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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมาของกลุมบริษัทอาปโก 

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

ทะเบียนเร่ิมแรก 75 ลานบาท เพื่อผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยเปนการรับ

โอนกิจการจากบริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินกิจการแลว จากนั้น บริษัทฯ ได

นําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 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 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการ

รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบริษัทฯ 

มุงมั่นพัฒนาสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุข 4 ประการ ไดแก 

 ความสุขของลูกคา บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานการผลิต

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการรักษามาตรฐานทางดานความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพ

ของสินคา ราคาที่แขงขันได มีการจัดสงสินคาที่ตรงตอเวลา รวมถึงการพัฒนาดานวิศวกรรม และการบริหาร

จัดการที่ดีอยางตอเนื่องสําหรับลูกคาของบริษัทฯ 

 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 

มีการสรรหาและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ จากทั่ว

โลกอยางตอเนื่อง  และมีความพยามยามอยางเต็มที่ในการหาโอกาสและการลงทุนที่มีปจจัยบวกเพื่อตอยอด

ความสําเร็จของธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน พรอมสนับสนุนและผลักดันประเทศไทยในการเปนฐานการผลิตชิ้นสวน

ยานยนตระดับโลก 

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในดานการผลิตและมีการเติบโตอยางมั่นคง

และยั่งยืน และไดตั้งเปาหมายในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ SQCDEM ดังตอไปนี ้

 Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 Quality คุณภาพ: กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานคุณภาพและไมมีของเสียเพื่อบรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 Cost ราคา: ความสามารถในการแขงขันดานราคาดวยตนทุนที่ต่ําและเหมาะสม 

 Delivery การสงมอบสินคา: การจัดสงที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ดวยหลักการผลิตแบบพอดีเวลา (JIT) 

 Engineering ดานวิศวกรรม: มุงมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (KAIZEN)  

 Management การบริหารจัดการ: ดําเนินงานอยางชาญฉลาด โปรงใส และใสใจในรายละเอียด รวมถึงมี

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางเหมาะสม 

ดวยวิสัยทัศนของบริษัทฯ และหลักปรัชญาที่เรียบงายในการเปนองคกรที่คลองตัวและมีความสุขดวยการ

บริหารที่โปรงใสและมีความเปนเลิศดานธรรมาภิบาลในตลอดระยะเวลาที่ผานมา  ปจจุบัน ลูกคาจากทุกมุมโลกได

ใหการยอมรับบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการที่มีความมั่นคงยั่งยืนในความเปนเลิศทางดานการผลิต และมีการรักษา

มาตรฐานตามหลักเกณฑ SQCDEM ทางดานความปลอดภัย คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา การพัฒนาดาน

วิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

ISO/TS16949 และ ISO14001 อีกทั้งไดรับรางวัลและเกียรติบัตรรับรองอื่น ๆ อีกมากมายจากบริษัทลูกคาและคูคา

อยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคาและคูคามีความไววางใจตอบริษัทฯ และสงเสริมใหบริษัทฯ 

บรรลุเปาหมายในการยกระดับความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนตคายตาง ๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืนดวย 

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ป 2557  บริษัทฯ มีการพัฒนาดานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง และมีการจัดการ

โครงสรางการดําเนินงานของบริษัทยอยของบริษัทฯ ในระหวางป 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

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

บาท เพื่อดําเนินธุรกิจการกลึงกัดผิวสําเร็จรูป (Machining) ซึ่งแยกออกจากธุรกิจการผลิตชิ้นสวนดวยกรรมวิธี

ตีอัดขึ้นรูป (Forging) เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงานที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และสามารถควบคุม

ตนทุนการผลิต กําลังคน คาใชจาย เคร่ืองจักร และการบริการลูกคา รวมถึงการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  
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 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 

ยังคงเดมิ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการออก

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

จัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 

บริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา

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

สถาบันและผูลงทุนรายใหญ ภายใตชื่อ “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกําหนด
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ไถถอนป พ.ศ. 2561” (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนหลักทรัพยของบริษัทฯ)  ทั้งนี้ การออกหุนกูของบริษัทฯ เปน

สวนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการทางดานการเงินของบริษัทฯ และเปนการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพาสถาบัน

การเงินของบริษัทฯ 

ป 2559  อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอยางชะลอตัว ดวยอัตราการเติบโตของยอด

การผลิตรถยนตในประเทศที่รอยละ 1.6 ในป 2559  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศยังคงซบเซาเนื่องจาก

ผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก และการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตซึ่งกระตุนใหเกิดความตองการ

ซื้อรถยนตลวงหนา รวมถึงภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยูในระดับสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ําจากปญหาภัยแลง 

และการอนุมัติสินเชื่อที่มีความเขมงวดมากขึ้น  อีกทั้งยอดการสงออกรถยนตก็ไดรับความกดดันจากจากการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาหลักเชนกัน 

ในปที่ผานมา บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของทุกบริษัทในกลุมอาปโกอยางตอเนื่องตาม

แนวนโยบาย “TURBO” ของผูบริหารในป 2558 โดยมุงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การลด

ตนทุนการผลิตและควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน รวมไปถึงการปรับโครงสรางเงินกูเพื่อลดคาใชจายทางการเงนิ 

และการพิจารณาการลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนและประสิทธิผลสูงสุด  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับนวัตกรรมและ

ไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และไดขยาย

การลงทุนไปในสวนธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล  ในระหวางป 2559 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยภายใตชื่อบริษัท 

อาปโก เวนเจอร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการธรุกรรมดานการลงทุนและการควบรวมกิจการ รวมถึงดูแล

สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ Start-Up หรือธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโตเร็ว เชน ธุรกิจออนไลน เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท แมพปโก จํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาซอฟแวรและ

เทคโนโลยีเพื่อการใหบริการเกี่ยวกับระบบนํารองการเดินทาง การบริหารจัดการการขนสง และติดตามสัญญาณและ

วิเคราะหการเดินทางของยานพาหนะ และบริษัท สมูทเลน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการพื้นที่สําหรับการซื้อขาย

รถยนตออนไลนในประเทศไทยในชื่อเว็บไซต CarParagon.com 

ในสวนของการบริหารจัดการทางดานการเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ได

มีมติอนุมัติโครงการหุนทุนซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงินในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท โดยหุนสามัญที่จะซื้อคืน

มีจํานวนไมเกิน 14.5 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) คิดเปนรอยละ 4.5 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายและ

ชําระแลวของบริษัทฯ โดยกําหนดระยะเวลาการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 

ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน

จํานวนรวม 6,007,700 หุน คิดเปนรอยละ 1.9 ของหุนสามัญที่จําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ รวมเปนมูลคา

ประมาณ 76 ลานบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู มูลคารวมเปนจํานวนเงิน 300,000,000 (สามรอยลาน) บาท มีอายุ 2 ป 11 เดือน 21 วันนับจาก

วันออกหุนกู ใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 10 ราย ภายใตชื่อ “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนหลักทรัพยของ

บริษัทฯ) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ  
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1.3. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานภายใตการบริหารของนายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาว

มาเลเซียซึ่งมีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และอาศัยในประเทศไทยเปน

ระยะเวลามากกวา 20 ป  โดยนายเย็บ ซู ชวนและครอบครัวถือหุนรวมกันคิดเปนจํานวนรอยละ 39.85 ของทุนจด

ทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ มีนายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ

บริษัทฯ และมีบทบาทในโครงสรางการบริหารงานขององคกรในตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่

บริหาร และตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลําดับ 

กลุมผูถือหุนใหญลําดับสองของบริษัทฯ ไดแก กลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ซึ่งประกอบดวยบริษัท เอสเอ

ไอที จํากัด และบริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด ถือหุนรวมกันคิดเปนรอยละ 15.76 ของทุนจด

ทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทในตําแหนงกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 2 คน 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาอยูในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการรถยนตหลังการขาย และธุรกิจการพัฒนาและใหบริการซอฟแวรระบบนํารองและเทคโนโลยีการเดินทาง 

รวมทั้งสิ้น 38 บริษัท (29 บริษัทในประเทศไทยและ 9 บริษัทในตางประเทศ) โดยสามารถจําแนกตามประเภทการ

ประกอบธุรกิจได ดังตอไปนี ้

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

1) บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (AA) 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) สําหรับรถ

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

Housing) ใหกับบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 

800 ลานบาท และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตโดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) 

ซึ่งไดแก ชิ้นสวนในระบบสงกําลัง ระบบเกียร ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นสวนเครื่องยนต ชิ้นสวนดุมลอ 

เปนตน ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาท มีกลุม

ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ในสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ออโตอัลลายแอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ทีเอชเคริทึ่ม (ประเทศไทย) จํากัด 

3) บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (AHP) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตโลหะปมขึ้นรูปเพื่อสงใหกับผูผลิต

รถยนต เชน ชิ้นสวนพื้นรถ ตัวค้ํารถ เปนตน  มีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา 
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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 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับบริษัทเลมเทค เทคโนโลยี  

ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ มีธุรกิจหลัก ไดแก การผลิตชิ้นสวนยานยนตปมขึ้นรูปและผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ใหกับกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด บริษัท ฟูจิคูระ 

อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทแอลดีซี พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

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

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับมิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น 

ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ลานบาท โดยจัดตั้งเพื่อ

จุดประสงคทางดานวิศวกรรมและการตลาดของชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับลูกคานิสสันในประเทศไทย 

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

บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่ง

รวมถึงถังน้ํามันพลาสติก และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส มีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ 

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

เชี่ยนฮอนดา มอเตอร จํากัด โดยหุนทั้งหมดถือในนามบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาขน) ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท และมีโรงงาน 2 แหงตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางพล ีจังหวัด

สมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 

7) บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (APC) 

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

2557 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาทเพื่อดําเนินธุรกิจในการใหบริการกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จดวย

เคร่ืองจักร (Machining) สําหรับชิ้นสวนยานยนต โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท ไดแก บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด 

แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  

8) บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (ASD) 

บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอยของกลุมบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส) ในสัดสวนการถือหุน

ระหวางสองบริษัทที่รอยละ 50:50 เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตคาน (Cradles) สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล เหล็กขวาง

และชิ้นสวนเชื่อมประกอบสําหรับโครงรถยนต (Body-in-White หรือ BIW) มทีุนจดทะเบียน 120 ลานบาท 

9) บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP) 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis 
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Frame) ของรถกระบะอีซูซ ุD-MAX รุนใหมและเกาของบริษัท อีซูซ ุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 200 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

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

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซันโอ อินดัส 

เตรียล ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 46 และ 51 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตทอน้ํามันเบรก 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง ทอน้ํามันคลัช และชิ้นสวนเครื่องยนตสําหรับบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย กลุมลูกคาหลัก 

ไดแก บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮอนดา ออ

โตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด   

11) บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด (EA) 

บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทเอ็ดชาโฮลดิ้ง 

ประเทศเยอรมันน ีในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 52 

ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาชิ้นสวนขาพับและบานพับประตูรถยนต ชิ้นสวนเช็คระยะเปด/ปดประตูรถ 

ชิ้นสวนฝากระโปรงทาย และระบบเบรกจอดรถ โดยมีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบรษิทั 

มิตซูบิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

12) บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด (KT) 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอุปกรณตกแตงภายในรถยนตประเภทผลิตภัณฑพิมพลายไมและ

กํามะหยี่เทียม  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 28.5 ลานบาท ถือหุนโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) รวมกับ

บริษัท 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 ในสาธาณรัฐประชาชนจนี 

ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดสงชิ้นสวนยานยนตประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forged steel) ไดแก กานลูกสูบ

เครื่องยนต (Connecting Rod) และชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical 

switch contactors) และใหบริการกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต (Machining) ใหผูผลิตและจัดจําหนายรถยนตใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน  กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท เอสเอไอซี จีเอ็ม วูหลิง ออโตโมบิล จํากัด และบริษัท ชไน

เดอร อิเล็กทริค (ประเทศจีน) จํากัด  

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

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทมิ้นท ซึ่งเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 และรอยละ 

60 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 378.5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนประดับยนต 

และชิ้นสวนกรอบประตูรถยนต มีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน 
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มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฟอรด ในประเทศ

อินเดียและประเทศไทย  

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

บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศ

ญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายการลงทุนใน

ประเทศไทยของบริษัทผูผลิตรถยนตมาสดา โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กและ

ขนาดกลางที่มีความทนทานและมีคุณภาพสูง  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท และมีโรงงานอยูที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี

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

บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเครื่องยนตใหกับผูผลิตรถยนตราย

ใหญเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุมประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแลวจํานวน 146.25 ลานบาท 

17) บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (TTSC) 

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ประกอบธุรกิจการผลิตแมพิมพพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกสาํหรับลูกคา

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

ไทย) จํากัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากดั เปนตน เปนบริษัทรวมทุนระหวางบรษิทั 

อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท โซจิทสึ แมนเนจ

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 รอยละ 49 และรอยละ 2 ตามลําดับ  

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

บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูผลิตเบาะหนังและชิ้นสวนประดับยนตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต โดยบริษัท อาปโก 

ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 13 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท  

ธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะ 

19) บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จาํกัด (AHT) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชใน

การผลิตและประกอบรถยนตแบบครบวงจร และออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับปมโลหะแผนเพื่อใชในการผลิต

ชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในกลุมบริษัทอาปโก และบางสวน

สงออกใหลูกคาตางประเทศ  กลุมลกูคาหลัก ไดแก บริษัท วอลโว ทรัค คอรปอเรชั่น ประเทศสวีเดน รถยนตนั่งของ

วอลโวในประเทศมาเลเซีย บริษัทเรโนลต บราซิล บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 65 

ลานบาท และมีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายรถยนต 

20) บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM) 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตมิตซูบิชิ มีโชว

รูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพราว กรุงเทพฯ  บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

21) บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด (NESC) 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตฟอรด มีโชวรูม

พรอมศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูบนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 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 

ถือหุนโดยกลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น รวมกับบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอย

ละ 70 และรอยละ 30 ตามลําดับ 

ธุรกิจระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลย ี

25) บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (AITS) 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาทเพื่อพัฒนาขอมูลแผน

ที่ประเทศไทย  ปจจุบัน ดําเนินธุรกิจใหบริการคําปรึกษาและพัฒนาระบบนําทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการ

