เมฆตระการเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนแทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธที่พนจากตําแหนงตามวาระโดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 

พฤษภาคม 2558 และในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนายมิกิฮิสะ ทาคายามาในตําแหนง

กรรมการบริหารความเสีย่งแทนนายโยชิกิ คิชิโมโตะที่ลาออกจากตําแหนง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ไดแก 

1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการ 

2) นายเคนเนต อึ้ง   กรรมการ 

3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 

โดยนาย เคนเนต อึ้ง เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของ

งบการเงิน ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําไตรมาสและประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงิน

แสดงถึงสถานะทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

2) ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในวามีการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และการรายงาน

ตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง 

และพิจารณาผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณา

ความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชี และคาตรวจสอบบัญชี เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และรวม

ประชุมกับผูตรวจสอบโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4) สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

5) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความโปรงใส ถูกตอง และครบถวน และใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

7) ดูแลและรับเรื่องรองเรียนหรือขอมูลจากผูมีสวนไดเสียที่สงถึงคณะกรรมการบริษัท 
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8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9) รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทํา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งขอเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

10) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจําทุกป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการ

ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการเพื่อให

สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบคาตอบแทนและ

ผลประโยชนอื่นที่ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทสําหรับดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

3) ทบทวนสัดสวน จํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับ

องคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป 

โดยพิจารณาถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของดวย 

5) พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผูที่อยูในเกณฑที่ไดรับการ

พิจารณา 

6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 คน เปนกรรมการอิสระ 1 คนในตําแหนง

ประธาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน ดังรายชื่อตอไปนี้  

1) นายจอหน พารคเกอร  ประธานกรรมการ 

2) นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ  กรรมการ 

3) นายมิกิฮิสะ ทาคายามา  กรรมการ 

ในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และให

คําแนะนําเพื่อพิจารณาการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรในภาพรวม และมาตรการควบคุม

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

2) พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดทิศทางการบริหาร การกําหนดกลยุทธและ

ทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3) จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองคกร (Corporate Risk) อยางนอยปละ 1 ครั้งและกํากับ

ดูแลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดมีการวางแผนไว 

4) ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เปน

มาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของงองคกร 

9.3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

9.3.1. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท 

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวากรรมการบริษัทจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ รวมถึงการอุทิศเวลาไดอยางพอเพียง เพื่อใหมีความหลากหลาย 

และองคประกอบที่เหมาะสมในดานตางๆ สอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงไมเปนผูมี

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการเปนกรรมการบริษัทตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่

เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ ดวย  ในการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะ

เปนผูพิจารณาผูมีคุณสมบัติไดรับคัดเลือกและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

จํานวนกรรมการที่เสนอเขารับคัดเลือกจะเทากับจํานวนของกรรมการที่ครบวาระ การแตงตั้งกรรมการ

บริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุม

เปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  
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ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอย

กวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี ้มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู 

9.3.2. การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 

การแตงตั้งผูบริหารจะดําเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะผูพิจารณาเบื้องตนในการ

กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี รวมถึงสามารถบริหารงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดได  

9.4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารของบริษัท ซึ่งจํานวนกรรมการหรือผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

หรือขอตกลงระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการ 

ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและผลักดันผลการ

ดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่กําหนด ในดานการเติบโตของรายได การควบคุมและลดคาใชจาย และดูแลการ

ลงทุนใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว  นอกจากนี้ ความรับผิดชอบไดครอบคลุมถึงการดําเนินการตามนโยบายดาน

บุคคล แกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอผูมีสวน

เกี่ยวของ  ในกรณีที่ตองมีการลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญที่ตองขออนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท 

หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน

กระทําการใดๆ  

สําหรับบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดกําหนดใหขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ

ผูบริหารใหอยูภายใตอํานาจอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับใน

เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท การอนุมัติวงเงินสําหรับการ

กูยืมเงิน หรือการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ํา

ประกัน หรือการทํารายการอื่นใดใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํา

รายการขางตนในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการ

บันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินไดทันกําหนดดวย 
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9.5. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผูถือหุนใหแตงตั้ง บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประกอบดวย 

9.5.1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 2558 ใหแก บริษัทสํานักงาน อี

วาย จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 8,640,000 บาท โดยเปนคาการสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 1,800,000 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทยอยบางบริษัทใชบริการการสอบบัญชีจากบริษัทอื่น เนื่องดวยธุรกิจของบริษัทยอยเหลานั้น

ไมซับซอน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหใชบริการจากผูสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

9.5.2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนงานบริการดานอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหแก บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 500,000 

บาท (รวมคาตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 100,000 บาท)  

9.6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนดในเรื่องอื่น อาทิเชน การเขารวมการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย ซึ่งไดมีการเปดผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งเห็นไดจากวิสัยทัศนของกลุมบริษัทอาปโก 

ในการผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มีความมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศ บน

พื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน และ

ความสุขของสังคมและสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลากวา 29 ปที่ผานมา กลุมบริษัทอาปโกจึงมุงเนนนโยบาย

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมทุน ใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอ

สังคม สิ่งแวดลอม พนักงาน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อมุงสรางความเติบโตใหแกสังคมไทยอยางยั่งยืน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไวใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainability Development Report)” ตามแนวทางและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไวอยางครบถวน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบภายในทําการ

ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ 

และเสนอรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส  

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของผูตรวจสอบ ซึ่งสรุป

ขอการดําเนินงานตามระบบการควบคุมที่ไดวางไว รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการ

ติดตามแกไขขอบกพรอง  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

11.1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความโปรงใสในการ

ทํางาน  บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารเพื่อใหพนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน และใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดวางไว  โดยการกระทําผิด

กฎหมายหรือละเมิดขอบังคับใด ๆ จะไดรับโทษตามความรุนแรงของการกระทําผิดนั้น 

บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางบริหารองคกรเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับดูแลการทํางานของ

ฝายบริหารไดอยางอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  มีการแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวาง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ฝายบริหาร และพนักงานอยางชัดเจน และไดมอบหมายใหผูตรวจสอบ

ภายนอกทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งรวมถึงการควบคุมการดําเนินงานที่ดี และทักษะและวินัย

ของพนักงานในการปฏิบัติงาน  บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการทํางานและไดรับการรับรองระบบ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) เปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน  บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพนักงานเพื่อพัฒนา

ทักษะและความรูอยางตอเนื่อง และไดดูแลสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสมและขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานตาม

เปาหมายที่วางไว  

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินการจัดประชุม 4 ครั้งตอปเพื่อประเมินและทบทวน
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ปญหาหรือเหตุการณที่อาจสรางผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง

และลดผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ดวยสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทําใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กําหนดใหมีการทบทวนปจจัยเสี่ยงขององคกรทั้งจากภายในและภายนอก อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงการทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่น ๆ เพื่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับบริษัทฯ 

11.3. การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานเพื่อเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

และปราศจากขอผิดพลาด ซึ่งขั้นตอนการทํางานเหลานี้มีปรากฏในกระบวนการทํางานสําคัญ ไดแก การผลิต การ

ขายและการตลาด การจัดซื้อ การจัดทํารายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการทั่วไป โดยมีระดับการควบคุมที่

เหมาะสมในแตละขั้นตอนการทํางานเพื่อปองกันปญหาการประพฤติผิดหรือทุจริตโดยไมตั้งใจ  บริษัทฯ ได