การขนสงสินคา และเมืองอัจฉริยะ ดวยความเชี่ยวชาญดานแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การ

พัฒนาซอฟแวร และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   
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ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ระบบนํารองการเดินทางสําหรับติดตั้งในรถยนต POWERMAP และโปรแกรมนํา

ทางบนมือถือ GALACTIO TH (สามารถดาวโหลดไดฟรีสําหรับผูใชมือถือระบบ iOS และระบบ Android) รวมถึง

ซอฟแวรระบบบริหารจัดการการขนสงสําหรับบริษัทผูใหบริการขนสงสินคา 

26) บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด ประเทศมาเลเซีย (AQI) 

บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2556 เพื่อรวมการตลาดของระบบนําทางภายใตเครื่องหมายการคา

POWERMAP และ GALACTIO ในประเทศมาเลเซีย โดย POWERMAP เปนผลิตภัณฑสําหรับติดตั้งในรถยนต สวน 

GALACTIO เปนผลิตภัณฑหลังการขายที่ไดรับการติดตั้งในอุปกรณนําทางและทําการตลาดกับคายรถยนตรายใหญ

ตาง ๆ ในประเทศมาเลเซีย  

27) บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จํากัด ประเทศสิงคโปร (QI) 

บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการระบบนําทางและจราจรอัจฉริยะใหกับลูกคาบุคคล 

องคกร และหนวยงานรัฐบาล ดวยการทํางานเชื่อมตอกันอยางเปนระบบของการควบคุมการเดินทาง การจัดการ

ขนสงขององคกร และการวิเคราะหขอมูล โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 

โดยเปนการถือหุนในนามของบริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร 

ธุรกิจอื่นๆ 

28) บริษัท เอ อีอารพี จํากัด (AERP) 

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานระบบปฏิการออราเคิลเพื่อใชใน

การดําเนินงานของกลุมบริษัทอาปโก ดวยเงินลงทุนจํานวน 1.25 ลานบาท โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 88 รวมกับผูถือหุนรายยอย 

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 จํากดั 

(มหาชน) 

30) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จาํกัด ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดวยทุน

จดทะเบียนชําระแลว 1 ลานริงกิต ถือหุนโดยบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด รวมกับบริษัท เทนากา เซเทีย 

รีซอสเซส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ  ปจจุบัน บริษัททําธุรกิจใหเชาที่ดินสําหรับทําโชว

รูมของรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย  

31) บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด ประเทศสิงคโปร (AIPL) 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนและควบรวมกิจการ มีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว  6.97 ลานเหรียญสิงคโปร ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
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32) บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด (ATC) 

บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2557 เพื่อจุดประสงคในการบริหารจัดการหลักสูตร

การฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัทในกลุมบริษัทอาปโก ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

33) บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด (AV) 

บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนและการควบ

รวมกิจการ และสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจอื่น โดยเฉพาะธุรกิจ Start-Up หรือธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโตที่

รวดเร็ว เชน ธุรกิจออนไลน หรือธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาทถือหุน

ทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

34) บริษัท แมพปโก จํากัด (MAPPICO) 

บริษัท แมพปโก จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการทําวิจัยและพัฒนาซอฟแวร และใหบริการคําปรึกษา

ดานเทคโนโลยี เพื่อใหบริการเกี่ยวกับระบบนํารองการเดินทาง การบริหารจัดการการขนสง และการติดตาม

สัญญาณและวิเคราะหการเดินทางของยานพาหนะ โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ในนามของบริษัท อาป

โก เวนเจอร จํากัด 

35) บริษัท สมูทเลน จํากัด (SMOOTHLANE) 

บริษัท สมูทเลน จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการพื้นที่สําหรับการซื้อขายรถยนตออนไลนในประเทศไทย ในชื่อ

เวบไซต CarParagon.com  บริษัทฯ เขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 11.9 โดยถือหุนในนามบริษัท อาปโก เวนเจอร 

จํากัด 
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โครงสรางการถือหุนของบริษทัฯ ในบริษทัยอย บริษัทรวม และการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 50% 50% 100% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100%

54% 46% 100%

80% 20% 100%

60% 40% 100%

24% 76%

40% 60%

49% 51%

70% 30% 100%

100%

51% 49%

51% 49%

51% 49%

60%

49%

60%

100%

88%

100%

100%

100%

50% 100% 100%

12% 13%

25%

97%

ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท สมูทเลน จํากัด
บริษัท แจ็คสปด คอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ควอนต้ัม อินเวนช่ัน จํากัด 

(สิงคโปร)

บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร วฮีีเคิล

 ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง

พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท แมพปโก จํากัด บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด 

(สิงคโปร)

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

(มาเลเซีย)

บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด

(มาเลเซีย)

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด

(สิงคโปร)

ธุร กิจอื่น

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด

บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท เทนากา เซเทีย 

รีซอสเซส จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท นิว เอรา เซลส 

จํากัด (มาเลเซีย)

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง

 จํากัด (มาเลเซีย)

ธุร กิจระบบนําร องการ เดินทางแ ละเทคโนโลยี

ธุร กิจตัวแ ทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย

บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

(ญี่ปุน)

บริษัท ฮุนได มอเตอร 

(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เลมเทค เทคโนโลยี จํากัด

(ไตหวนั/ฮองกง)

บริษัท อาปโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น 

(ญี่ปุน)

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ซาโน อินดัสเตรียล 

(ญี่ปุน)

บริษัท เอเบิล ซาโน 

อินดัสตรีส (1996) จํากัด

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก พรีซิช่ัน 

จํากัด

กลุมบริษัท มิ้นท

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษัท มิ้นท อาปโก 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก พลาสติค

 จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซูมิโน โคเกียว

(ญี่ปุน)

บริษัท ซูมิโน อาปโก 

(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด

บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรช่ัน

 (ญี่ปุน)

บริษัท ไทย ทาคากิ 

เซอิโกะ จํากัด
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด

ธุร กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ  แ ละอุปกรณจับยึด

บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส

(โปรตุเกส)

บริษัท อาปโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 

โปรดักส จํากัด

บริษัท เอ็ดชา โฮลด้ิง

(เยอรมันน)ี

บริษัท เอ็ดชา อาปโก 

ออโตโมทีฟ จํากัด
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด

บริษัทร วมทุน

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทร วมและการ ร วมค า บริษัทยอยในปร ะเทศไทย บริ ษัทยอยในตางปร ะเทศ
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โครงสรางรายไดของบรษิัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

AA 100 1,144.91 6.8 460.38 2.7 279.22 1.8 215.04 1.4 188.82 1.2

ASP 100 4,143.89 24.6 4,579.08 26.9 3,783.14 24.9 3,668.59 24.5 3,532.35 23.3

AA 100 155.18 1.0 215.84 1.4

AH 100 2,471.20 14.7 2,412.52 14.2 1,917.34 12.6 1,858.27 12.4 1,896.05 12.5

AHP 100 757.23 4.5 1,088.56 6.4 223.34 1.5 234.23 1.6 299.85 2.0

AMIT 100 597.10 3.6 597.36 3.5 411.83 2.7 640.87 4.3 526.72 3.5

AL 60 50.78 0.3 77.13 0.5 76.65 0.5 75.63 0.5

AF&AP 100 2,292.19 13.6 1,944.52 11.4 1,700.85 11.2 1,991.34 13.3 2,282.09 15.1

KCX&AS 100 984.84 5.9 889.22 5.2 759.26 5.0 627.57 4.2 522.91 3.5

AH&AHT 100 203.52 1.2 92.85 0.5 326.33 2.1 161.50 1.1 48.98 0.3

AHT 100 47.62 0.3 195.16 1.1 63.39 0.4 31.71 0.2 32.95 0.2

NESC 100 943.46 5.6 1,053.00 6.2 1,127.36 7.4 1,086.51 7.2 1,213.76 8.0

AM 100 1,268.70 7.5 869.12 5.1 727.17 4.8 758.49 5.1 756.38 5.0

NESM 49 799.45 4.8 1,065.90 6.3 1,442.64 9.5 1,339.22 8.9 1,350.22 8.9

TSR 49 1,122.74 6.7 1,667.77 9.8 2,340.46 15.4 2,095.37 14.0 2,158.39 14.3

AITS 60 30.97 0.2 27.51 0.2 12.61 0.1 49.98 0.3 32.71 0.2

AMAC 51 3.17 0.0 0.10 0.0 0.16 0.0 0.24 0.0 0.0

อื่นๆ Others 0.09 0.0 4.52 0.0 4.23 0.0 2.96 0.0 5.52 0.0

รวม 16,811.10 100 16,998.36 100 15,196.45 100 14,993.71 100 15,139.15 100

ผลิตช้ินสวนโ ครงรถกระบะ

อุปกรณแมพิมพปมโ ลหะ

กลุมธุ รกิจ/สายผลิตภัณฑ
ดําเนินกิจการโดย

ผลิตชิ้นสวน

รถยนต

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปและ

เ ช่ือมประกอบ

25592558

ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึด

2555

ระบบนํารองการ เดินทางและเทคโนโลยี

ผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป

จําหนาย

รถยนตและ

ศูนยบริการ

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเชีย

2557สัดสวนการถือ

หุนของบริษัท

2556
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุมบริษัทอาปโกมีความเกี่ยวพันกับ

อุตสาหกรรมยานยนต โดยสามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจเปน 3 สวนหลัก ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนาย

ชิ้นสวนยานยนต ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจําหนายอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะใหกับผูผลิตรถยนต

ในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจระบบนํารองการ

เดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดของแตละธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1.1. ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต (OEM Auto Parts) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต

ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเปนสวนธุรกิจที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดคิดเปนรอย

ละ 64 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2559 

ชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตโดยบริษัทฯ มีความหลากหลายดวยกรรมวิธีและเทคโนโลยีในการผลิตที่

แตกตางกัน ไดแก การผลิตชิ้นสวนดวยวิธีปมขึ้นรูปโลหะแผน (Stamping) และเชื่อมประกอบ (Welding) การ

ผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) การกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จดวยเครื่องจักร (Machining) การ

ผลิตฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนประดับยนต และถังน้ํามันพลาสติก เปนตน  ชิ้นสวนยานยนตสําคัญที่

ผลิตโดยกลุมบริษัทอาปโก ไดแก 

 โครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) 

โครงชวงลางรถกระบะเปนหนึ่งในผลติภัณฑหลักของบรษิทัฯ 

โดยบริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายโครงชวงลางสําหรับรถกระบะอีซู

ซุแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยมีรายไดในป 2559 คิดเปน

สัดสวนกวารอยละ 25 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ 

โครงชวงลางรถกระบะเปนการผลิตดวยวิธีปมขึ้นรูปโลหะ

แผนและนําชิ้นสวนปมขึ้นรูปมาเชื่อมประกอบเปนโครงชวงลางของ

รถกระบะ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เร่ิมจากการออกแบบแมพิมพสําหรับปมโลหะ พัฒนา

รูปแบบ ผลิต และทดสอบจนเปนชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะที่สมบูรณ พรอมสงมอบใหกับบริษัทอีซูซุ 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อนําไปประกอบตอเปนโครงรถ โดยโครงรถชุดหนึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ 

ประมาณ 50-60 ชิ้น 

กระบวนการผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การตัด

แผนโลหะ การปมขึ้นรูป และการเชื่อมประกอบชิ้นสวนประกอบยอยจนเปนโครงรถกระบะที่สมบูรณ  การผลิต

เริ่มจากการนําเหล็กมวนมาตัดเปนแผนและเรียงซอนกัน แลวนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปโดยใชแมพิมพปมโลหะ
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เปนชิ้นสวนประกอบยอย (Components) และนําชิ้นสวนประกอบยอยสวนตาง ๆ มาเชื่อมประกอบกันเปน

ชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Subassembly) จากนั้น ทําการตรวจคุณภาพและบรรจุเปนชุดสวนประกอบโครงชวงลาง

รถยนตครบชุด (Set of Frame Components) เพื่อสงใหโรงงานของอีซูซนุําไปเชื่อมประกอบชิ้นสวนเปนโครง

ชวงลางรถกระบะ (Final Frame) ตอไป 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีการดําเนินงานเต็มกําลังการผลติ คิดเปนชิ้นสวนโครงรถประมาณ 400,000 ชิ้นตอป 

โดยมีการทํางานเปน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงตอกะ และไดแบงกําลังการผลิตในสวนของการปมขึ้นรูปโลหะ

แผนและการตัดขอบแผนโลหะไปยังบริษัทอื่นในกลุมบริษัทอาปโก และมีบางสวนสงใหกับบริษัทรับจางชวงเพื่อ

ทําการผลิตและนํากลับมาประกอบกับชิ้นสวนที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อสงมอบใหกับบริษัทอีซูซุตอไป 

 ชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป (Stamping Parts) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูปสําหรับรถ

กระบะและรถยนตนั่ง ไดแก ชิ้นสวนพื้นรถยนต ตัวค้ํา ตัว

ยึด และชิ้นสวนปลีกยอยอื่น ๆ เปนตน ตามคําสั่งซื้อของ

ลูกคาบริษัทผูผลิตรถยนต โดยกระบวนการผลิตเริ่มจาก

การนําเหล็กมวนมาตัดเปนเหล็กแผน และนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปโดยใชแมพิมพปมโลหะ ซึ่งเครื่องปมขึ้นรูป

ชิ้นสวน (Press machine) มีหลายขนาดขึ้นอยูกับแรงที่ใช และสามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนชิ้นสวน

รถยนตที่มีขนาดรูปรางที่หลากหลาย  ทั้งนี้ ลูกคาหลักของบริษัทฯ สําหรับชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป ไดแก 

บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนตน 

 ชิ้นสวนเสื้อเพลาทาย (Housing Axle) 

ชิ้นสวนเสื้อเพลาทายเปนหนึ่งในสวนประกอบของชุดเพลา

ทาย โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการนําเหล็กมวนมาปมขึ้นรูปเปน

ชิ้นสวนยอย จากนั้น นําชิ้นสวนยอยเหลานี้มาเชื่อมประกอบเปนชุด

เสื้อเพลาทายและจัดสงใหลูกคา ไดแก บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล 

แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปกลึงและ

ประกอบใสชุดเกียรเปนชุดเพลาทายที่สมบูรณ 

 ชิ้นสวนถังน้ํามันโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดับน้ํามัน (Tank Sender) 