มอบหมายใหหนวยงานภายในดําเนินการตรวจสอบและควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนการทํางาน

และขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และระดับของการอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ มีการระบุ

หนาที่และความรับผิดชอบของลูกจาง พนักงาน หัวหนางาน ผูจัดการ และผูบริหารอยางชัดเจน  มีการจัดระบบการ

เขาถึงฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ อยางรอบคอบและมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ

หนวยงานที่มีหนาที่อนุมัติ บันทึกรายการ และดูแลสินทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการควบคุมอยางเขมงวดสําหรับการใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของกรรมการและ

ผูบริหาร  ธุรกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติอยาง

รอบคอบและตองเปนอยูบนพื้นฐานของการทําธุรกิจโดยปกติการคาเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  การทํา

ธุรกรรมหรือสัญญาสําคัญที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมถึงการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และ

ผูเกี่ยวของ ตองมีการพิจารณาและอนุมัติอยางรอบคอบและผานการพิจารณาของกรรมการอิสระที่ไมมีสวนไดเสียใน

เรื่องนั้น ๆ  มีการติดตามประเมินผลการลงทุนและบริษัทรวมทุนอยางสม่ําเสมอและมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ใหกับผูบริหารของบริษัทฯ  

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานไดรับ

ขาวสารขอมูลของบริษัทฯ และขอมูลการฝกอบรมผานทางบอรดประกาศ ระบบสารสนเทศภายใน อีเมล และการ

ประชุมภายในแผนกตาง ๆ  สําหรับคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทดําเนินการจัดการประชุมและจัดสง

เอกสารการประชุมที่สําคัญใหกับกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา

ขอมูลอยางเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ  เลขานุการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมใหครบถวนและถูกตอง

เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในอนาคต 
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การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนมีการดําเนินการผานหลายชองทาง โดยมีชองทางหลักในการแจงขาวสารตอ

นักลงทุน ไดแก เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ชองทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยฯ และการเขา

รวมงานพบปะนักลงทุนของตลาดหลักทรัพยฯ  บริษัทฯ จัดตั้งและกําหนดใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเปน

ศูนยกลางการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห และผูถือหุน ในกรณีที่มีคําถามหรือขอสงสัยที่ตองการคําอธิบาย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีตอนรับการขอเขาเยี่ยมชมกิจการหรือขอเขาพบผูบริหารของผูถือหุนและนักลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการรองเรียนหรือ

รายงานการกระทําผิด ทุจริตคอรรัปชั่น หรือการทําผิดกฎหมาย โดยสามารถรองเรียนไดโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและใหคํามั่นสัญญาในการปกปองผู

รองเรียนการกระทําผิดที่อาจไดรับผลกระทบจากการรองเรียนนั้น ๆ 

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งปเพื่อตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานเพื่อใหแนใจวา

แตละบริษัทมกีารดําเนินงานดวยดีและเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยในการประชุมรายเดือน และนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาสกอนการประกาศผลการดําเนินงานตอสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดตารางการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในหนวยงานสําคัญ ไดแก ฝายผลิต 

ฝายจัดซื้อ ฝายขายแลการตลาด และการบริหารบุคคลในแตละไตรมาส โดยผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ

ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางาน รวมถึงการติดตามการแกไขขอบกพรองใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อรับทราบ  ในกรณีที่มีวาระใดที่ตองไดรับการแกไขทันที่ ผูตรวจสอบภายในจะแจงโดยตรงตอผูบริหาร

ของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาและหาทางแกไขปญหารวมกัน 

ในการตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิต บริษัทฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนการทํางานตาง ๆ และไดมีการวาจาง

หนวยงานอิสระภายนอกที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ อาทิ เชน TUV เปนประจําทุกปเพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและรับรองวา บริษัทฯ ไดมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (ISO/TS 16949) และ

มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ที่บริษัทฯ ไดวางไว  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบจาก

ลูกคาเพื่อความมั่นใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามขั้นตอนการผลิตที่ไดตกลงกันไวและไมมีการเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานในขั้นตอนใดๆ โดยที่ไมไดแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนา 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1. รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญในป 2558 

บริษัทฯ มีการทํารายการธุรกิจระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกรรมการของบริษัทฯ 

โดยรายการเหลานี้เปนรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามที่ตก

ลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสําคัญได ดังนี้ 

ลักษณะรายการ รายละเอียด 

รายการซื้อขายสินคา การซื้อขายชิ้นสวนรถยนตและแมพมิพโลหะสาํหรับปมชิ้นสวน โดยเปนการซื้อขายระหวาง
บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

รายการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ การซื้อขายและโอนยายเครื่องจักรและอุปกรณระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม  
คาเชาอาคารสถานที ่ คาเชาสําหรับการใชอาคารหรือสถานที่ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
คาธรรมเนียมการจัดการ คาใชจายของการบริหารจัดการของผูบริหารระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
ดอกเบี้ย คาดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูยืมระหวางกันเพือ่จุดประสงคในการจัดสรรเงินลงทุนและสภาพ

คลองของบริษัทฯ ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เงินปนผลรับ เงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ทั้งนี ้รายการระหวางกันที่ถือเปนสาระสําคัญในป 2558 สามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกําหนดราคา 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ขายสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  -  -  197  462 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  -  -  1  16 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 0.01-5.10 ตอป  -  -  139  140 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  258  345 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ตั้งใกลเคียงกัน  -  -  4  4 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  -  -  65  61 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  10  10 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  -  -  329  320 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  -  -  13  5 
ดอกเบี้ยจาย รอยละ 1.00-5.10 ตอป  -  -  9  4 
คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  15  16 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและบริษัทรวมทุน     
ขายสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  209  159  1  1 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  136  137 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ตั้งใกลเคียงกัน  7  5  -  3 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  4  4  4  4 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  14  9  7  1 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  261  217  167  178 
คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  11  1  8  1 
รายการธุรกิจกับกิจการเกี่ยวของ     
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  -  29  -  - 



 
 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ | 12 รายการระหวางกัน  หนา 90 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

เงินใหกูยืมระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนยกลางการบริการจัดการทางดานการเงิน ทั้งในสวนของธุรกรรมทางการเงิน 

และการจัดการแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อใหสามารถควบคุมและบริหาร

จัดการตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยการทําธุรกรรม

ทางการเงินและการทําสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทําในนามบริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ จะจัดสรรเงินใหแกบริษัทยอย

ของบริษัทฯ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 โดยสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เกี่ยวของโดย 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย   -  -  345,141  249,822 

บริษัทรวม   60,103  64,174  9,754  12,431 

กิจการรวมคา   696  1,277  32  3 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน   2,846  2,297  339  339 

รวมเปนจํานวน   63,645  67,748  355,266  262,595 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น      

บริษัทยอย   -  -  41,201  73,144 
บริษัทรวม   42,573  50,017  27,733  27,875 

กิจการรวมคา   12,428  181,698  -  - 

รวมเปนจํานวน   55,001  231,715  68,934  101,019 

เงินใหกูยืมระยะสั้น      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย  -  -  12,000  14,000 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย  -  -  18,000  29,000 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย  -  -  600  803 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย  -  -  60,000  139,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  36,000  29,000 

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย  -  -  288,000  192,500 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย  -  -  18,000  114,670 

บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั่น ฟอร
จจิ้ง จํากัด 

บริษัทยอย  -  -  71,847  - 

บริษัท ดีมาก จํากัด มีกรรมการรวมกัน  -  702  -  - 

รวมเปนจํานวน  -  702  504,447  518,973 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย  -  -  250,000  260,000 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย  -  -  87,000  35,000 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย  -  -  3,200  3,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย  -  -  215,000  120,000 
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  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เกี่ยวของโดย 2558 2557 2558 2557 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  38,700  70,000 

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย  -  -  1,921,100  1,920,000 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย  -  -  42,970  - 

บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั่น  
ฟอรจจิ้ง จํากัด 

บริษัทยอย  -  -  -  65,626 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนทธ พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัทยอย  -  -  86,267  84,271 

บริษัท โฟตอน พาลเซนเจอร วีฮีเคิล  
ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทยอย  -  -  -  1,000 

รวมเปนจํานวน   -  -  2,644,237  2,558,897 

เงินกูยืมระยะสั้น      

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  9,200  9,200 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย  -  -  252,300  218,000 

บริษัท ดีมาก จํากัด มีกรรมการรวมกัน  1,686  1,211  -  - 

กรรมการของกลุมบริษัท   12,932  15,902  -  - 

รวมเปนจํานวน   14,618  17,113  261,500  227,200 

12.2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในป 2558 แลวมีความเห็น

วาเปนการดําเนินธุรกิจปกติการคา (at arm’s length basis) และเปนไปอยางสมเหตุสมผล และชวยสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งในดานประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมตนทุนและคาใชจาย เพื่อใหได

ประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ พึงไดรับเปนสําคัญ 

12.3. นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวาการทํารายการระหวางกันตามที่ไดกลาวมาในอนาคตจะยังคงมีอยูสําหรับรายการที่เปนการ

ดําเนินธุรกิจปกติและเปนไปตามนโยบายการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแนวโนมรายการ

ระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดแก การซื้อขายสินคา การใหกูยืมเงินระหวางกัน การใหเชา การใหบริการดานบริหาร

จัดการ การจายเงินปนผล เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใส ตามหลักนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

บริษัทฯ ไดพิจารณานโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ บริษัท

ยอย บริษัทรวม และกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งที่เกิดขึ้นในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ใหเปนไปตาม

พื้นฐานการดําเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออางอิงกับราคาตลาด หรือราคาที่กําหนดใหกับ

บุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชนแกทั้งกลุมบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทตองพิจารณาและดูแลใหการปฏิบัติ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
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ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมา

หรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ผูมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจจะ

มอบหมายใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 

เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี  
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
13.1. งบดุล 

 
หมายเหต ุงบการเงินป 2554 เปนขอมูลกอนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 

(หนวย : 1,000 บาท)

2554 2555 2556 2557 2558

(ปรับปรุงใหม)

238,957        207,061        237,637        313,656        338,199        

64,810          18,854          6,085            15,290          38,120          

ลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,202,832      2,800,924      2,256,799      1,900,156      1,911,728      

25,000          484              653              702              -               

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 892,036        1,282,336      1,221,721      1,209,549      1,109,461      

เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา 728,544        917,183        1,184,901      1,335,545      1,367,968      

คาความนิยม - สุทธิ 1,086,862      1,086,862      234,531        234,531        234,531        

6,578,408      6,540,718      6,674,348      6,318,534      5,846,695      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 36,753          8,705            12,746          11,851          

สินทรัพยอ่ืน 703,757        932,072        753,816        741,649        648,518        

รวมสินทรั พย 11,521,206   13,823,245  12,579,195  12,082,356   11,507,070   

938,281        984,454        1,073,367      736,738        655,482        

เจาหนี้การคา 1,896,988      3,093,266      2,128,345      2,317,685      1,977,559      

840,888        1,686,932      1,490,116      1,168,317      922,802        

17,940          16,954          17,813          17,113          14,618          

3,172,027      2,660,636      2,061,463      1,891,222      905,231        

หุนกู -               -               -               -               798,444        

หนี้สินอ่ืน 550,098        411,310        337,477        269,891        250,089        

รวมหน้ีสิน 7,416,222    8,853,551    7,108,580     6,400,965     5,524,226    

ทุนจดทะเบียน 271,698        271,698        322,649        322,649        322,649        

ทุนชําระแลว 268,874        268,874        322,584        322,584        322,584        

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

178,911        180,635        210,635        212,635        212,635        

1,438,511      2,261,138      2,616,251      2,871,533      3,105,758      

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (61,154)         (28,959)         (6,523)           (57,170)         (3,834)           

115,487        123,651        163,314        167,455        181,348        

รวมสวนของผู ถือหุน 4,104,984    4,969,694    5,470,615     5,681,391     5,982,845    

สินทรัพย

ร ายการ

เงินลงทุนระยะส้ันและเงินฝากประจําธนาคาร

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

กําไรสะสม  - จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

                        - ยังไมไดจัดสรร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

หน้ีสิน

ผู ถือหุน

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการ เงินรวม
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13.2. งบกําไรขาดทุน 

 
หมายเหต ุงบการเงินป 2554 เปนขอมูลกอนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 

 

  

(หนวย : 1,000 บาท)

2554 2555 2556 2557 2558

(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรข าดทุน

รายไดรวม 10,785,984   16,811,097   16,998,357   15,196,451   14,993,712  

ร ายไดจากการข ายและบริ การ 10,355,659  16,120,132   15,627,251   14,572,306   14,534,478  

ร ายไดอื่น 430,325       690,965       1,371,106     624,145       459,234      

ตนทุนขายและบริการ (9,591,193)     (15,058,483)   (14,552,479)   (13,964,491)   (13,820,232)   

(1,079,111)     (821,789)       (858,652)       (744,125)       (786,119)       

คาใชจายทางการเงิน (238,528)       (289,262)       (273,300)       (208,337)       (170,190)       

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (94,303)         (37,882)         (73,712)         (22,849)         (26,682)         

154,243        323,744        246,487        129,727        147,816        

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม (329,063)       -                   (852,331)       -                   -                   

(389,745)      921,273       610,706        366,960       313,071       

(2,225)           6,151            23,663          19,415          25,233          

กําไร  (ข าดทุน )สุทธิ (391,970)      927,424       634,369       386,375       338,304       

(1.72)             3.29              1.89              1.14              0.97              

งบกระแสเงินสด

636,671        1,067,909      1,960,923      1,637,340      926,861        

(1,063,175)     (1,000,797)     (744,357)       (376,144)       (143,541)       

334,401        (85,804)         (1,222,517)     (1,162,047)     (744,901)       

49,463          (13,205)         36,527          (23,132)         (13,875)         

(42,640)        (31,897)        30,577         76,018          24,544        เงินสดและรายการ เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

คาใชจายในการขายและบริหาร

กําไร  (ข าดทุน) สวนท่ีเปนของผู ถือหุนข องบริ ษัทฯ

กําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสวนนอย

รายการ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน

เงินตราตางประเทศลดลง (เพิ่มขึ้น)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการ เงินรวม
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13.3. อัตราสวนทางการเงิน 

หมายเหต ุงบการเงินป 2554 เปนขอมูลกอนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 

 

 

2554 2555 2556 2557 2558

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสภาพค ลอง

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.67         0.77         0.83         0.87         0.99 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.45         0.56         0.58         0.59         0.69 

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.16         0.21         0.36         0.35         0.23 

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.34         8.00         6.14         6.96         7.60 

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 49.02 45.02 58.67 51.74 47.40

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.63       13.85       11.62       11.49       11.92 

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 33.85       25.99       30.97       31.34       30.20 

  อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.69         6.04         5.57         6.28         6.44 

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 76.75       59.65       64.59       57.31       55.94 