บริษัทฯ ผลิตถังน้ํามันโลหะและอุปกรณวัดระดับน้ํามัน โดย

บริษัทฯ เปนผูผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตถังน้ํามันไดทุก

ชิ้นสวน ดวยความรวมมือชวยเหลือทางดานเทคนิคจากบริษัท คี

เล็กซ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท คอนติเนนทัล ออโตโม

ทีฟ ประเทศเยอรมันนี โดยมีลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลาย
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แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด  ปจจุบัน ปริมาณการผลิตชิ้นสวนถังน้ํามันโลหะมีความตองการลดลง โดยสวนใหญ

เปนการผลิตเพื่อจัดสงใหลูกคาสําหรับชิ้นสวนทดแทน 

 ชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตู (Door Check Link) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตูและชิ้นสวนยึดจับประตูรถยนต ซึ่งเปนชิ้นสวนที่ตองมี

ความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใชงานของรถยนต โดยบริษัทฯ ไดรับความรวมมือทางดานเทคนิคจาก

บริษัทเอ็ดชาร ประเทศเยอรมันน ี กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จ (Machining) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ทั้ง

แบบรอนและเย็น โดยบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ

นําชิ้นสวนมากลึงกัดเจียผิวสําเร็จดวยเครื่อง CNC Machining โดย

บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด เพื่อใชเปนชิ้นสวนของรถยนตและ

รถจักรยานยนต สงใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี

ลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน จํากัด และบริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

กระบวนการผลิตชิ้นสวนโลหะตอีัดขึ้นรูปเปนการนําเหล็กทอนยาวมาตัดดวยเครื่องตามขนาดที่ตองการ 

แลวนํามาผานเคร่ือง Induction Heater ใหรอนแลวทุบขึ้นรูปตามแมพิมพที่ไดออกแบบไว  จากนั้น นําชิ้นสวน

โลหะตีอดัขึ้นรูปนี้ไปทําการกลึงและเจียผิวตามแบบที่ลกูคาตองการกอนนําสงใหลูกคาตอไป โดยชิ้นสวนบางชิน้

อาจมีการชุบแข็ง (Heat Treatment) และพนสีตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดําเนินการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูปเชนกัน โดยสวนใหญเปนการผลิตชิ้นสวนกานลูกสูบเครื่องยนต 

(Connecting Rod) และชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical Switch 

Contactors) ใหกับลูกคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก บริษัท ชไนเดอร อิเล็กทริก (ประเทศจีน) จํากัด 

บริษัท เอสเอไอซี จีเอ็ม 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 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตเปนธุรกิจที่มีวงจรอายุของผลิตภัณฑยาวนานตามระยะเวลาของรุนและ

การใชงานของรถยนต โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 5 ถึง 10 ป  การคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะคํานึงถึง

มาตรฐานการผลิตและการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในดานคุณภาพของสินคา ราคา และการจัดสงที่ตรงตอเวลา

เปนหลัก  เมื่อไดรับเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตแลว การมุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการผลิตและการ

ดําเนินงานใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสูงเสมอและการพัฒนาอยางตอเนื่อง ถือเปนปจจัยสําคัญที่เปน

หลักประกันของรายไดจากการเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตนั้นสําหรับรถยนตรุนใหมและรุนตอไป 

บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมในการติดตามยื่นขอเสนอตอบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อใหไดรับเลือกเปน

ผูผลิตชิ้นสวนสําหรับการผลิตรถยนตรุนใหมที่มีแผนการผลิตและประกอบในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวง 1-2 ปกอนถึงกําหนดการเปดตัวรถยนตและเริ่มเดินสายพานการผลิต  บริษัทฯ ไดจัดทีมงานฝายขาย

และการตลาดในการสนับสนุนและประสานงานเพื่อรักษาระดับความสัมพันธอันดีกับลูกคาที่มีมาอยางยาวนาน 

ควบคูไปกับการรักษามาตรฐานในการผลิตและการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาและ

ไดรับเลือกเปนผูผลิตชิ้นสวนสําหรับรถยนตรุนใหมอยางตอเนื่อง ทั้งจากชิ้นสวนเดิมและมุงหวังผลสําเร็จในการ

เพิ่มยอดขายใหกับบริษัทฯ ดวยมูลคาของชิ้นสวนยานยนตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางการคาจาก

กลุมลูกคาที่มีฐานการผลิตชิ้นสวนในตางประเทศหรือตองการชิ้นสวนเพื่อทดแทนการผลิตจากผูผลิตรายเดิมใน

ตางประเทศ  บริษัทฯ สรรหาบริษัทคูคาที่มีเทคโนโลยีการผลิตเปนเลิศและมีสัญญาการผลิตทั่วโลก (Global 

Supply Contract) เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ และสรางรายไดในการเปนฐานการผลิตของ

ชิ้นสวนนั้น ๆ ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและตั้งเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อผลิต

สินคาที่ไดคุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ  บริษัทฯ ไดมีการติดตั้งเครื่องจักรแขนกลและนําเทคโนโลยีในการ

ผลิตขั้นสูงมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา มีการพัฒนาทางดานวิศวกรรมอยาง

ตอเนื่องเพื่อการใชวัตถุดิบอยางคุมคาและสามารถลดตนทุนการผลิตเพื่อใหไดราคาที่สมเหตุผล อีกทั้งมีการนํา

ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาในคุณภาพของสินคาและ

มาตรฐานที่ดีเลิศในการดําเนินงานของบริษัทฯ  ดวยจุดแข็งดานคุณภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรมการผลิต ISO/TS16949 รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรรับรองทางดานคุณภาพและการจัดสงที่

บริษัทฯ ไดรับจากหนวยงานรัฐบาล ลูกคา และคูคาตลอดมาอยางสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจ

จากบริษัทผูผลิตรถยนตอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ คูแขงทางการคาของบริษัทฯ ที่สําคัญ สวนใหญเปนบริษัทผูผลิต

ชิ้นสวนรถยนตในสวนการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปรายอื่น ไดแก กลุมบริษัทไทยซัมมิท กลุมบริษัทซัมมิท 

และบริษัท ซีเอชโอโตพารต จํากัด เปนตน ยกเวนในสวนของชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ ซึ่งบริษัทฯ ผูกขาด

การเปนผูผลิตชิ้นสวนนี้เพียงรายเดียวใหกับบริษัท อีซูซ ุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

กลุมลูกคาของชิ้นสวนยานยนต 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตประกอบไปดวยการผลิตชิ้นสวนรถยนตหลัก 2 ประเภท คือ ชิ้นสวนที่

ผลิตสําหรับโรงงานประกอบรถยนตหรือชิ้นสวน OEM และชิ้นสวนอะไหลหรือชิ้นสวน REM โดยบริษัทฯ เปน
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ผูผลิตชิ้นสวน OEM ที่ผลิตใหกับโรงงานผูผลิตรถยนตและโรงงานประกอบรถจักรยานยนตเทานั้น  ลูกคาของ

บริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกตางประเทศและจําหนายใน

ประเทศ โดยลูกคารายใหญ 3 ลําดับแรก ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนในการผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา และบริษัท นิสสัน 

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

2.1.2. การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ พัฒนาดานวิศวกรรม และ

ผลิตแมพิมพอยางเต็มรูปแบบสําหรับแมพิมพปมเย็นในการขึ้นรูป

โลหะแผนสําหรับผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป โดยสวนใหญ

เปนการผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก 

กระบวนการผลิตแมพิมพเริ่มจากการออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) โดยวิศวกร

ผูชํานาญการตามขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา  จากนั้น นําแบบมาทําการหลอดวยโฟม

เพื่อทําเหล็กหลอขึ้นรูปตัวแมพิมพ (Casting) กอนจะสงไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทําการกัด

เหล็กแมพิมพ และดําเนินการผลิตตามขั้นตอนตามแบบจําลอง  บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบ

แมพิมพอยางละเอียดทุกคร้ังกอนนําไปผลิตชิ้นสวนหรือสงมอบใหลูกคา  และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมา

ใชในการจําลองการขึ้นรูปของชิ้นสวน รวมถึงมีการศึกษาความเปนไปไดในการปมชิ้นงานรวมกับลูกคาใน

ระหวางขั้นตอนการออกแบบเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑที่ดียิ่งขึ้น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดสําหรับการผลิตแมพิมพเพื่อจําหนายแกลูกคาภายนอกทั่วไป เนื่องจาก

ความตองการแมพิมพเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตภายในกลุมบริษัทอาปโกในปจจุบันมีปริมาณเพียงพอตอ

กําลังผลิตของบริษัทฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 300 ชุดตอป  

เตรียมงาน ขอมูลของชิน้งานจากลูกคา ออกแบบ ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา 
 

ทดลองปมชิ้นงานทีโ่รงงานของบริษัทฯหรือโรงงานลกูคา 
 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขัน้ตน 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกดัขึ้นรูปโดยใชเครือ่ง CNC ปรับแตงผิว ประกอบชิ้นสวน
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การผลิตแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะนั้นมีความตองการในตลาดคอนขางสูง เนื่องจากมีบริษัทนอยรายที่

สามารถทําการผลิตแมพิมพที่ไดคุณภาพสูงตามที่บริษัทผูผลิตรถยนตตองการ โดยบริษัทฯ มีคูแขงทางการคา 

ซึ่งเปนคูคาของบริษัทฯ ดวย ไดแก บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง 

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

จํากัด (TID) 

กลุมลูกคาของแมพิมพ 

ลูกคาของแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะของบริษัทฯ สวนใหญเปนลูกคากลุมเดียวกันกับธุรกิจการผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนรถยนต เนื่องจากเปนการผลิตแมพิมพเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนต  รายไดหลักมาจาก

ลูกคาภายในกลุมบริษัทอาปโก และสวนนอยเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับลูกคาภายนอกทั่วไปทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

2.1.3. การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึด (Assembly Jigs) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

อุปกรณจับยึดเปนสวนสําคัญสําหรับการผลิตและ

ประกอบรถยนต โดยเปนอุปกรณที่ใชในการจับยึดชิ้นสวน

ยานยนต เชน ชิ้นสวนตัวถัง สวนพื้นรถ โครงหลังคารถ 

ประตู ฯลฯ เพื่อเชื่อมชิ้นสวนตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อ

ประกอบเปนตัวรถ  อุปกรณจับยึดสวนใหญจะไดรับการ

ออกแบบและผลิตโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ

ประเทศญี่ปุน เนื่องจากความยากในการออกแบบและ

การทดสอบเสมือนจริง อีกทั้งผูออกแบบตองมีความรู

ความเขาใจอันดีเก่ียวกับตําแหนงในการเชื่อม วิธีการเชื่อม รวมถึงรูปทรงของอุปกรณที่ใชในการเชื่อมเปนอยาง

ดี เพื่อใหสามารถผลิตอุปกรณจับยึดที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและ

ผูใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  ธุรกิจการผลิตอุปกรณจับยึดในประเทศไทย สวนใหญเปนการออกแบบและ

ผลิตตามขอมูลที่ไดรับจากตางประเทศ โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด เปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่

สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดสงออกใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนตรายใหญทั่วโลก 

และมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดชิ้นสวนรถยนตแบบ Low Volume ที่ใชในการ

ประกอบรถยนตในปริมาณเฉลี่ยนอยกวา 20,000 คันตอป 

การผลิตอุปกรณจับยึดเริ่มจากขั้นตอนการออกแบบโดยวิศวกรผูออกแบบจะทําการศึกษารายละเอียด

ของชิ้นสวนรถยนตที่ตองการจะประกอบอยางละเอียด รวมถึงอุปกรณที่ใชในการเชื่อมและตําแหนงของการ

เชื่อมตามที่ลูกคาเปนผูกําหนดรายละเอียดมาให  ซึ่งขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการ

ผลิตอุปกรณจับยึด และมกีารนําเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาชวยในการออกแบบ  บริษัท

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ในการออกแบบและ CATIA V5 ในการเชื่อมตอ
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ขอมูลที่ไดจากลูกคาเพื่อใชในการผลิต และใช Process Simulation V.11 ในการตรวจสอบการออกแบบวา

การติดตั้งปน Spot ที่ใชในการเชื่อมมีปญหาในการทํางาน หรือชน Unit ที่จะนํามาประกอบหรือไม รวมถึงชวย

ในการคํานวณระยะเวลาในการทํางานของพนักงานในการผลิตดวย  เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกแบบแลว 

บริษัทดําเนินการผลิตดวยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร (CNC: Computer Numerical 

Control)  จากนั้น วิศวกรจะทําการตรวจสอบอุปกรณจับยึดที่ผลิตเสร็จเรียบรอย และทดลองทําการประกอบ

รถยนตเพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของลูกคาที่โรงงานของบริษัท กอนนําไปติดตั้งอุปกรณจับยึดที่ผลิต

แลวเสร็จที่โรงงานของลูกคา พรอมบริการใหคําแนะนําและความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการประกอบรถ 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยึด 

 

การผลิตอุปกรณจับยึดเปนการผลิตตามคําสั่ง (Made to Order) ของลูกคาสําหรับรถยนตรุนใดรุนหนึง่  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถ หรือมีรูปแบบรถใหม อุปกรณจับยึดจะตองมีการออกแบบและผลิตใหมดวยเสมอ

และวิศวกรผูออกแบบจะตองมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเปนอยางดี  ดังนั้น บริษัทมีการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง รวมถึงการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะของวิศวกรผูออกแบบของ

บริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพในการผลิตอุปกรณจับยึดที่ไดมาตรฐาน และใหความสะดวกรวดเร็วใน

การประกอบรถยนตดวยราคาตนทุนการผลิตที่แขงขันได 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ธุรกิจการออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดที่ใชในการผลิตและประกอบรถยนตมีการแขงขันคอนขางสูง 

มีการนํานวัตกรรมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ (Automation) และแขนกล (Robot) เขามาชวยในกระบวนการผลติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งแตละบริษัทมีองคความรูและ

ความสามารถในการออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดไดไมแตกตางกัน  ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจของ

ลูกคาสวนใหญ ไดแก คุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา ความรวดเร็วในการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง 

รวมถึงราคา และคุณภาพการใหบริการที่สมเหตุผลและไดมาตรฐาน 

เนื่องจากตลาดและความตองการอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยมีปริมาณไมมาก 

บริษัทฯ จึงไดมุงเนนการจําหนายอุปกรณจับยึดในตางประเทศควบคูไปกับกลมลูกคาในประเทศ โดยประเทศคู