  วงจรเงินสด (วัน) 6.13       11.36       25.06       25.77       21.66 

อัตราสวนแสดงค วามสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 7.38% 193.41% 6.88% 4.17% 4.91%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -1.98% 5.54% 4.32% 3.21% 2.58%

  อัตรากําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (%) 1.43% 1.93% 1.45% 0.85% 0.99%

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) -298.37% 114.73% 266.83% 335.63% 239.28%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) -3.63% 5.52% 3.73% 2.54% 2.26%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -9% 20.9% 12.0% 6.8% 5.5%

อัตราสวนแสดงประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -3.41% 7.32% 4.81% 3.13% 2.87%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 0.82% 25.79% 21.19% 17.11% 17.81%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.94         1.33         1.29         1.23         1.27 

อัตราสวนวิเค ราะหนโยบายทางการ เงิน

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.81         1.78         1.30         1.13         0.92 

  อัตราสวนหนี้สินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทา

      เงินสดตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.75         1.74         1.26         1.26         1.26 

  อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.21         1.07         0.85         0.67         0.55 

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) -0.25         4.34         3.59         2.96         3.14 

 อัตราการจายเงินปนผล (%) N/A 27.4% 25.9% 26.4% 30.9%*

* เงินปนผลของป 2558 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากท่ีประชมุผูถือหุน

อัตราสวนทางการเงิน

งบการ เงินรวม
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14. คําวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

14.1. ภาพรวมการดําเนินงานในป 2558 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ซึ่งรวมถึง

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป การกลึงกัดและเจียรผิวสําเร็จ และชิ้นสวนพลาสติก รวมถึงธุรกิจ

การผลิตอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนต และการผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปเพื่อใชใน

การผลิตรถยนตของบริษัทผูผลิตรถยนตทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตัวแทน

จําหนายรถยนตและศูนยบริการและธุรกิจใหบริการระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต

ภายใตเครื่องหมายการคา “พาวเวอรแมพ (POWERMAP)”  บริษัทฯ มีโรงงานและสํานักงานตั้งอยูใน 3 ประเทศ 

ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายไดรวมของบริษัทฯ มาจากธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต

และธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ  รายไดของธุรกิจให

ใหบริการระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนตได

รวมไวเปนสวนหนึ่งของรายไดจากการผลิตชิ้นสวนยานยนต  ในป 2558 

สัดสวนรายไดจากธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตและรายไดจากธุรกิจตัวแทน

จําหนายรถยนตอยูที่รอยละ 65:35 เปรียบเทียบกับสัดสวนในป 2557 ที่รอย

ละ 63:37 

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย 

สถิติยอดการผลิตรถยนตในประเทศไทยในป 2558 เติบโตขึ้นรอยละ 1.8 จากป 2557 จากจํานวนการผลิตที่ 

1.880 ลานคันในป 2557 เพิ่มขึ้นเปน 1.913 ลานคันในป 2558 โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกจํานวน 1.201 ลานคนั 

(คิดเปนสัดสวนรอยละ 63) และเปนการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.712 ลานคัน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 37)  การ

ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเพื่อการพาณิชยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนอัตรารอยละ 2.43 และ 

0.09 ตามลําดับ 

ยอดจําหนายรถยนตในประเทศมีจํานวนลดลง

รอยละ 9.3 จากปกอน โดยเปนผลมาจากการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจทําใหผูบริโภคขาดแรงจูงใจในการใชจาย 

อีกทั้งปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา หนี้ครัวเรือนที่ยัง

อยูในระดับสูง และผลกระทบจากโครงการคืนภาษี

สํ าหรับรถยนตคันแรกของรั ฐบาลที่ ยั งคงมีอยู  

เนื่องจากความตองการซื้อรถยนตไดถูกดึงมาลวงหนา

และขอกําหนดการถือครองรถยนตเปนระยะเวลา 5 ป

ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง  อยางไรก็ดี ปริมาณ

การสงออกรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 จากปกอน 
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63%

2557

37%
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2558

35%

รายไดรวมของบริษัทฯ

ชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
(หนวย : ลานคัน)

การผลิต ขายในประเทศ สงออก
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14.2. การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

ในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 14,993 ลานบาทและผลกําไรสุทธิในสวนที่เปนของผูถือหุนจํานวน 

313 ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดรวมและผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนในป 2557 จํานวน 15,196 ลาน

บาทและ 367 ลานบาทตามลําดับ  ซึ่งผลกําไรและกําไรตอหุนลดลงจากปที่แลว เนื่องมาจากรายไดที่ลดลงและ

ตนทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีมูลกคามากกวากําไรขั้นตนและสวนแบงรายไดจากบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาใชจายทาง

การเงินที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 

การวิเคราะหรายได 

รายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2558 ลดลงจํานวน 

203 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.3 จากป 2557 

โดยสวนใหญมาจากรายไดของการขายเศษเหล็กจาก

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ลดลงเนื่องจากราคา

เหล็กที่ลดลงและสวนนอยจากยอดขายที่ลดลง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดบันทึกเงินชดเชยคาแมพิมพจํานวน 97 ลาน

บาทและรับรูผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางการเงินจํานวน 10 ลานบาทในป 2557 ซึ่งในป 

2558 บริษัทฯ รับรูผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการบันทึกเปนคาใชจายทางการบริหาร 

รายไดจากการขายและบริการในป 2558 ลดลง 

38 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.3 จากป 2557 

รายไดจากธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 โดย

มาจากยอดการผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีการเติบโตตอ

ปรอยละ 1.8 และบางสวนเปนรายไดจากการคาแมพิมพและอุปกรณ ซึ่งรายไดในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอน

จากรายไดที่ลดลงจากธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และธุรกิจในประเทศ

มาเลเซียซึ่งเปนผลมาจากคาอัตราแลกเปลี่ยนที่ออนตัวลงเปรียบเทียบกับป 2557 

รายไดจากการขายสินคาและบริการในธุรกิจหลัก 

 รายไดจากธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต

เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.8 สวนใหญมาจากยอดขายที่

เพิ่มขึ้นของชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปซึ่งรวมถึงชิ้นสวนโครงชวง

ลางรถกระบะ โดยเปนการเติบโตตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ

กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ  ชิ้นสวนตีอดัขึ้นรูปและกลึงสําเรจ็

ในประเทศไทยและชิ้นสวนพลาสติกมีรายไดเพิ่มขึ้นเชนกัน 

โดยเปนรายไดจากการขายแมพิมพและอุปกรณในป 2558  

ในขณะที่รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณจับยึดและ

แมพิมพโลหะมีจํานวนลดลง 

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2558 เปลี่ยนแปลง %

รายไดจากการขายและบริการ 14,572   14,534   (38)       -0.3%

รายไดอ่ืน 614       459       (155)     -25.2%

กําไรอัตราแลกเปล่ียน 10         -        (10)       -100%

รายไดร วม 15,196  14,993  (203)     -1.3%

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2558 เปลี่ยนแปลง %

ประเทศไทย 10,130   10,559   429      4.2%

ประเทศมาเลเซีย 3,741     3,393     (348)     -9.3%

สาธารณรัฐประชาชนจีน 701       582       (119)     -17.0%

รายไดจากการข ายและ 14,572  14,534  (38)       -0.3%
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ชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

รายไดจากการขายและบริการ
(หนวย : พันลานบาท)
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ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการลดลงรอยละ 5.7 จากปที่แลว ซึ่งเปนผลกระทบจากการแปลงคา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากการออนคาของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมาเลเซียนริงกิตตอไทยบาท  ถา

ตัดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออกจะพบวา ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการในประเทศมาเลเซียมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2557 ซึ่งถูกลดทอนลงบางสวนดวยยอดขายที่ลดลงในประเทศไทย 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนฯ ในป 2558 มีจํานวน 148 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19 ลานบาทจากจํานวน 129 ลาน

บาทในป 2557 โดยผลกําไรสวนใหญมาจากบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท เอเบิล ซาโน 

อินดัสตรีส (1996) จํากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2557 สวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายไดที่

เพิ่มขึ้นของบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด และบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จํากัดในประเทศสิงคโปร 

ซึ่งถูกลดทอนบางสวนดวยรายไดที่ลดลงของบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เปนผลจากการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต และผลขาดทุนในบริษัท ไทย ทาคากิ เซโกะ จํากัด 

การวิเคราะหตนทุนและรายจาย 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 106 ลานบาทหรือ

คิดเปนรอยละ 17.4 จากป 2557 และมีอัตรากําไร

ขั้นตนตอยอดขายปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 4.2 ในป 

2557 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.9 ในป 2558 

 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นในสายการผลิตของทุกผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ

การผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย โดยเฉพาะชิ้นสวนพลาสติก ซึ่งเปนผลจากการควบคุมตนทุน

และผลกําไรจากแมพิมพและอุปกรณ  ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ

ลดลงจากปกอน โดยมาจากรายไดที่ลดลงของยอดขายในประเทศไทย  

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2558 จํานวน 786 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 หรือ 42 ลานบาท 

จากจํานวน 744 ลานบาทในป 2557  คาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาจากการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินจํานวน 22 ลานบาทในป 2558 และคาใชจายบางสวนที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายของสินคา 

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการคาใชจายทางการเงินใหลดลงอยางตอเนื่อง โดย คาใชจายทางการเงินในป 2558 

จํานวน 170 ลานบาท ลดลง 38 ลานบาทจากจํานวน 208 ลานบาทในป 2557 โดยเปนผลมาจากการชําระคืนเงินกู

กอนกําหนดกับธนาคารในชวงตนป ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา ทําใหหุนกูที่บริษัทฯ ออกในป 2558

และเงินกูใหมไดรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง 

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2558 เปลี่ยนแปลง %

รายไดจากการขายและบริการ 14,572   14,534   (38)       -0.3%

ตนทุนขายและบริการ 13,964   13,820   (144)     -1.0%

กําไรข้ันตน 608       714       106      17.4%
อัตรากําไรข้ันตนตอยอดขาย 4.2% 4.9% 0.7%
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทฯ บันทึกคาใชจายภาษีเงินไดในป 2558 จํานวน 27 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4 ลานบาทจากจํานวน 23 ลาน

บาทในป 2557 โดยภาษีเงินไดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สวนใหญมาจากธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการในประเทศมาเลเซีย 

การวิเคราะหกําไรจากการดําเนินงาน 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคา และภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) โดย

ไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและการรวมคาในป 2558 มี

จํานวน 387 ลานบาท ลดลง 101 ลานบาทจากจํานวน 488 ลาน

บาทในป 2557  หรือคิดเปนอัตรากําไรตอยอดขายในป 2558 และ

ป 2557 ที่รอยละ 2.6 และ 3.2 ตามลําดับ ซึ่งผลกําไรที่ลดลงจากป

ที่แลว สวนใหญมาจากยอดขายและรายไดจากการขายเศษเหล็กที่

ลดลง 

 กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา 

(EBITDA) รวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและการรวมคาในป 2558 มีจํานวน 1,280 ลานบาท ลดลง 63 ลานบาท

จากจํานวน 1,343 ลานบาทในป 2557  

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2558 จํานวน 338 ลานบาท ลดลง 48 ลานบาทจากจํานวน 386 ลานบาทในป 

2557 โดยเปนผลจากรายไดที่ลดลงและตนทุนคงที่บางสวนเพิ่มขึ้น  คิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมในป 2558 

ที่สัดสวนรอยละ 2.3 เปรียบเทียบกับรอยละ 2.5 ในป 2557 

เมื่อปรับกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยออก กําไรของบริษัทฯ ในสวนที่เปนของผูถือหุนในป 2558 มี

จํานวน 313 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรตอหุนที่ 0.97 บาทตอหุน ในขณะที่ป 2557 มีกําไรจํานวน 367 ลานบาท 

คิดเปนอัตรากําไรตอหุนที่จํานวน 1.14 บาทตอหุน 

14.3. การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยจํานวนทั้งสิ้น 11,507 ลานบาท ลดลง 575 ลานบาทจาก

จํานวน 12,082 ลานบาทในป 2557 สวนใหญมาจากมูลคาสินทรัพยมีตัวตนที่ลดลง เปนผลจากการเสื่อมราคาของ

สินทรัพย และมูลคาสินคาคงเหลือที่ลดลง 

376

112

283

104

ชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษี

(หนวย : ลานบาท)

2557 2558
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ๆ บริษัทฯ มีการดูแลและบริหารจัดการลูกหนี้การคาอยางเขมงวดอยางตอเนื่อง 

โดยมูลคาลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2558 มีจํานวนใกลเคียงกับป 2557 ที่จํานวน 1,912 ลานบาท และระยะเวลาการ

เก็บหนี้โดยเฉลี่ยในป 2558 อยูที่ 47.4 วัน ลดลง 4 วันจาก 51.7 วันในป 2557 

สินคาคงเหลือ บริษัทฯ มีมูลคาของสินคาคงเหลือในป 2558 จํานวน 1,109 ลานบาท ลดลง 100 ลานบาท

จากจํานวน 1,209 ลานบาทในป 2557 และมีระยะเวลาขายสินคาโดยเฉลี่ยที่ 30.2 วันในป 2558 ลดลง 1 วันจาก 

31.3 วันในป 2557 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา บริษัทฯ บันทึกมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมคาและกิจการรวมคา

ในป 2558 จํานวน 1,368 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32 ลานบาทจากจํานวน 1,335 ลานบาทในป 2557 โดยมาจากผลกําไร

สะสมของบริษัทรวม 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวนทั้งสิ้น 5,524 ลานบาท ลดลง 877 ลานบาทจากจํานวน 

6,401 ลานบาทในป 2557 โดยมาจากมูลคาเงินกูยืมคงเหลือที่ลดลงอยางตอเนื่องจากการคืนเงินกูใหกับธนาคาร 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น บริษัทฯ มีมูลคาเจาหนี้การคาในป 2558 จํานวน 1,978 ลานบาท ลดลง 340 

ลานบาทจากจํานวน 2,318 ลานบาทในป 2557 และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการชําระหนี้ในป 2558 ที่ 55.9 วัน 

ลดลง 1 วันจาก 57.3 วันในป 2557 

เงินกูยืมจากธนาคาร บริษัทฯ มีมูลคาเงินกูยืมกับธนาคารคงเหลือในป 2558 จํานวน 2,483 ลานบาท ลดลง 

1,313 ลานบาทจากจํานวน 3,796 ลานบาทในป 2557 โดยบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูกอนกําหนดใหกับธนาคาร

เพิ่มเติมจากการชําระคืนเงินกูตามขอตกลงปกติ ตามมาตรการการลดคาใชจายทางการเงิน 

หุนกู บริษัทฯ มีการออกหุนกูในป 2558 โดย ณ สิ้นป 2558 มีมูลคาคงเหลือที่จํานวน 798 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีมูลคาของสวนผูถือหุนในป 2558 จํานวน 5,983 ลานบาท 302 ลานบาทจาก

จํานวน 5,681 ลานบาทในป 2557 โดยมาจากผลกําไรสะสมของบริษัทฯ ในปที่ผานมา  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจายปน

ผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2558 เปนจํานวนเงินรวม 64 ลานบาท 

14.4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยและผลตอบแทนผูถือหุนในป 2558 มีอัตราสวนรอยละ 2.9 และ 5.8 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ที่รอยละ 3.1 และ 6.9 ตามลําดับ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากป

ที่แลว ดวยสาเหตุหลักจากผลกําไรสุทธิที่ลดลงจากจํานวน 386 ลานบาทในป 2557 เหลือ 338 ลานบาทในป 2558 

ถึงแมบริษัทฯ จะมีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากปที่แลว แตบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสภาพคลองอยาง

ตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุนที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 0.67 เทาในป 2557 

มาอยูที่ 0.55 เทาในป 2558 โดยมาจากการลดภาระหนี้สินกับธนาคาร และคาดวาจะคงอัตราสวนในระยะยาว
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ระหวาง 0.5-0.6 เทา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราสวนสภาพคลองที่ดีขึ้นจาก 0.87 เทาในป 2557 เปน 0.99 

เทาในป 2558 ดวยการบริหารจัดการหนี้สินหมุนเวียนที่เหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการดูแลตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้งตามเงื่อนไข

ทางการเงินกับธนาคาร  ในป 2558 ความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ 1.17 เทา ซึ่งดีขึ้นจาก

ป 2557 ที่ 0.98 เทา โดยมาจากการลดภาระหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจากการคืนเงินกูกอนกําหนดและ

การลดลงของดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงาน  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังไมสามารถรักษาอัตราสวนความสามารถใน

การชําระหนี้ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเงื่อนไขทางการเงินในการกูยืมกับธนาคาร ซึ่งตองคงอัตราสวนนี้ใหสูงกวา 

1.2 เทาได  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดดําเนินการขอยกเวนการผิดเงื่อนไขทางการเงินนี้กับธนาคารและไดรับการผอน

ผันจากธนาคารสําหรับผลการดําเนินงานของป 2558 เรียบรอยแลว 

สําหรับอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการจาย

ภาระดอกเบี้ยจากผลกําไรจากการดําเนินงาน ในป 2558 บริษัทฯ มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ 3.14 เทา 

ซึ่งดีขึ้นจากป 2557 ที่ 2.96 เทา ซึ่งเปนภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ที่ลดลงในระหวางป และถือไดวาความสามารถ

ในการชําระหนี้และดอกเบี้ยของบริษัทฯ คงอยูในระดับที่ดี 

14.5. การวิเคราะหกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นระหวางป 2558 เปนจํานวนเงิน 24 ลานบาท และ

มูลคาของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จํานวน 338 ลานบาท เปรียบเทียบกับ

จํานวน 314 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2558 จํานวน 927 ลานบาท ลดลง 710 ลานบาทจากจํานวน 

1,637 ลานบาทในป 2557 เนื่องจากผลกําไรที่ลดลงและบริษัทฯ ไดรับเงินสดจากประกันน้ําทวมบางสวนในป 2557  

บริษัทฯ มีการใชกระแสเงินสดในกิจกรรมการลงทุนในป 2558 จํานวน 143 ลานบาท ลดลง 233 ลานบาท

จากจํานวน 376 ลานบาทในป 2557 โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อใหเหมาะสม

กับสภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และบริษัทฯ ไมมีความจําเปนในการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมใน

ปที่ผานมา 

บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูยืมและชําระดอกเบี้ยใหกับธนาคาร รวมถึงการจายเงินปนผลในป 2558 รวมกัน

เปนจํานวน 745 ลานบาท ลดลง 417 ลานบาทจากจํานวน 1,162 ลานบาทในป 2557 ซึ่งจํานวนที่ลดลงนี้ สวน

หนึ่งเปนผลจากภาระหนี้สินที่ลดลงอยางตอเนื่องทําใหการชําระดอกเบี้ยลดลง อีกทั้งจํานวนเงินปนผลจายในป 

2558 ที่ลดลงจากป 2557 
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14.6. ปจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยรวมมีความสัมพันธที่สอดคลองกันเปนอยางมากกับการ

พัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและตลาดรถยนตในประเทศไทย โดยยอดการผลิตรถยนตและความ

ตองการรถยนตภายในประเทศถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีทิศทางไปในแนว

เดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต 

แนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยในป 2559 คาดวาจะมีการผลิตอยูที่จํานวน 2 ลานคัน คิด

เปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 4-5 ตอป โดยการเติบโตนี้ คาดวาจะมาจากการเติบโตของการสงออกรถยนตซึ่ง

ประมาณการที่จํานวน 1.25 ลานคันในป 2559  ทั้งนี้ การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คาดวาจะชวย

สงเสริมใหสถานะของประเทศไทยในการเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อสงออกในภูมิภาคอาเซียนใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ดี ยอดจําหนายรถยนตในประเทศคาดวาจะยังคงไมฟนตัวดี ดวยในป 2559 คาดวาจะยังมีผลกระทบ

จากนโยบายของรัฐบาลในโครงการคืนภาษีรถยนตคันแรก อีกทั้งปญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูงและราคา

สินคาเกษตรตกต่ําที่อาจที่ความรุนแรงขึ้นจากสภาวะภัยแลงในป 2559  นอกจากนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตฉบับใหม

ที่คิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดแทนขนาดเครื่องยนต ซึ่งมีผลรถยนตหลายรุนมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นถึง

รอยละ 5-10 คาดวาจะสงผลกระทบทําใหความตองการรถยนตนอยลงเชนกัน 

ในสวนของตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซีย ความผันผวนของคาเงินมาเลเซียนริงกิตและการบังคับใขภาษี

สินคาและบริการในป 2558 คาดวาจะยังคงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมในป 2559 รวมถึงการประกาศขึ้น

ราคารถยนตในเดือนมกราคม 2559 ของหลายคายอาจมีผลใหยอดจําหนายรถยนตในป 2559 ลดลง 

บริษัทฯ ไดวางนโยบายในการติดตามสถานการณการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตในทุกประเทศที่บริษัทฯ 

มีการดําเนินธุรกิจอยู เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที  บริษัทฯ จะยังคงใหความสําคัญกับการ

ควบคุมการใชจายและดําเนินมาตรการการลดตนทุนและควบคุมการลงทุนอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่คลองตัวและใชทรัพยากรไดอยางคุมคาที่สุด  ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังมองหาโอกาสและตลาดใหมๆ เพื่อการเติบโตของรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ ไมวา

จะเปนการเขาไปลงทุนเอง หรือการรวมทุนกับบริษัทอื่น  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเติบโตอยางยั่งยืน โดยให

ความสําคัญดานคุณภาพ ราคา การจัดสงสินคาที่ตรงเวลา การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนานวัตกรรมดาน

วิศวกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของลูกคา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องของทุกบริษัทในกลุมบริษัทอาปโก 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ

รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยแลว 

(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง

แลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาว เย็บ ซิน หร ูเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใด

ไมมีลายมือชื่อของ นางสาวเย็บ ซิน หรู กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวเย็บ ซิน หร ู                 ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ................................................... 
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเ วลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท/ประเภทธุ รกิจ

นายเย็บ ซู  ช วน 68 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม Massey University ประเทศนิวซีแลนด 2553-ปจจุบัน กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 108/2008 2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 2548-ปจจุบัน ประธาน หอการคาไทย-มาเลเซีย