เตรียมงาน 

 

ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา 
 

ออกแบบ 
 

จัดเตรียมวัสด ุ
ออกแบบ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง 
 

ทดลองประกอบชิ้นสวนและตรวจคุณภาพ 
 

บรรจุหีบหอ 
 

ขนสง ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนทีโ่รงงานลูกคา 
 

สงมอบสินคา 

ประกอบ 
 

ผลิต ทําการกัดขึ้นรูป 
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คาที่สําคัญ ไดแก ประเทศในทวีปอเมริกาใตและแอฟริกา รวมถึงทางตะวันออกกลางเปนหลัก และเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตอุปกรณจับยึดแบบ Medium และ High Volume สําหรับตลาดในประเทศ  คูแขงทาง

ธุรกิจที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก บริษัท ออโตซีเอส จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณจับยึดใหกับบริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และบริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด นอกจากนี้ ยังมบีริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร 

จํากัด และบริษัทสามมิตร มอเตอร จํากัด ซึ่งเปนคูคาของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด 

กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด ไดแก บริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต ซึ่งจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดตั้งแต

ชวงแรกในการออกแบบรถยนต  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายอุปกรณจับยึดใหกับลูกคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยลูกคาหลักสวนใหญเปนการผลิตใหกับบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เปนตน 

2.1.4. ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ (Car Dealerships) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย โดยมีโชวรูมจําหนายรถยนตพรอมศูนยบริการที่ทันสมัย เพื่อใหบริการตรวจสภาพรถยนต บริการงาน

ซอมและประเมินราคาคาซอม รวมถึงบริการดานงานพนสี เปนตน  มีรายไดรวมในป 2559 คิดเปนสัดสวน

รายไดรอยละ 36 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตฟอรดและมิตซูบิชใินประเทศไทย มี

โชวรูมพรอมศูนยบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 4 แหง โดยเปนโชวรูมพรอมศูนยบริการสําหรับรถยนตฟอรด 2 แหง 

ตั้งอยูบนถนนรามอินทราและในจังหวัดสมุทรปราการ และสําหรับรถยนตมิตซูบิชิ 2 แหง ตั้งอยูบนถนน

ลาดพราวและที่นวนคร  สําหรับในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขาย

ของรถยนตฮอนดา มีโชวรูมพรอมศูนยบริการตั้งอยูที่เมืองเปตาลิงจายาและเมืองคาจัง พรอมใหบริการแบบ

ครบวงจรดวยมาตรฐาน 4S (Sales, Service, Spare Parts, Spray Paint) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสําหรับ

ลูกคาที่นํารถมาเขารับบริการ 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ มุงเนนในการจําหนายรถยนตที่มีคุณภาพและการใหบริการที่ดีและเหมาะสมสําหรับลูกคา โดย

เนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการจาก

แบบสอบถามและมีการเก็บขอมูลการเขารับบริการของลูกคาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ของบริษัทฯ ทั้งในสวนของโชวรูมจําหนายรถยนตและสวนของศูนยบริการหลังการขาย  บริษัทฯ มีการจัด

ฝกอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการบริการที่ดีตอลูกคา 

เพื่อสรางแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับตัวแทนจําหนายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน 
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ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับรางวัลอันเปนสิ่งยืนยันถึงมาตรฐานการดําเนินงานและ

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 สําหรับ

รางวัลในการทํายอดขายติดหนึ่งในหาอันดับแรก และรางวัลตัวแทนดีเดนอยางตอเนื่องติดตอกันในชวง

ระยะเวลา 4 ปที่ผานมา 

กลุมลูกคาของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

กลุมลูกคาเปาหมายของตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ ลูกคาทั่วไปที่ตองการซื้อรถยนต 

โดยเขามาที่โชวรูม ติดตอผานพนักงานขาย หรือติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งลูกคาที่ซื้อรถกับบริษัทฯ จะเปน

ลูกคาเปาหมายในการนํารถมาเขารับบริการที่ศูนยบริการของบริษัทฯ เชนกัน  อยางไรก็ดี ศูนยบริการของ

บริษัทฯ พรอมใหบริการลูกคาที่ซื้อรถจากตัวแทนจําหนายรถยนตรายอื่นเชนกัน 

2.1.5. ธุรกิจดานระบบนําทางและดานเทคโนโลยี (Car Navigation and Technology) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษาและพัฒนาระบบนําทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนสง

สินคา และระบบจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีความเชี่ยวชาญดานแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

การพัฒนาซอฟแวร และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ใหกับลูกคาองคกรและหนวยงานตาง ๆ  

ปจจุบัน ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก ซอฟตแวรระบบนํารองการเดินทางสําหรับติดตั้งในรถยนต

ภายใตเครื่องหมายการคา POWERMAP โปรแกรมระบบนําทางบนโทรศัพทมือถือภายใตชื่อ GALACTIO TH 

สําหรับผูใชงานโทรศัพทมือถือระบบแอนดรอยด และ iOS (สามารถดาวนโหลดไดฟรี) และซอฟตแวรที่ชวยใน

การบริหารจัดการการจัดสงสําหรับผูใหบริการขนสงสินคา 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ วางแผนการพัฒนาซอฟแวรและใหบริการระบบปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะ

ของลูกคาในดานตาง ๆ เชน การคนหาสถานที่หรือเสนทาง โดยบริษัทฯ มีทีมพัฒนาซอฟแวรที่มีความเชี่ยวชาญ 

รวมถึงมีทีมสํารวจในประเทศที่ดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนที่ใหถูกตองและทันสมัยไดตลอด ทําใหบริษัทฯ 

สามารถพัฒนาซอฟแวรเพื่อรองรับการใชงานที่หลากหลายของลูกคาไดอยางเหมาะสม  ปจจุบัน บริษัทฯ 

มุงเนนการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการขนสงและบริหารจัดการสินคา และการบริหารจัดการเมืองในสวน

พื้นที่เล็ก ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม เปนตน 
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กลุมลูกคาของธุรกิจเทคโนโลยรีะบบนําทาง 

กลุมลูกคาของบริษัทฯ มีทั้งบุคคลทั่วไป ลูกคาองคกร และหนวยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ สําหรับกลุมลูกคา

ของระบบนําทาง สวนใหญไดแก กลุมบริษัทผูผลิตรถยนต ตัวแทนจําหนาย กลุมบริษัทผูแทนจําหนายอุปกรณ

นํารองการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียงหรือเคร่ืองนําทางแบบพกพา และผูบริโภคทั่วไป  

2.2. การตลาดและการแขงขัน 

อุตสาหกรรรมยานยนตไทยในป 2559 โดยรวมยังคงซบเซาจากภาวะกดดันทั้งตลาดในประเทศและการสงออก 

ยอดสงออกรถยนตอยูที่ 1.19 ลานคัน ลดลงรอยละ 1.4 จากปกอน โดยหนึ่งในสาเหตุมาจากสภาวะตลาดที่ยังคง

อึมครึมในประเทศคูคาหลักที่นําเขารถประกอบจากไทย  ปญหาราคาน้ํามันตกต่ําและความไมแนนอนในสถานการณ

ทางการเมืองคาดวาจะยังคงสงผลกระทบตอเนื่องตอการสงออกในป 2560  ทั้งนี้ ตลาดรถยนตอีโคคารคาดวาจะมี

แนวโนมที่ดีกวาตลาดรถกระบะ ทั้งจากรถยนตรุนใหมที่เตรียมเปดตัวและการเริ่มเดินสายการผลิตของโครงการ

รถยนตอีโคคารเฟส 2  นอกจากนี้ คาดวาตลาดของรถยนตกระบะดัดแปลง (PPV) จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวย

ผลักดันการเติบโตของตลาดสงออกรถยนต  อยางไรก็ดี โดยรวมแลวคาดวาการสงออกรถยนตในป 2560 จะอยูคงที่

ในระดับใกลเคียงกับป 2559 

ยอดจําหนายรถยนตในประเทศในป 2559 ลดลงรอยละ 3.9 จากปกอนมาอยูที่ 768,788 คัน  อยางไรก็ด ีคาด

วาการสิ้นสุดของเงื่อนไขถือครองรถยนต 5 ปจากนโยบายลดหยอนภาษีรถยนตคันแรกในเดือนกันยายนนี้ บวกกับ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีเปาหมายในการกระตุนการใชจายในประเทศ คาดวาจะชวยผลักดันยอด

จําหนายรถยนตในประเทศใหเติบโตขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 4 ป ดวยประมาณการของยอดขายที่ 800,000 คัน และ

เปนปจจัยหลักในการผลักดันยอดการผลิตในประเทศใหเติบโตรอยละ 2.9 ตอป ที่ 2 ลานคันในป 2560  ทั้งนี้ 

บริษัทผูผลิตรถยนตตางติดตามสัญญาณการฟนตวัของตลาดอยางใกลชิด และมีการวางแผนการสงเสริมการขายและ

การเปดตัวรถรุนใหมในปนี้ ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย  อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยความไมแนนอน

ทางการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจทั้งจากในประเทศและนอกประเทศซึ่งยังคงตองมีการติดตามสถานการณวาจะ

สงผลกระทบตอประเทศไทยและอุตสาหกรรมยานยนตอยางไร 

ตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซียในปที่ผานมามีการหดตัวลงรอยละ 13 จากยอดจําหนายจํานวน 666,677 

คันมาอยูที่ 580,124 คัน และนับเปนครั้งแรกตั้งแตป 2552 ที่ยอดจําหนายในประเทศมีจํานวนไมถึง 600,000 คัน  

ในป 2559 ตลาดรถยนตในมาเลเซียไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องทั้งปจากสถานการณทางการเมืองและความไม

แนนอนทางเศรษฐกิจ ราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ํา รวมถึงการออนคาของเงินสกุลมาเลเซียริงกิต  อยางไรก็ดี ยอด

จําหนายรถยนตฮอนดาเติบโตเพิ่มขึ้นและมียอดขายเปนอันดับหนึ่งสําหรับรถยนตตางชาติ ทิ้งหางโตโยตาซึ่งอยูใน

อันดับสอง จากการเปดตัวของรถยนตฮอนดาซีวิคโฉมใหมและการตลาดเชิงรุก รวมถึงกิจกรรมสงเสริมการขาย  

สําหรับตลาดโดยรวม ฮอนดามียอดจําหนายรถยนตในปที่ผานมาเปนอันดับสอง รองจากเพโรดัวซึ่งยังคงครองสวน

แบงหลักในตลาดยานยนตมาเลเซีย โดยมีสวนแบงการตลาดที่รอยละ 35.7 ในขณะที่โปรตอนเสียทั้งยอดขายและ

สวนแบงการตลาดในปที่ผานมา  ทั้งนี้ คาดวาป 2560 จะยังคงมีความทาทายสําหรับตลาดรถยนตมาเลเซียจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและสภาพแวดลอมทางการเมือง 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเปนตลาดยานยนตที่ใหญที่สุดในโลก ดวยยอดการผลิตรถยนตที่ 28.11 ลานคัน 

และยอดจําหนายรถยนตที่ 28.02 ลานคัน คิดเปนอัตราการเติบโตตอปที่รอยละ 14.5 และ 13.7 ตามลําดับ ซึ่งเปน

อัตราการเติบโตสองหลักเปนครั้งแรกเปรียบเทียบกับในชวง 2 ปที่ผานมามีการเติบโตในอัตราชะลอตัว เนื่องจาก

นโยบายทางภาษีของรัฐบาลและรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชากรทําใหเกิดความตองการในการเปนเจาของรถยนตเพิ่ม

มากขึ้น  เซี่ยงไฮ โฟรคสวาเกน ยังคงครองอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนตจีน ในขณะที่ฉางอันเปนอันดับหนึ่ง

ของผูผลิตในประเทศ  ดวยภาวะการแขงขันในประเทศที่คอนขางรุนแรง ทําใหจํานวนผูผลิตหลักในประเทศดูจะ

ลดลงเหลือเพียง 5 ราย ไดแก ฉางอัน เกรทวอล กีลี่ บริลเลี่ยน และเชอรี่  อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนตในจีน

จะยังเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนในอนาคต และไดรับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมจากรัฐบาล

อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการเติบโตของรถยนตไฟฟาและรถยนตพลังงานทางเลือกอื่น โดยคาดวาตลาดยานยนตใน

จีนจะเติบโตในอัตรารอยละ 5 ในป 2560 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.3.1. กําลังการผลิต 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยสําคัญมีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตตามผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ 
จํานวน
โรงงาน 

กําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

ชิ้นสวนรถยนต      
โครงชวงลางรถกระบะ (ชุด) 2 406,000 406,000 66% 66% 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป (ชิ้น) 3 117,064,311 140,318,669 63% 61% 

ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสําเร็จ (ชุด) 3 39,205,706 37,935,782 40% 37% 

ชิ้นสวนพลาสติก (ชิ้น) 1 30,885,165 30,925,589 72% 74% 

ชิ้นสวนถังน้ํามันพลาสติก (ชิ้น) 1 220,000 220,000 52% 48% 

ชิ้นสวนเชื่อมประกอบชุดเพลา (ชุด) 1 44,100 100,000 68% 44% 

แมพิมพ (ชุด) 1 300 300 77% 83% 
อุปกรณจับยึด (ชุด) 1 300 300 70% 72% 

 

2.3.2. การจัดหาวัตถุดบิการผลิต 

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

วัตถุดิบหลักสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด ไดแก เหล็กมวน เหล็ก

แผน เหล็กทอน เปนตน โดยบริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับลูกคาในการสั่งซื้อเหล็กเพื่อนํามาใชในการผลิตตาม

ลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กตามขอกําหนดของลูกคา และทําการซื้อจากผูจัดจําหนายที่ไดรับการ

คัดเลือกจากลูกคาเชนกัน  โดยสวนมาก บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก บริษัท 

เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด คอยล เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท โตโยตา ทโูช 

จํากัด เปนตน และเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีขอตกลงกับ

ลูกคาในการปรับเปลี่ยนราคาขายของสินคาใหเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กที่เปนปจจุบัน 
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นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูเชี่ยวชาญก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน 

เนื่องจากขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนสําคัญของการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด 

ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะและฝมือของวิศวกรที่ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด มี

ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เครื่องมือกล และมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) เปนอยางดี  ซึ่ง 

บริษัทฯ ไดมีการสรรหาและวาจางผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ อาทิ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมันนี 

เพื่อเปนที่ปรกึษาและใหคําแนะนําแกวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ   