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545 2543-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2539-ปจจุบัน  ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 นางเตียว ลี งอ 66 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร 2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร 2539-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายพิพัฒน เ รืองรองปญญา 67 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลลา คอมฟอรตตา จํากัด

กรรมการอิสระ ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 11/2004 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ อบรมหลักสูตร Roles of Chairman (RCP) รุนที่ 35/2014 2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด ทัวร จํากัด

    พิจารณาคาตอบแทน 2526-ปจจุบัน ทนายความหุนสวน บริษัท สํานักงานนิติพัฒนทนายความ จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายเค นเนต อึ้ง 47 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ 2556-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการตรวจสอบ Qualified Chartered Accountant ( Institute of England & Wales) 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณา อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 189/2014 2550-2556 กรรมการ บริษัท บัน จํากัด

    คาตอบแทน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 ธันวาคม 2551 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด) จํากัด

นาย จอหน พาร ค เกอร 69 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (Manufacturing Engineer), Port Elizabeth College of 2556-ปจจุบัน กรรมการ Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

กรรมการอิสระ Education 2556-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร ปริญญาโท  การบัญชีตนทุนและการจัดการ University of South Africa 2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

    ความเสี่ยง 2549-2553 รองประธานบริหาร- เอเชีย แปซิฟก และ แอฟริกา Ford Motor Company

วันที่ไดรับแตงต้ัง 26 เมษายน 2554 2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ Mazda Motor Corporation

รองประธาน Ford Motor Company

อายุ

 (ป)
คุณวุฒิทางการศึ กษา / ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทาง

ครอบครัว

ระหวาง

กรรมการ

สามี

นางเตียว ลี งอ

ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี

ไมมี

12.70

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเ วลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท/ประเภทธุ รกิจ

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 51 ปริญญาตรี วิศวไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยโซเฟย ประเทศญี่ปุน 2556-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2556-ปจจุบัน ประธาน บริษัท ออทรานส (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการบริหารความเส่ียง 2555-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด

วันที่ไดรับตําแหนง 14 สิงหาคม 2556 2554 - 2556 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป แผนกยานยนต 3 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

2552 - 2554 ผูจัดการ แผนกยานยนต 1 สวนงานที่ 1 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

2553 - 2554 ผูจัดการ แผนกยานยนต 1 สวนงานที่ 3 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

นายวิเชี ยร  เมฆ ตระการ 62 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา-เกียรตินิยม California State Polytechnic University ไมมี ไมมี 2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ Pomona, United States of America และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 107/2008 2552 - 2557 ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณา 2549 - 2552 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

    คาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงต้ัง 27 เมษายน 2558

นายมิกิฮิสะ  ทาค ายามา 55 ปริญญาตรี Foreign Studies, Kobe City University of Foreign Studies ไมมี ไมมี 2558-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ประเทศญี่ปุน 2556-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป แผนกยานยนต 3 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2553 - 2556 ประธาน บริษัท ออทรานส (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 14 พฤษภาคม 2558 2551 - 2553 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป แผนกยานยนต 3 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

2547 - 2551 กรรมการผูจัดการ บริษัท โซจิทสึ (กวางโจว) จํากัด

นายวีระ  บวนวงศ 69 อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ ไมมี ไมมี 2553-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายผลิต 2547-2553 รองประธานอาวุโส บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 2 สิงหาคม 2553 2541-2547 รองประธาน บริษัท โตโยตา ออโต เวิรคส จํากัด

นางสาวเย็บ ซิ น หรู 36 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7.95 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) 2545-ปจจุบัน ผูจัดการฝายจัดซ้ือ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 มีนาคม 2557

ไมมี ไมมี

บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ

อายุ

 (ป)

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทาง

ครอบครัว

ระหวาง

กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

คุณวุฒิทางการศึ กษา
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเ วลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท/ประเภทธุ รกิจ

นายเริ งสุข  วิภูนิติศี ลกุล 64 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมมี ไมมี 2553-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไปฝายขายและการตลาด บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการท่ัวไปฝายขายและการตลาด 2545-2553 ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บริดจสโตนเซลล (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 19 เมษายน 2553

นายกวี เวสารั ช อารี ย กุล 52 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 0.006 ไมมี 2555-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป ฝายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการท่ัวไปฝายโครงการและ 2547-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป ฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

พัฒนาวิศวกรรม

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 เมษายน 2548

นายศ รัทธ า เพ็ช รอินทร 47 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 0.0 ไมมี 2556-ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายบริหารขอมูล บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูชวยผูจัดการท่ัวไปฝายบริหารจัดการ 2553-ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ขอมูลและระบบสารสนเทศ 2544-2553 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 กันยายน 2553 2543-2544 ผูจัดการฝายซอมบํารุง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรรณทิพย สินธ วณรงค 36 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมี ไมมี 2557-ปจจุบัน ผูจัดการสวนงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands 2555-ปจจุบัน ผูประสานงานฝายสํานักงาน / เลขานุการบริษัท บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูประสานงานฝายสํานักงาน 2553 - 2554 Controller, Consumer Lifestyle Division บริษัท ฟลิปส อิเล็คทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

ผูจัดการสวนงานนักลงทุนสัมพันธ 2552 - 2553 Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division บริษัท ฟลิปส อิเล็คทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 12 กันยายน 2555 2548 - 2552 Business Analyst, Corporate Headquarter Philips Electronics N.V.

อายุ

 (ป)
คุณวุฒิทางการศึ กษา

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทาง

ครอบครัว

ระหวาง

กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร)

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) AERP = บจ. เอ อีอารพี

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคลิ

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)

บริ ษัทยอย

รายชื่ อบริษัท บริษัท

รายชื่ อ AH AA ASP AF APC AP AHP AMIT AL AHT KCX NESC AM NESM TSR AITS AIPL AE AERP ATC AT Foton KT

นายเย็บ ซู ชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// / x,// - x,// x,// x,// -

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

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

นายเคนเนต อ้ึง /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายจอหน พารคเกอร /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายวิเชียร เมฆตระการ /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายมิกิฮิสะ ทาคายามา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายวีระ บวนวงศ o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายเริงสุข วิภูนิติศลีกุล o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารียกุล o - - / / - / - / / - - - - - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร o - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

บริษัทยอย



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  หนา 109 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 
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รายชื่ อบริษัท

รายชื่ อ ASICO MA SI TTSC HM EA SA QI JCL AS

นายเย็บ ซู ชวน x,/ x,/ / x,/ - / / - / /

นางเตียว ลี งอ // / - - - / / - / /

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา - - - - - - - - - -

นายเคนเนต อ้ึง - - - - - - - - - -

นายจอหน พารคเกอร - - - - - - - - - -

นายวิเชียร เมฆตระการ - - - - - - - - - -

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ - - - - - - - - - -

นายมิกิฮิสะ ทาคายามา - - - - - - - - - -

นายวีระ บวนวงศ - - - - - - - - - -

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

นายเริงสุข วิภูนิติศลีกุล - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารียกุล - - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร - - - - - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร วมและกิจการร วมค า

ASICO = บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996)

MA =  บจ. มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด

SI = บจ. ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย)

TTSC = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ

HM = บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)

EA = บจ. เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ

SA = บจ. ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด)

AS = บจ. อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

QI = บจ. ควอนต้ัม อินเวนช่ัน

JCL = บจ. แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน

บริษัทร วมและกิจการร วมค า
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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  รายชื่ อบริษัท

รายชื่ อ AA ASP AF APC AP AHP AMIT AL AHT KCX NESC AM NESM TSR AITS AIPL AE AERP ATC AT Foton KT

นายเย็บ ซู ชวน x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,// x,/ x,// x,// x,/ x,/ x,// / x,// - x,// x,// x,// -

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

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

นางสาวเย็บ ซิน หยี - - - - - - - - - - // // - - - - - - - - - -

นางสาวโกะ ตัง กิม - - - - - - - - - - // // // // - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารียกุล - - // / - / - / / - - - - - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายยงค ประเทืองสุข // // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางอรุณี จารุตกานนท - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาววันทนีย ทิพยถาวรนุกูล - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - //

นายเตียว เซ็ง เหล็ง - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - //

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

บริษัทยอย

AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร)

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) AERP = บจ. เอ อีอารพี

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคลิ

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (2) 

 

  

 

 

รายชื่ อบริษัท

รายชื่ อ AA ASP AF APC AP AHP AMIT AL AHT KCX NESC AM NESM TSR AITS AIPL AE AERP ATC AT Foton KT

นายฮิเดยูกิ ซูซูกิ - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - -

นายฮาชิโมโตะ ทาเกชิ - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - -

นายชี-เฟง ซู - - - - - - - // - - - - - - - - - - - - - -

นายชาน คมิ เซ็ง มัวริส - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - -

นายโกะ เลียน คงิ - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - -

นายเรียวสุเกะ มิซุโทมิ - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - -

นายทากอร ยูกิโย เฟยรมัน เดาด - - - - - - - - - - - - - - // - - - - - - -

Mr. Teo Yiam Beng - - - - - - - - - - - - - - - // - - - - - -

Mr. Lim Kim Ngoh - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - -

นายพิชญวรรธน ธนาโอฬาร - - - - - - - - - - - - - - - - - // - - - -

นางสาวพรรลดา เกตุนุติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - -

นางสาวลลนา กาศวิบูลย - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - -

นายกง ซิว ไฝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

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

บริษัทยอย

AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร)

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) AERP = บจ. เอ อีอารพี

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คนุซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคลิ

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)



 
 

เอกสาแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน   หนา 113 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตามขอมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวขอ 11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําป 2558 ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที ่0105554071715 

โดยบริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ไดมอบหมายให นายรักษพล อังศุวิทยา ตําแหนง ผูจัดการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดวย

ประสบการณที่ นายรักษพล อังศุวิทยา ไดดํารงตําแหนง ผูจัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแตป 2554 

จนถึงปจจุบัน อีกทั้งไดเขารวมการฝกอบรมมาตรฐานตางๆ ไดแก หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน

กรรมการไทย การอบรมภายในองคกรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเปนหัวหนาทีม และอื่นๆ โดยมี

หนาที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางแผนงานการตรวจสอบของแตละธุรกรรมตามแผน 

(2) ตรวจทานกระดาษทําการและตรวจทานการจัดทําขอสงัเกตที่พบจากการตรวจสอบ 

(3) ประชุมรวมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหนาของงานตรวจสอบ 

(4) กํากับดูแลใหมีการประชุมรวมกับผูไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงการติดตามแผนการปรับปรุงใหความเสี่ยงจากขอสังเกตลดลง หรือแกไขไมใหเกิดการกระจาย

ความเสี่ยงออกไป 

(5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 3 ทาน โดยมีคุณพิพัฒน เรืองรองปญญาเปนประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการคือคุณเคนเนต อึ้ง และคุณวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหทําหนาที่ใน

ประเด็นสําคัญไดแก การสอบทานงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การดําเนินงาน

ในเรื่องการกํากับกิจการที่ดี การประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฎิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท 

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งและ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นในประเด็นตาง ๆ 

ที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป ดําเนินการโดยการสอบทานรายงานทางการเงิน ประเด็นที่

เปนสาระสําคัญ มาตรฐานการบัญชี การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานขอมูลเหลานี้

รวมกับผูบริหารวาบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมีการ

เปดเผยขอมูลที่เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  บริษัทฯ มีการควบคุมภายในโดยรวมอยูในเกณฑดี และไม

พบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาจนเปนที่พอใจแลว จึงไดใหความเห็นชอบตองบการเงินดังกลาว และมีความเห็นไปในทาง

เดียวกันกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเปนรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

การสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ดําเนินการโดยการสอบทานรายงานของผูตรวจสอบภายในและการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยูในเกณฑดีและไมมี

ขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญ และรายงานของผูตรวจสอบภายในไดสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายและการ

ดําเนินงานตามขั้นตอนในเกณฑดี  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น 

การสอบทางการดําเนินงานและรายงานของบริษัทฯ วามีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไมพบวาบริษัทฯ มีรายงานการกระทําความผิดใดๆ ในป 2558  

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ พบวาบริษัทฯ จัดประเภทปจจัยเสี่ยงออกเปนความเสี่ยงของประเทศ 

ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเสี่ยงจากการบริหารการเงิน และความเสี่ยงดานอื่นๆ โดย
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จัดใหมีการประเมินปจจัยเสี่ยงประจําปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในและทั่ว

โลก 

การพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทฯ ในป 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาจากการใหบริการ คุณสมบัติและความ

เปนอิสระวามีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ

ตรวจสอบและประสบการณที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็น

ใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในป 2559 อีกวาระหนึ่งและไดมีมติ

ใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

สําหรับรายการธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบ

การเงินของบริษัทฯ และรายงานของผูสอบบัญชีเพื่อเปนการยืนยันวารายงานธุรกรรมดังกลาวจะไดรับการสอบทาน

และมีการเปดเผยไวอยางถูกตองและครบถวนตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ และเปนไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี 

ในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ และออก

ความเห็นโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก โดยจากการสอบทานและการกํากับดูแลภายใตขอบเขต

ความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินอยาง

ถูกตองและเชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและขอกําหนดที่เกี่ยวของเปนที่เชื่อถือได และ

บริษัทฯ มีการดําเนินงานในสภาพแวดลอมที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอเหมาะสมตอธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

เอกสาแนบ 3 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   หนา 117 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย

กรรมการอิสระซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยมีคุณพิพัฒน เรืองรองปญญาเปนประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการคือคุณเคนเนต อึ้ง และคุณวิเชียร เมฆตระการ (ซึ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณานโยบาย กฎเกณฑ และวิธีการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ในการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการของบริษัทฯ โดยบุคคลนั้นตองไมเปนผูที่มีคุณสมบัติตองหามในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท และ

ควรมีพื้นฐาน ความรู และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  นอกจากนี้ คณะกรรมการ

สรรหาฯ มีหนาที่ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวน จํานวน และองคประกอบความหลากหลายอื่นๆ ที่เหมาะสม

กับธุรกิจของบริษัทฯ  โดย ในป 2558 บริษัทฯ ไดเสนอแตงตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ ในตําแหนงกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ

ที่ออกตามวาระ และไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 ตามที่ได

เสนอไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทําการพิจารณาอยางรอบคอบสําหรับคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยมีการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ในตลาด

หลักทรัพยฯ ที่มีขนาด ผลกําไร และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในระดับที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

สรรหาฯ ไดเสนอใหคงคาตอบแทนประจําปและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยไวใน

อัตราเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 และไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

2558 ตามที่ไดเสนอไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบภายใตขอบเขตความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และไดมีการเปดเผยคาตอบแทนและผลประโยชนของ

กรรมการบริษัทไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 เพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบ 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2558 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

(ไมมีขอมูล) 
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เอกสารแนบ 5 
 

(ไมมีขอมูล) 
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