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

วัตถุดิบสําคัญของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ รถยนตที่ประกอบเสร็จจาก

บริษัทผูผลิตรถยนต และอะไหลรถยนตเพื่อใชในการซอมหรือบํารุงรักษารถยนต  โดยสวนใหญ เปนรถยนตที่

ผลิตและประกอบเสร็จจากโรงงานของบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการ

บริหารจัดการปริมาณรถยนตที่ตองมีสํารองไวใหอยูในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับการจําหนายและสง

มอบใหกับลูกคาเมื่อมีการสั่งซื้อและไมกอใหเกิดภาระทางการเงินตอบริษัทฯ  ในสวนของศูนยบริการ บริษัทฯ 

มีคลังอะไหลสํารองที่สามารถเชื่อมตอโดยตรงกับอะไหลสวนกลางของบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อใหการสั่งซื้อและ

จัดหาอะไหลสําหรับรถยนตสามารถจัดการไดอยางรวดเร็ว 

ธุรกิจดานเทคโนโลยีระบบนําทาง 

วัตถุดิบสําคัญสําหรับธุรกิจดานเทคโนโลยีระบบนําทาง ไดแก ทีมวิศวกรสําหรับพัฒนาซอฟแวร และ

ทีมสํารวจและพัฒนาปรับปรุงขอมูลแผนที่ประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือจากที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิทั้ง

ในประเทศและนอกประเทศในสวนของการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

2.4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยาง

ยั่งยืน  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดูแลรักษาสิง่แวดลอมที่อาจไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสนิคา

ของบริษัทฯ ไมวาจะเปนเร่ืองมลภาวะเปนพิษ น้ําเสีย หรือกากของเสียจากกระบวนการผลิต และใหมีการควบคุมให

ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ มีการดําเนินงานสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรม เงื่อนไขตามบัตรสงเสริมการลงทุน ตลอดจนขอกําหนดตามมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO14001)  อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการดูแลและจัดการระบบเพื่อปองกันมลพิษที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่อง และจัดทีมงานเพื่อดูแลรับผิดชอบเพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายตอไปนี้ 

1. สรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดถือปฏิบัติ 

2. ปองกันมลพิษทางน้ํา อากาศ และมลพิษจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 

3. จัดใหมีการแยกขยะภายในโรงงาน 

4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. มีการสื่อสารใหสาธารณะรับทราบ 

6. มีการฝกอบรมพนักงานใหมีความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม 
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บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมหรือ 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

ประกอบการที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย และไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน   

2.5. งานที่ยังไมไดสงมอบ 

บริษัทฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบใหแกลูกคาสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตเนื่องจากเปนการผลิตแบบ

ทันเวลา (Just-in-Time) เพื่อสงมอบใหกับลูกคา และในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการเนื่องจาก

มีลักษณะธุรกิจแบบซื้อมาขายไป  ในขณะที่การผลิตแมพิมพและอุปกรณจับยึดเปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนโครงการ

หรือชิ้นงานที่ตองการเวลาในการผลิตยาวนาน  อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีปริมาณงานที่ยังสงมอบไมเสร็จสิ้นในมูลคาที่

ไมถือเปนนัยสําคัญ 

2.6. สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ (Stamping Parts for 

Automotive) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่  

2175(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (มีบันทึกแกไขเงื่อนไข ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software, Digital Content and 

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

บัตรสงเสริมเลขที่ 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  
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 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) 

 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

วิกฤตอุทกภัยตามบัตรสงเสริมเลขที่ 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 สําหรับบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (“APC”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1030/อ./2558 ลง

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

สงเสริมเลขที่ 1927(2)/2550 ลงวันที่ 24 กันยายน2550  

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (“APC”) 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 3 กุมภาพันธ 2559 (ยังไมเร่ิมใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวน

ยานพาหนะสําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“AH”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 59-0946-0-

00-1-0 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (ยังไมเร่ิมใชสิทธิตามบัตร) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 
100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน
นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
(มาตรา 31(1)) ยกเวนสําหรับ AHT และ AHP  ไมเกิน
รอยละ 150 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุน
หมุนเวียน และสําหรับ AITS และ AMAC ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการนั้น (มาตรา 31(2)) 

7 ป  
(สิ้นสุด

มกราคม 
2560) 

 

7 ป  
(สิ้นสุด 

มกราคม 
2562) 

8 ป  
(สิ้นสุด 

มิถุนายน 
2560) 

8 ป  
(สิ้นสุด 

สิงหาคม 
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) 

7 ป  
(ยังไมเริ่ม 
ใชสิทธิ 

ตามบัตร) 

8 ป  
(ยังไมเริ่ม 
ใชสิทธิ 

ตามบัตร) 

ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไป
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับ
การสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  
(มาตรา 34) 

             

ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มาตรา 27)              

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ(มาตรา 28) 

             

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่มอีายุไมเกิน 10 
ป นับตั้งแตปที่ผลิตถึงปที่นําเขาและตลอดระยะเวลาที่
ไดรับการสงเสริม (มาตรา 28) 

             

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป 
2540 (มาตรา 28)  

             



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 29 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป 
2546 (มาตรา 28)  

             

ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอตัราปกติมี
กําหนดเวลา 5 ป นับจากวันทีพ่นกาํหนดระยะเวลาตาม
มาตรา 31 (1) (มาตรา 35 (1)) 

             

ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปาสอง
เทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ปนับแต
วันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ (มาตรา35 (2)) 

             

ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ  
(มาตรา 35 (3)) 

             

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวสัดุจําเปนที่ตอง
นําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ
สงออกเปนระยะเวลาตามที่กาํหนด นบัตั้งแตวันนําเขา
คร้ังแรก (มาตรา 36 (1)) 

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

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริม
นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาตามที่กําหนด 
นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก (มาตรา 36 (2)) 

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

ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจกัร
เปนเงินตราตางประเทศได  
(มาตรา 37) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกดิผลเสียหายตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  (ขอ 9 เง่ือนไขทั่วไป) 

             

การหยุดดาํเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนตอง
ไดรับอนุญาตจากสาํนักงาน  (ขอ 11 เงื่อนไขทั่วไป) 

             

เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขา
ภายในวันที่ดังนี้  (ขอ 1.1 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

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 3/8/2561 26/1/2562 

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 

200  
ลานบาท 

322.583 
ลานบาท 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปมกีําลังการผลิต 10 ลานชิ้น  
(หรือ 45,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 
วัน/ป) (ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน ชิ้นสวนชวงลาง เปนตน  
มีกําลังการผลิต 15 ลานชิ้น (หรือ 150,000 ตัน)  
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ป)  
(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตถังน้ํามันพลาสติกสําหรับยานพาหนะ มีกําลังผลิตป
ละประมาณ 200,000 ชิ้น (หรือ 1,500 ตัน) 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ป) 
(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตซอฟแวรประเภท DIGITAL CONTENT ตองมี
กระบวนการพัฒนาซอฟแวร โดยมกีารศึกษาความ
ตองการ การออกแบบ และการพัฒนาและสรางสรรค
โปรแกรมซอฟแวรและงาน DIGITAL CONTENT 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร โดยมกีารศึกษาความ
ตองการ การออกแบบ การพัฒนาสรางสรรคโปรแกรม 
การทดสอบ การประยุกตใช การจัดการเปลี่ยนแปลง 
และการฝกอบรมในลักษณะอาชีพการออกแบบและ
พัฒนาเกี่ยวกับซอฟแวรหรืองาน DIGITAL CONTENT 

             

ผลิตแมพิมพปมโลหะและการซอมแซมแมพิมพ มกีําลัง
การผลิตปละ 400 ชุด  ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ มีกาํลังการ
ผลิตปละ 200 ชิ้น (หรือ 100 ตัน) ผลิตอุปกรณจับยึด
และการซอมแซมอุปกรณจับยึด มีกําลังการผลิตปละ 22 
ชุด  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณจับยึด มกีําลังการผลิตปละ 
300 ชิ้น (หรือ 450 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 
300 วัน/ป)(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ)   

             

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ (Stamping Parts 
for Automotive) มีกําลังการผลิตปละ 20,196,000 
ชิ้นหรือ 20,404 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วัน : 300 
วัน/ป) (ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับ HARD DISK DRIVE เชน 
COVER เปนตน มีกําลังผลิตปละ 48 ลานชิ้น (หรือ 
1,000 ตัน)(เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป) 
(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ กาํลังผลิตปละ
ประมาณ 3,391,488 ชิ้น (9,688 ตัน)(เวลาทํางาน 24 
ชั่วโมง/วัน : 320 วัน/ป)(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 
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สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET, GUIDE ARM, 
PLATE BASE, และ PIN FIN เปนตน กําลังผลิตปละ
ประมาณ 31 ลานชิ้น (หรือ 770 ตัน)(เวลาทํางาน 24 
ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน INPUT SHAFT และ HUB 
ASSY WHEEL FRONT เปนตน กําลังผลิตปละประมาณ 
274,180 ชิ้น หรือประมาณ 1,200 ตัน (เวลาทํางาน 24 
ชั่วโมง/วัน: 320 วัน/ป)(ขอ5เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน FRAME ASSY, MBR 
ASSY และ BRKT ASSY เปนตน มีกําลงัผลิตปละ
ประมาณ 54 ลานชิ้น (เวลาทํางาน 8 ชัว่โมง/วัน : 300 
วัน/ป) (ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ มกีําลังผลิตปละ
ประมาณ 30 ลานชิ้น หรือประมาณ 25,000 ตัน (เวลา
ทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน : 265 วัน/ป) (ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะ
โครงการ) 

             

ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
ขั้นต่ํา) ไมนอยกวา... (ขอ 6 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

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

ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลและรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบญัชีรับอนุญาตใหสํานักงาน
เห็นชอบภายใน... นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี
(ขอ 7 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

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 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

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

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

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
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิต
ชิ้นสวน

ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิต
ชิ้นสวน
โลหะ

สําหรับ
ยานพาหนะ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 31(1) 
และ 31(3) มีมูลคาไมเกิน... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตาม
จํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่
แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการ
สงเสริม (ขอ 8 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ)  

220 
ลานบาท 

464 
ลานบาท 

210 
ลานบาท 

  949.525 
ลานบาท 

363.675 
ลานบาท 

578.164 
ลานบาท 

86.436 
ลานบาท 

 33.514 
ลานบาท 

195 
ลานบาท 

37.5  
ลานบาท 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9000 หรือ ISO14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเทาภายใน... นับแตวันที่เปดดําเนนิการ หากไม
สามารถดําเนินการไดภายในกาํหนดเวลาดังกลาว จะถกู
เพิกถอนสิทธแิละประโยชนยกเวนภาษเงินไดนิติบุคคล
เปนเวลา 1 ป (ขอ 9 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

2 ป 2 ป 2 ป   2 ป 2 ป 2 ป 2 ป วันที่ 24 
กันยายน 
2558 

2 ป 2 ป 2 ป 

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี ภายในระยะเวลา 15 ป  

             

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลา 15 ป  

             

ตองตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน
ระยะเวลา 15  ป (ขอ 10 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

             

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัด
ระยอง ภายในระยะเวลา 15 ป  

              

ตองตัง้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลา 15 ป  
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

3. ปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

และไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและประเมินปจจัย

เสี่ยงขององคกรอยางนอยปละ 1 ครั้ง  คณะกรรมการความเสี่ยงกับผูบริหารพิจารณาปจจัยเสี่ยง ทั้งปจจัยจาก

ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน และทําการวิเคราะหแตละปจจัยโดยพิจารณาถึงโอกาสและ

ผลกระทบตอผลประกอบการที่จะเกิดขึ้น เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการเพื่อลดทอนผลกระทบจาก

ความเสีย่งใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทบทวนและประเมินปจจัยเสี่ยงสําคัญของบริษัทฯ โดยสามารถ

สรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี ้

3.1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

3.1.1. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง 

บริษัทฯ คํานึงถึงความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง

ในชวงหลายปที่ผานมา ซึ่งความไมแนนอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลมีผลตอการกําหนด

นโยบายของรัฐบาล และสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศและอุตสาหกรรมยานยนต

โดยรวม  สําหรับป 2559 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมืองในระดับต่ํา ดวยรัฐบาล

ปจจุบันมีเสถียรภาพ ไดรับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชน ทําใหบรรยากาศทางการเมืองมีความ

สงบ  และดวยสถานที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ ลวนตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยูพื้นที่รอบเมือง ทําให

มีความเสี่ยงต่ําที่จะไดรับผลการะทบจากเหตุการณความไมสงบซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นในเขตเมือง  อยางไรก็ดี 

บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ จากรายไดและผลกําไรที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบ

จากความไมสงบทางการเมืองที่ทําใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมองหาโอกาสและการลงทุนในตางประเทศ ซึ่ง

สามารถชวยลดทอนผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบางสวนหากเกิดการหยุดชะงักของการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

3.1.2. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถสงผลกระทบที่รายแรงตอบริษัทฯ ทั้งดานผลประกอบการและการ

ดําเนินงาน  ในอดีต บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติสําคัญ ไดแก เหตุการณสึนามิในประเทศ

ญี่ปุน และน้ําทวมใหญในประเทศไทย ซึ่งเหตุการณทั้งคูไดกอใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและกระบวนการ

หวงโซการผลิตและจัดสงสินคา  อุตสาหกรรมยานยนตในไทยหดตัวลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากขาดแคลน

ชิ้นสวนยานยนต  เหตุการณน้ําทวมใหญยังกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงอาคาร 

เครื่องจักร และสินคาคงเหลือ  งบการเงินของบริษัทฯ แสดงผลขาดทุนอยางหนักจากการสูญเสียรายไดและ

บันทึกผลขาดทุนจากการรับรูความเสียหายของทรัพยสินในทางการเงิน รวมถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการ

ปกปองทรัพยสินและฟนฟูโรงงานเพื่อใหกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติภายหลังน้ําทวม 
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนสิ่งที่ไมแนนอนและไมอาจคาดการณได  ถึงแมวาผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติจะอยูในระดับรุนแรง บริษัทฯ ประเมินวาการเกิดภัยพิบัติมีความเปนไปไดต่ํา  บริษัทฯ ไดกําหนด

มาตรการปกปองและปองกันและลดทอนผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

และชวยเอื้อใหบริษัทฯ สามารถฟนฟูการผลิตใหกลับไปดําเนินธุรกิจอยางปกติในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งไดแก การ

บํารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ําลอมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค การจัดหากรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความ

เสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมสําหรับทุกกิจการของบริษัทฯ และการดูแลเครื่องจักรอุปกรณในโรงงานตาง ๆ เพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับการยายสายการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

3.2. ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย  ในชวงป 2555-

2556 อุตสาหกรรมยานยนตไทยขึ้นไปสูจุดสูงสุดจากความตองการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมาจากการชดเชย

การผลิตหลังเหตุการณน้ําทวมใหญในชวงปลายป 2554 และนโยบายลดหยอนภาษีสําหรับรถยนตคันแรกของ

รัฐบาลซึ่งทําใหความตองการซื้อรถยนตเพิ่มขึ้นอยางไมปกติ  หลังจากนั้น อุตสาหกรรมยานยนตไทยหดตัวลง

อยางรวดเร็วดวยยอดจําหนายรถยนตที่ลดลงอยางมาก  บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากยอดคําสั่งซื้อชิ้นสวนยาน

ยนตที่ลดลงและยอดขายรถยนตที่ลดลงในธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ในชวงที่ผานมา  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการบริหารจัดการผลกระทบทางการเงินโดยการควบคุม

ตนทุนและคาใชจาย รวมถึงการลงทุนอยางเขมงวด  ฝายบริหารไดริเริ่มกิจกรรมรณรงคเพื่อกระตุนการหาวิธีลด

ตนทุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตทั่วทั้งองคกร  ซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหบริษัทฯ จัดการผลกระทบทางการ

เงินและคงรักษาระดับอัตราผลกําไรของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

บริษัทฯ ประเมินวามีความเปนไปไดคอนขางต่ําที่อุตสาหกรรมยานยนตไทยจะยังจะยังคงซบเซาดวย

เงื่อนไขการถือครองรถยนต 5 ปจากนโยบายรถยนตคันแรกจะสิ้นสุดลงในป 2560  การสงออกคาดวาจะไดรับ

อานิสงสจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโครงการของรัฐบาลสําหรับการเปนฐานการผลิตเพื่อ

สงออกรถยนตอีโคคาร ซึ่งทั้งหมดนี้คาดวาจะชวยเพิ่มยอดจําหนายรถยนตของไทย  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ

ยังคงดําเนินการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายอยางตอเนื่องเพื่อชวยจํากัดผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

ดวยเชนกัน 

3.2.2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา เนื่องจากรายไดของบริษัทฯ มากกวารอยละ 50 มา

จากลูกคาหลัก 3 ราย ไดแก อีซูซุ ออโตอัลลายแอนซ (AAT) และนิสสัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ มีความเกี่ยวของใกลชิดกับผลการดําเนินงานและสวนแบงทางการตลาดของลูกคาหลัก 3 รายนี้ 

และการสูญเสียยอดคําสั่งซื้อจากลูกคาใหญรายใดรายหนึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ อยางมี

นัยสําคัญ 
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อยางไรก็ด ีบริษัทฯ ประเมินวาโอกาสในการสูญเสียคําสัง่ซื้อจากลูกคานั้นอยูในระดับต่ํา ดวยบริษัทฯ มี

ความสัมพันธอันดีกับลูกคาและสามารถรักษาและมีกระบวนการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานสูงในดานคุณภาพและ

การจัดสงสินคา อีกทั้งมีราคาที่แขงขันไดตามความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทฯ มีความมั่นใจวาลูกคาจะให

ความสําคัญกับบริษัทฯ ในฐานะผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตและคําสั่งซื้อจากลูกคาใน

อนาคต 

3.2.3. ความเสี่ยงจากการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการแขงขันที่คอนขางสูงเนื่องจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตางมุงมั่นแขงขัน

กันอยางหนักเพื่อใหไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสที่อาจไมไดรับเลือกจากบริษัทผูผลิตรถยนต

ใหผลิตชิ้นสวนยานยนตสําหรับรถยนตรุนถัดไป  การลดจํานวนคําสั่งซื้อเชนนี้สงผลตอการดําเนินงานและผล

ประกอบการของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการดําเนินงานของบรษิทั

ฯ ซึ่งจะกระทบตอการไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคารายอื่นในอนาคตอีกดวย 

บริษัทฯ ประเมินวาโอกาสในการที่บริษัทฯ จะไมไดรับคําสั่งซื้ออยางตอเนื่องนั้นคอนขางต่ํา เนื่องจาก

ผูผลิตรถยนตสวนใหญจะเลือกใหคําสั่งซื้อชิ้นสวนสําหรับรถยนตรุนถัดไปแกผูผลิตชิ้นสวนยานยนตรายเดิมดวย

เหตุผลในเรื่องของความเชี่ยวชาญและคุณภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินคาที่ดี  ทั้งนี้ บริษัทฯ 

มีความสัมพันธที่ยาวนานและมีประวัติที่ดีสําหรับกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสูงและไดรับการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/TS16949 และ ISO9000  นอกจากนี้ ความมุงมั่นและตั้งใจของบริษัทฯ ในการ

รักษามาตรฐานดานคุณภาพของสินคา ราคาที่เหมาะสมในการแขงขัน และการจัดสงที่ตรงตอเวลานี้ไดรับการ

ยอมรับ 

3.3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ อยาง

มีนัยสําคัญเนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตชิ้นสวนยานยนต คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 

ของตนทุนสินคารวม ซึ่งราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นสงผลโดยตรงตอตนทุนสินคาและทําใหผลกําไรของบริษัทฯ ลดลง 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยการใชนโยบายการจัดซื้อสวนกลาง หรือ Centralized 

Purchasing ซึ่งเปนขอตกลงระหวางบริษัทฯ กับลูกคาในการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กจากบริษัทคูคาที่ลูกคากําหนด

ในราคาที่มีการตกลงกันระหวางสองฝาย  เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาสินคาขายจะมีการปรับตาม

ไปดวย ซึ่งการปรับราคาสินคาจะมีการทบทวนทุก ๆ 6 เดือนหรือขึ้นอยูกับสถานการณ  ดวยวิธีนี้นับไดวา

บริษัทฯ ไดสงผานความเสี่ยงใหกับบริษัทผูผลิตรถยนตและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผลกําไรของบริษัทฯ 

3.3.2. ความเสี่ยงจากปญหาแรงงาน 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการจางพนักงานจํานวนมากในหลายตําแหนงและหนาที่ ซึ่งทําใหบริษัทฯ 

อาจมีความเสี่ยงจากปญหาดานแรงงานที่หลากหลาย เชน ปญหาการขอขึ้นคาแรง ปญหาเรื่องสวัสดิการ 
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รวมถึงปญหากับสหภาพแรงงานและปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งลวนสงผลกระทบโดยตรงตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  ปญหาแรงงานอาจทําใหเกิดความลาชาในการผลิตและจัดสงสินคา ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 

สูญเสียความนาเชื่อถือและชื่อเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

บริษัทฯ มีการจัดการปญหาดานแรงงานอยางระมัดระวังเพื่อจัดการความเสี่ยงและผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเหมาะสม  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสื่อสารและสรางความสัมพันธและความ

เขาใจที่ดีกับสหภาพแรงงานในฐานะตัวแทนของพนักงาน และมีการประเมินและปรับอัตราผลตอบแทนและ

สวัสดิการสําหรับพนักงานใหเหมาะสมเพื่อลดปญหาความขัดแยงและขอพิพาทในองคกร  สําหรับปญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานไดรับความรูและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมเพื่อบริหารจัดการการฝกอบรมของพนักงาน 

ดวยความใสใจของผูบริหารและความสัมพันธที่ดีกับกลุมพนักงาน ทําใหบริษัทฯ มีปญหาดานแรงงาน

ในจํานวนนอยมากจนถึงปจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ประเมินวาโอกาสในการเกิดและผลกระทบตอการดําเนินงานอยูใน

ระดับต่ํา  สําหรับปญหาแรงงานในองคกรอื่นในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต บริษัทฯ ประเมินวาเหตุการณ

เหลานี้มีอัตราการเกิดที่คอนขางต่ําและสวนใหญจะกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนการ

ชั่วคราว  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนกระบวนการผลิตในการนําจักรกลเขามาทดแทนแรงงานเพื่อลดการ

พึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระยะยาวอีกดวย 

3.3.3. ความเสี่ยงจากปญหาคุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน 

คุณภาพของสินคาเปนปจจัยสําคัญสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต  ชิ้นสวนรถยนตทุกชิ้นที่ผลติจะตองได

มาตรฐานคุณภาพเนื่องจากชิ้นสวนที่ไมไดคุณภาพหรือมีขอบกพรองอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ

เกิดผลกระทบที่รายแรงตามมา ซึ่งบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการเสียชื่อเสียงและอาจถูกฟองรองจากผูบริโภค

สําหรับการชดเชยคาเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย และไดทําประกันความเสียหายจากการเรียกคืน

สินคาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนี้ดวย 

3.4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุด 

บริษัทฯ พิจารณาถึงความเปนไปไดของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารของผูบริหารสูงสุด ซึ่งไดแก 

นายเย็บ ซู ชวน ในตําแหนงประธานและประธานเจาหนาที่บริหารและผูกอตั้งกลุมบริษัทอาปโก  นายเย็บ ซู 

ชวนเปนบุคคลสําคัญที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ  วิสัยทัศนและบทบาทความเปนผูนําที่มุงมั่น

ซื่อตรงและความรักในการทําธุรกิจของนายเย็บ ซู ชวนนั้นเปรียบเสมือนภาพลักษณของบริษัทฯ มาเปน

ระยะเวลามากกวา 30 ป  นายเย็บ ซู ชวนไดสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาและสรางความเชื่อมั่นและความ

ไววางใจจากลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งชวยสงเสริมบริษัทฯ ใหไดรับเลือกเปนหนึ่งในผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปนที่

ตองการของลูกคาในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูงมากในปจจุบัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดวยการปรับโครงสรางการ

บริหารขององคกร โดยลดบทบาทหนาที่ของนายเย็บ ซู ชวน ในฐานะฝายบริหารจัดการขององคกรและปรับ
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เพิ่มบทบาทดานการวางแผนกลยุทธและการกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทฯ และใหมีการกระจายอํานาจและ

ความรับผิดชอบใหกับผูบริหารของบริษัทยอยในการบริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการกําหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงเปนการภายใน  ดวยมาตรการที่

กลาวมานี้ บริษัทฯ ประเมินถึงผลกระทบและคาดวาจะลดลงอยูในระดับต่ํา อีกทั้งโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

จากความเสี่ยงนี้คอนขางมีความเปนไปไดนอยเนื่องจากนายเย็บ ซู ชวนจะยังคงบทบาททีป่รึกษาทางธุรกิจและ

ชวยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งดานการดําเนินงานและดานกลยุทธตอไป 

3.5. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.5.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูยืมกับสถาบันการเงินในอัตรา

ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งสงผลกระทบตอผลกําไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการ

เปลี่ยนแปลง  บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการปรับสัดสวนของเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ย

คงที่เพื่อลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งมาตรการเหลานี้ ไดแก การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยกับธนาคาร และการทําสัญญากูยืมหรือการออกหุนกูในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

ในป 2559 บริษัทฯ ประเมินวาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยไมสงผลกระทบตอผล

กําไรของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากสัดสวนเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไดลดลงมาอยูที่ประมาณ

รอยละ 47 ของเงินกูระยะยาวคงเหลือทั้งหมดของบริษัทฯ 

3.5.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากกิจการบางสวน

ของบริษัทฯ ที่มีการติดตอธุรกิจและสงสินคาโดยตรงใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในเงินตราสกุล

ตางประเทศ ซึ่งความเสี่ยงนี้สงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ จากการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยน  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยการจับคูธุรกรรมทางการเงินของรายไดและ

คาใชจายที่อยูในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) และมีการพิจารณาใชตราสารอนุพันธทางการเงิน เชน 

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) หรือสัญญาสิทธิ์ (Option 

contract) โดยดูตามความเหมาะสมเพื่อลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง  อยางไรก็ด ีบริษัทฯ ไมมีนโยบายใน

การคาตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรแตอยางใด 

บริษัทฯ ประเมินวาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากสัดสวนรายได

ในเงินตราตางประเทศมีมูลคาเล็กนอย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.02 ของรายไดรวม และธุรกิจของ

บริษัทฯ สวนใหญเปนการซื้อขายในสกุลเงินบาท  ทั้งนี ้ความผันผวนของเงินตราตางประเทศอาจสงผลกระทบ

ตอการจัดทํางบการเงินจากการแปลงคาเงินสกุลตางประเทศเปนไทยบาท  อยางไรก็ดี การแปลงคาเงินนี้ไมได

สงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 
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3.6. ความเสี่ยงดานอื่น ๆ 

3.6.1. ความเสี่ยงจากปญหาดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน 

บริษัทฯ อาจประสบกับปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และปญหาเกี่ยวกับชุมชน

โดยรอบที่มีสาเหตุจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งหากไมมีการบริหารจัดการที่ดี อาจมีผลกระทบในเรื่อง

ของอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียที่รายแรง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม และติดตามการปฏิบัติ

ตามนโยบายและขั้นตอนการทํางานในทุกสวนขององคกร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน และไดจัดการฝกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ดีและการตระหนักในความความปลอดภัยของตนเองใหกับพนักงาน  

กิจกรรมเหลานี ้ไดแก กิจกรรมการตรวจสอบและกําจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely 

Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานทีป่ลอดภยั 

สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบ การจัดกิจกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย โครงการโรงงานสีขาวเพื่อ

สถานที่ทํางานที่ปลอดสารเสพติด การบํารุงรักษาเครื่องจักรตามกําหนด และการตรวจสุขภาพพนักงาน

ประจําป เปนตน  บริษัทฯ สงเสริมและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในดานมาตรฐานคุณภาพและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 ISO9000 และ ISO14001 อยางตอเนื่องนับเปน

เคร่ืองยืนยันถึงความมุงมั่นตั้งใจและความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

3.6.2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน 

บริษัทฯ มีการลงทุนในการรวมจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําหลายบริษัท 

ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปญหาที่มีสาเหตุจากการบริหารงานที่ไมดีหรือเกิดขอขัดแยงระหวางผู

รวมทุน  ความเสี่ยงที่ไดกลาวมานี้อาจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ มูลคาเงินลงทุน และชื่อเสียงของ

บริษัทฯ หรือความสัมพันธกับลูกคาหรือคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด

แนวทางในการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ อยางรอบคอบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  หลักเกณฑ

การพิจารณา ไดแก การพิจารณาบริษัทคูคาที่จะมารวมทุน โดยมองถึงวิสัยทัศนและเปาหมายการทําธุรกิจ 

มูลคาการลงทุนของโครงการ รวมถึงแผนการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน  บริษัทฯ จะตองมีการตกลงและทํา

ความเขาใจในเรื่องอํานาจการควบคุม บทบาทหนาที่ในการบริหารงานของแตละฝายในบริษัทรวมทนุ รวมไปถึง

การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนอยางสม่ําเสมอ และใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

และสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ อยางเหมาะสม 

3.6.3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศอื่น 

บริษัทฯ มีการมองหารโอกาสทางการลงทุนที่ดีในตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธทางธุรกิจของ

บริษัทฯ ในการมุงไปสูการเปนผูนําในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในภูมิภาคเอเชีย  นอกเหนือไปจากธุรกิจใน

ประเทศไทย บริษัทฯ มีการลงทุนทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร  

การทําธุรกิจในตางประเทศกอใหเกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ จากความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงใน

ประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลกําไรของบริษัทฯ  คณะกรรมการ
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บริษัทไดพิจารณาแผนการลงทุนใหม ๆ อยางรอบคอบและกําหนดใหฝายบริหารทําการศึกษาความเปนไปไดใน

การลงทุนและความเหมาะสมของทุกโครงการใหครอบคลุมรอบดาน และนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเงินทุนของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม 

3.6.4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเงินกูยืมกับธนาคาร 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารซึ่งมีขอกําหนดใหบริษัทฯ มีผลประกอบการตาม

เงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได อาจทําใหบริษัทฯ ถูกเรียกคืนเงินกูกอน

กําหนดและมีผลกระทบตอกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ  การทําผิดขอกําหนดในสัญญากับ

ธนาคารเชนนี้จะสงมีผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัทฯ และอาจเปนสาเหตุใหเจาหนี้รายอื่นขอเรียกคืนเงินกูเชนกัน 

บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการโครงสรางเงินทุนสําหรับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง  บริษัทฯ 

ไดมีการจัดสรรแหลงเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุนกูในป 2558 และ 2559  ปจจุบัน บริษัทฯ มี

โครงสรางเงินกูจากหุนกูตอเงินกูธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 44:56 เปรียบเทียบกับสัดสวนในป 2558 ที่รอย

ละ 39:61  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับความสัมพันธอันดีกับธนาคารไวถึงแมวาบริษัทฯ จะลดสัดสวนเงินกู

กับธนาคารลง  สําหรับสัญญาเงินกูใหม บรษิัทฯ มีการทบทวนและตกลงในเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาที่

บริษัทฯ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามไดตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกูนั้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยัง

ติดตามการผลการดําเนินงานอยางใกลชิด รวมถึงมีการสื่อสารกับธนาคารเพื่อขอผอนผันเงื่อนไขสัญญาเพื่อ

หลีกเลี่ยงการตกอยูในสถานะที่อาจถูกเรียกคืนเงินกูจากธนาคาร 

3.6.5. ความเสี่ยงจากปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ ไม

วาจะเปนตนทุนที่สูงขึ้นโดยไมจําเปนซึ่งจะทําใหผลกําไรของบริษัทฯ ลดลง  ชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจไดรับ

ผลกระทบทางลบจากความไมโปรงในในการดําเนินงานขององคกร  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจ

อยางซื่อสัตย เปนธรรม และตรงไปตรงมา และไดแสดงเจตนารมยในการเขาเปนแนวรวมตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นตั้งแตป 2556 เปนตนมา 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับหนวยงานราชการหรือรัฐบาล ดังนั้น บริษัทฯ ประเมิน

โอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในระดับต่ํา  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการขาย การใหบริการ การจัดซื้อ การจาง

งาน การบริจาค การใหการสนับสนุน รวมไปถึงการใหหรือรับเลี้ยงรับรอง การใหความบันเทิง หรือของขวัญ  

เพื่อเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ไดมีการทบทวนใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ดําเนินงาน โดยใหมีความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  บริษัทฯ มีการวางแผนการตรวจสอบ

ประจําปกับผูตรวจสอบภายในเพื่อทําการตรวจสอบและนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนราย

ไตรมาส  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blower Policy) เพื่อสนับสนุนให

พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจงเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนความผิดหรือไมเหมาะสมที่อาจ

นําไปสูการทุจริตตอบริษัทฯ ได 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยเปนที่ดินและอาคารซึ่งใชเปนสํานักงานและโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ

โรงงานที่ใชในการดําเนินการผลิต รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณสํานักงานสําหรับการบริหารจัดการ โดยมูลคาตาม

บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแยกตามรายละเอียดโดยสรุปไดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

ที่ดิน เจาของ 748.90 
จํานวน 80 ลานบาท 

นําไปค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับ

จากธนาคาร 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและหองชุด เจาของ 1,332.03 

อาคารบนที่ดินเชา เจาของ 13.16 ไมม ี

เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
2,899.27 ไมม ี

ยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
184.97 ไมม ี

อาคารระหวางกอสราง, เครื่องจักร และอุปกรณ
โรงงาน ระหวางผลิตและติดตั้ง 

เจาของ 119.96 ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน และอาคาร 
ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขารามอินทรา 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขาลาดพราว เชาระยะเวลา 10 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
เครื่องจักร ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขานวนคร 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขา
สมุทรปราการ 

เชาระยะเวลา 1 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต ประเทศมาเลเซีย เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

หองชุดท่ีตั้งสํานักงาน อาคาร ดิออฟฟศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและคลังสินคา บริษัทคาซึยา  เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดิน อาคาร และสํานักงานของบริษัทยอยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เชาระยะเวลา 50 ป ไมม ี ไมม ี
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สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

พื้นท่ีอาคารสํานักงานธุรกิจพัฒนาซอฟแวรและระบบ
นํารองการเดินทาง 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ทรัพยสินทีไ่มมีตัวตน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 32.15 ไมม ี

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 48.72 ไมม ี

สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา เจาของ 134.39 

จํานวน 77 ลานบาท 
นําไปค้ําประกัน

วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับ
จากธนาคาร 

 

สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

4.1.1. สัญญาเชาทีด่ินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายมณฑวัฒน พวงสาลี และบริษทั นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขท่ี 102276 เลขท่ีดิน 3677  
ถนน รามอินทรา กม 7 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร 2 งาน 21 ตารางวา 

วันท่ีทําสัญญา 20 พฤศจิกายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2560) 

4.1.2. สัญญาเชาอาคารสํานักงานเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอนิทรา 

คูสัญญา นายมณฑวัฒน พวงสาลี และบริษทั นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง อาคารบานเลขที ่97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

วันท่ีทําสัญญา 1 พฤศจิกายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2560) 

4.1.3. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิช ิสาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ ชยาภิรตัและนางพันทิพา ชยาภิรัต และบริษัท เอเบลิ มอเตอรส จํากดั 

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

วันท่ีทําสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 
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4.1.4. สัญญาเชาอาคารเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิช ิสาขาลาดพราว 

คูสัญญา บริษัท ไดนามคิ มอเตอร จาํกัด และบริษัท เอเบลิ มอเตอรส จํากัด 

สถานที่ตั้ง สิ่งปลูกสรางเลขที ่2418-2420 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

วันท่ีทําสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 

4.1.5. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรมูรถยนตมิตซูบิชิ สาขานวนคร 

คูสัญญา นางวัลภา ญาณสมบูรณ และบริษทั เอเบิล มอเตอรส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขท่ี 1731 เลขท่ีดิน 7 หนาสํารวจ 321 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2557 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ธันวาคม 2559)(อยูระหวางการตอสัญญา) 

4.1.6. สัญญาเชาทีด่ินและกอสรางอาคารเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ  

คูสัญญา นายวิศิษฐ เจริญกจิชัยการ และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขท่ี 86435 เลขท่ี 5823 ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ีทําสัญญา 7 สิงหาคม 2559 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 1 ป (6 สิงหาคม 2560) 

4.1.7. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา ประเทศมาเลเซีย  
 

คูสัญญา MOSAT LAND และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซยี) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนยี คาจัง เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 

วันท่ีทําสัญญา 4 เมษายน 2557 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (3 เมษายน 2560) 
 

4.1.8. สัญญาเชาหองชดุสํานักงานอาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  

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

สถานที่ตั้ง หองเลขท่ี 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2559 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ธันวาคม 2561) 
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4.1.9. สัญญาเชาทีด่ิน และคลังสินคา บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด  

คูสัญญา บริษัท ศิริโกมล พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

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

วันท่ีทําสัญญา 20 ธันวาคม 2555 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (3 ธันวาคม 2561) 

4.1.10. สัญญาเชาทีด่ิน อาคารโรงงานและสํานักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลักษณะ ที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 

สถานที่ตั้ง เลขท่ี 405 ถนนยุนคี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันท่ีทําสัญญา 19 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 50 ป (26 มีนาคม 2604) 

4.1.11. สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

คูสัญญา 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
เลขท่ี 141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย หมู 9 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง  
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (อาคารนวัตกรรม 2 ตึก D) 

วันท่ีทําสัญญา 16 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (15 กรกฎาคม 2561) 

 

4.1. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาในธุรกิจที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับธุรกิจการ

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต และธุรกิจระบบนํารองการเดินทาง ดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและแผนที่ ซึ่งรายละเอียดและประเภทการลงทุนของบริษัทฯ ตามคํานิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนเพื่อมุงเนนในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีกระบวนการ

ผลิตและการบริหารจัดการของบริษัทฯ  โดยสวนใหญเปนความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญ และความรวมมือในดานเทคโนโลยีมีการผลิต การตลาด หรือการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมและ

ผลักดันใหบริษัทฯ กาวไปสูเปาหมายการเปนผูนําในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย   ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึง

วัตถุประสงคและความเหมาะสมในดานกลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในระดับที่

เหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน 
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นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตและธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลัก 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อวัตถุประสงคในการรวมศูนยกลางงานบริการของกลุมบริษัทอาปโกเพื่อ

ผลประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโดยรวมของบริษัทฯ เชน ระบบปฏิบัติการและการวางแผน

บริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมพนักงาน เปนตน  นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ไดขยายการลงทุนในสวนธุรกิจการพัฒนาแผนที่และซอฟแวรระบบนํารองการเดินทาง รวมไปถึงการ

ใหบริการคําปรึกษาดานเทคโนโลยีที่มีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต อาทิ เชน การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการขนสง ระบบติดตามยานพาหนะ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และระบบการจัดการเมืองอัจฉริยะ 

รวมถึงมีความสนใจในธุรกิจใหมที่มีแนวโนมในการเติบโตอยางรวดเร็ว เชน ธุรกิจ Start-up หรือธุรกิจออนไลน และ

มองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อพัฒนาและสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ อยาง

ยั่งยืน 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 5 ขอพิพาททางกฎหมาย   หนา 45 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ในชวงปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 60 มีขอพิพาททางกฎหมาย 

โดยถูกฟองเรียกคาเสียหายในคดีแพงเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับขอมูลแผนที่นําทางจากบริษัทโกลบเทค 

จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และบริษัทยอยดังกลาวไดถูกฟองรอง

ในคดีอาญาจากกรณีเดียวกันในป 2555 

ในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสินฯ”) ไดมีคํา

พิพากษาใหยกฟองคดีอาญาดังกลาว  และฝายโจทกไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาลฎีกา ตอมา ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา

ตัดสินใหบริษัทยอยดังกลาวชนะคดีในเดือนตุลาคม 2557 คดีอาญาจึงเปนอันสิ้นสุด  ในสวนของคดีแพง ศาล

ทรัพยสินฯ ไดมีคําพิพากษาตัดสินในบริษัทยอยดังกลาวแพคดีและใหบริษัทยอยดังกลาวจายคาชดเชยเปนจํานวน

เงินประมาณ 1 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับจากวันฟองจนกวาจะชําระใหแกโจทกเสร็จสิ้น ซึ่ง 

ฝายบริหารของบริษัทยอยดังกลาวไดประเมินและเชื่อวาคดีดังกลาวจะทําใหเกิดผลเสียหายไมเกินจํานวนเงินที่ศาล

ทรัพยสินฯ ตัดสิน และไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับเงินชดเชยคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาทไวในงบ

การเงินป 2557 

ตอมาในเดือนพฤษภาคมป 2558 บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินฯ ตอศาลฎีกา และ

ปจจุบัน คดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2560 
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6. ขอมูลทั่วไป 

 

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

  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนประกอบรถยนต (Automotive parts) รวมถึง

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนตแบบครบวงจร 

(Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแมพิมพปมโลหะแผน (Stamping Die) ใหแก

บริษัทผูผลิตยานยนต (OEM - Original Equipment Manufacturer) ชั้นนําของโลก 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่มีความเกี่ยวพันกับ

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ไดแก การผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ 

(Chassis Frame) การผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดและเจียผิว

สําเร็จดวยเครื่อง CNC Machining การผลิตชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก ผลิตชิ้นสวน

ประดับยนต รวมถึงธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ และธุรกิจการพัฒนา

ซอฟแวรและระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี เปนตน รวมทั้งสิ้น 

38 บริษัท (ในประเทศ 29 บริษัทและตางประเทศ 9 บริษัท) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 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*/** 

 

ที่มา ขอมูลบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

*ราคาหุนละ 1 บาท 

**รวมหุนทุนซื้อคืนจํานวน 6,007,700 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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6.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

กลุมบริษัทผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 
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 ดิออฟฟสเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

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

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั 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 
 

 [สํานักงานสาขา] 74 หมูที่ 2 ตําบลศรีษะจรเขใหญ  
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 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 สตรัคเจอรลั 
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 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท อาปโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จํากัด 

161 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 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 หมูที ่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 ไทย ทาคากิ 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 
 

กลุมบริษัทตัวแทนจําหนายและบริการหลังการขายรถยนต 

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 

 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 6 ขอมูลทั่วไป   หนา 49 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท นิวเอรา เซลส จํากดั 97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

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

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

  

 บริษัท ฮุนได มอเตอร 
(ไทยแลนด) จํากดั 

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 

เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนย ี 
43000 คาจัง เซลังงอ 

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

 บริษัท เทนากา เซเทีย 
รีซอสเซส จํากัด 

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

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

กลุมบริษัทระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยี 

ไทย บริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด 

141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย หมูที่ 9 
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) 

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

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

 บริษัท อาปโก คิวไอ  
จํากัด 

เลขท่ี 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 อินเวนช่ัน 
จํากัด 

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

 

บริษัทอื่นๆ 

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

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

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท (66)  35 350 880 
โทรสาร (66)  35 350 881 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร จาํกัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เวนเจอร 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

มาเลเซีย บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด มาเลเซยี 

เลขท่ี 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) จํากดั 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท  (66) 2 009-9000 , (66) 2 009-9999 

  โทรสาร  (66) 2 009-9991 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

   โทรศัพท  (66) 2 626-3568 

  โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ 

  เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

  โทรศัพท (66) 2 222-0000 

  โทรสาร (66) 2 470-1144 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

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 

 

6.3  ขอมูลอื่น 

อันดับเครดิตองคกร (BBB+/Stable) 

สําหรับป 2559 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด คงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของ

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

รถยนตลําดับที่ 1 ในประเทศไทย ตลอดจนการมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตรถยนตรายใหญหลายราย โครงสราง

เงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้น อุปสรรคในการเขาสูตลาดผูผลิตชิ้นสวนรถยนตที่คอนขางสูง และปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงของ

อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาวถูกลดทอนบางสวนจากอัตรากําไรที่อยูใน

ระดับคอนขางต่ําของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบปมขึ้นรูปและธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตของบริษัทฯ 

ตลอดจนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา ซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต

เนื่องจากผูผลิตรถยนตรายใหญในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก รวมถึงลักษณะที่เปนวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรม

รถยนต 

บริษัทฯ ไดรับการจัดแนวโนมอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะทอนถึงการคาดการณวา

บริษัทฯ จะยังคงรักษาตําแหนงทางการตลาดที่แข็งแกรงในธุรกิจหลัก รวมถึงสถานะทางการเงินในระดับดี 
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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 เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 

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

ในระหวางป 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 โดยเปนการเขาซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีกําหนดระยะเวลาซื้อ

หุนคืน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อหุนคืนรวมมูลคา 75,711,690 บาทสําหรับหุนซื้อคืนจํานวน 6,007,700 หุน คิดเปนรอยละ 

1.9 ของหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ไดมี

มติอนุมัติการจําหนายจายคืนหุนที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินการซื้อหุนคืนประมาณ 2 ป 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 

10 ราย โดยหุนกูดังกลาวเปนหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มีระยะเวลา 2 ป 11 เดือน 21 วัน ใชชื่อวา “หุน

กูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” ในจํานวนไมเกิน 

300,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 300,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ซึ่งไดแสดงไวในหัวขอ 7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 

นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

เชน หุนบุริมสิทธิ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการใชสิทธิแปลงหุนของผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเปนการ

แปลงหุนบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ เปนหุนสามัญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 

 

7.2. ผูถือหุนของบริษัทฯ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 10 ลําดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีดังนี ้

ลําดับท่ี 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 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

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) 15,793,600 4.90 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด 14,359,271 4.45 

7 นายพิชัย วิจักขณพันธ 12,227,340 3.79 

8 นายสมพงษ เผอญิโชค 6,819,040 2.11 

9 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 6,007,700 1.86 

10 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษทัศนา 5,914,620 1.83 

 ผูถือหุนอื่นๆ 82,086,148 25.45 

 รวม 322,583,844 100.00 

ที่มา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

หมายเหต ุ นายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ถือเปนกลุม Acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะ
ความสัมพันธหรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ

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

อํานาจลงนามของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางกันในกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยตัวแทนผูบริหารจากกลุมบริษทั 

โซจิทส ึคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญลําดับที่ 2 จํานวน 2 คนในตําแหนงกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 

 บริษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่

จดทะเบียนและชําระแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุนของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลตางดาวเต็ม

จํานวนที่กฎหมายกําหนดที่สัดสวนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

 

7.3. การออกหลักทรัพยอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มหีุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอน 2 ชุด ซึ่งไดจดทะเบียนและซื้อขายไดใน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

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

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูท่ีเสนอขาย 800,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 800,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2561 

อัตราดอกเบีย้และกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 4.34 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 เมษายน 
และวันท่ี 29 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 800,000 หนวย (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 800,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

การไถถอนกอนกําหนด 
ผูออกหุนกูไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตกรณเีปนการซื้อ
คืนหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และผูถือหุนกูไมมสีิทธิเรียกใหผูออกหุนกูทํา
การไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงื่อนไข ไมมีประกัน และไม
ดอยสิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย 
ทั้งนี้ ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีหุนกูของตนไมดอยกวาสิทธิในการไดรับ
ชําระหนี้ของเจาหนีส้ามัญทีไ่มมหีลักประกันและไมดอยสิทธิทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(TRIS Rating) 

BBB+ / Stable 

 

2) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2559 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 2 ป 11 เดือน 21 วัน นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูท่ีเสนอขาย 300,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 300,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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2) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2559 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

อัตราดอกเบีย้และกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.10 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยในวันที่ 21 มีนาคม 
21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคมของทุกป เวนแตดอกเบี้ยสําหรับงวด
ดอกเบี้ยสดุทาย ซึ่งผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยจะทํา
การชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 และจะทาํการชําระดอกเบี้ย
งวดสุดทายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ไมม ี

จํานวนคงเหลือของหุนกู 300,000 หนวย (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 300,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

การไถถอนกอนกําหนด 

ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากผูถือหุนกูรายใดๆ จากตลาดรองหรอืแหลงอ่ืนๆ ไดไมวา
ในเวลาใดๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคําเสนอขอซื้อคืนหุนกูเปน
การทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอขอซื้อคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย และจะตอง
ทําการซื้อคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตาม
สัดสวนทีเ่สนอขาย 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงื่อนไข ไมมีประกัน และไม
ดอยสิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย 
ทั้งนี้ ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีหุนกูของตนไมดอยกวาสิทธิในการไดรับ
ชําระหนี้ของเจาหนีส้ามัญทีไ่มมหีลักประกันและไมดอยสิทธิทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

 

7.4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลัง

ชําระภาษีในสวนที่เปนของผูถือหุน โดยมีเงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และ

ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และตองไมขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการ

จายเงินปนผล ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว โดยใหมี

ทุนสํารองสะสมไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรเพื่อเปน

ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจายไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาบริษัทฯ 

มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองที่เพียงพอ 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คิดเปนอัตราของเงินปนผลตอผล

กําไรสุทธิตอผูถือหุนโดยเฉลี่ยระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 40 ดังไดแสดงไวในตารางดังนี้ 
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ประวัตกิารจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

การจายเงินปนผล ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

กําไรตอหุน (สวนของผูถือหุนสามัญ) 4.05 1.89 1.14 0.97 1.70 

เงินปนผลตอหุน 0.938 0.49 0.30 0.30 0.661 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  27.4% 25.9% 26.4% 30.9%  38.9% 

หมายเหต ุ 1 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอยที่อยูภายใตการบริหารจัดการของ

บริษัทฯ โดยใหคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคลองและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการ

ลงทุนในอนาคตและความจําเปนทางธุรกิจในดานอื่น ๆ  นอกจากนี้ บริษัทจะตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไว

เปนทุนสํารองตามกฎหมาย โดยใหมีทุนสํารองอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไมมีความ

จําเปนตองจัดสรรกําไรเปนทุนสาํรองเพิ่มขึ้นอีก  หลังจากนั้น จึงใหจัดสรรเงินปนผลใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่อาจกอใหเกิดการยักยายถายเทผลประโยชนที่จะทําใหขาดความโปรงใสตามหลักบรรษัทภิ

บาลแตอยางใด 
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8. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีโครงสรางผูบริหารและการจัดการขององคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามแผนภูมิดานลางนี ้

 

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 

นายศรัทธา เพ็ชรอนิทร 

ฝายการผลิต 
 

นายวีระ บวนวงศ 

ฝายพัฒนา
วิศวกรรม 

นายกวี เวสารัชอารียกุล 

ฝายบัญชี 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายการเงิน 

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ 

ฝายบุคคล 

ฝายพัฒนาบุคลากร 

ฝายการผลิต 

ฝายซอมบํารุง 

ฝายจัดสง 

ฝายควบคุม
คุณภาพ 

1 

2 3 

4 6 5 

1 6 คือผูบริหาร 4 ลําดับแรกของบริษัทฯ ตามคํานิยามของสํานักงานก.ล.ต. 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนจํานวน 8 คน 

ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตหรือดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในป 2559 มรีายชื่อตอไปนี ้

รายชื่อกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

นายเย็บ ซู ชวน1 ประธานและ
กรรมการบริหาร 

   

นางเตียว ลี งอ1 กรรมการบริหาร    
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน  
นายเคนเนต อึ้ง2 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  
นายจอหน พารคเกอร กรรมการอิสระ   ประธาน 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร   กรรมการ 
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ3 กรรมการที่ไมใชผูบริหาร   กรรมการ 

หมายเหต ุ 1 นายเย็บ ซ ูชวนและนางเตียว ล ีงอ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยลงนามรวมกันพรอมประทับตราบริษัทฯ 
 2 นายเคนเนต อึ้งเปนกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรูดานบัญชีและการเงิน 
 3 นายยาสุฮิโระ คาวามูระไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนนายมิกิฮิสะ ทาคายามาที่ลาออก 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งโดยผานมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนใหมีอํานาจและหนาที่ใน

การใหความเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งผูบริหาร ผูบริหาระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหนาที่กํากับ

ดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารมีการแบงแยกอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักกฎหมาย ขอกําหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยรวมถึงการประชุมผูถือ

หุนรวมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทานแสดงไวดังตอไปนี ้

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

คาตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

การประชุม
สามัญผูถือ

หุน 

นายเย็บ ซู ชวน 4/4 - - 3/4 1/1 
นางเตียว ลี งอ 4/4 - - - 1/1 
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 3/4 3/4 1/2 - 1/1 
นายเคนเนต อึ้ง 4/4 4/4 2/2 - 1/1 
นายวิเชียร เมฆตระการ 4/4 4/4 - - 1/1 
นายจอหน พารคเกอร 4/4 - - 4/4 1/1 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ 2/4 - - 2/4 1/1 
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ1 3/3 - - 3/3 - 
นายมิกิฮิสะ ทาคายามา1 0/1 - - 0/1 0/1 

หมายเหต ุ กรรมการที่ไมไดเขารวมประขุมในป 2559 มีสาเหตุมาจากติดภารกิจสําคัญในตางประเทศ 
 1 นายยาสุฮิโระ คาวามูระไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนนายมิกิฮิสะ ทาคายามาที่ลาออก 
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8.2. ผูบริหาร 

คณะผูบริหาร 4 ลําดับแรก ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มดีังนี ้

ลําดับท่ี รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1 นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจาหนาที่บรหิาร 

2 นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหารและผูอํานวยการ, ฝายบรหิารและธุรการ 

3 นายวีระ บวนวงศ ผูอํานวยการ, ฝายการผลิต 

4 นางสาวเย็บ ซิน หร ู ผูอํานวยการ, ฝายบญัชีและการเงนิและฝายจัดซื้อ 

5 นายกวี เวสารัชอารยีกุล ผูจัดการทั่วไป, ฝายพัฒนาวิศวกรรม 

6 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป, ฝายขายและการตลาด 

ผูบริหารของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับผูบริหารของบริษัทยอยใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตอผล

การดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยโครงสรางการบริหารจัดการและรายชื่อผูบริหารข

ของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ ดังตอไปนี ้

8.3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนางสาวพรรณทิพย สินธวณรงค เปนเลขานุการบริษัท มีหนาที่ในการจัด

ประชุมกรรมการและประชุมผูถือหุน รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บ

เอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร [AH] 

นายวีระ บวนวงศ 
ผูอํานวยการ 

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) 

นายณัฐพล สิทธิมหาชัยกุล 
ผูชวยผูจัดการทั่วไป 

 
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 ซึ่งพิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการ โดยมีการเปรียบเทียบอางอิงกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน 

และรายงานสรุปขอมูลคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทําขึ้นโดยความ

รวมมือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนประจําปจะพิจารณาและอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการเปนรายป  

คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ ในป 2559 ประกอบดวย คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุม

กรรมการ และเงินโบนัสพิเศษ (สําหรับกรรมการอิสระ) ในอัตรารอยละ 0.2 ของผลกําไรสุทธิในสวนทีเ่ปนของผู

ถือหุน หรือคิดเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 3 ลานบาท  บริษัทฯ ไมมีคาตอบแทนอื่นใดจายใหกับกรรมการของ

บริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมา  ทั้งนี้ รายละเอียดของคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุมกรรมการได

แสดงไวในตารางดังตอไปนี ้

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรบัป 2559 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คาตอบแทนรายป (ตอคน/ตอป) 
• ประธาน 
• กรรมการ 

  
 275,000 บาท 
 275,000 บาท 

 
 50,000 บาท 
 25,000 บาท 

 
- 
- 

 
- 
- 

คาเบี้ยประชุม (ตอคน/ตอคร้ัง)  15,000 บาท  10,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 

เงินโบนัสพิเศษ* 
(สําหรับกรรมการอิสระ) 

อัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
หรือคิดเปนจํานวนรวมไมเกิน 3 ลานบาท 

กรรมการบริษัทแตละทานจะไดรับคาตอบแทนที่แตกตางกันตามหนาที่ความรับผิดชอบและการเขา

รวมประชุมกรรมการ  นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะไดรับเงินโบนัสพิเศษซึ่งมีอัตราจายตามผลกําไรสุทธิจาก

การดําเนินงานในสวนที่เปนของผูถือหุน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จายคาตอบแทนสําหรับตําแหนงกรรมการใหกับ

กรรมการอิสระเทานั้น เนื่องจากกรรมการบริหารไดรับคาตอบแทนรวมในฐานะผูบริหารของบริษัทฯ และ

กรรมการที่ไมใชผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับกรรมการเนื่องจากเปนผูบริหารของกลุมบริษัทโซจิทสึคอร

ปอเรชั่นซึ่งเปนผูถือหุนใหญลําดับที่ 2 ของบริษัทฯ   

ในป 2559 บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการรวมเปนจํานวนเงิน 2,688,684 บาท ซึ่งรวมเงินโบนัส

พิเศษจํานวน 1,086,184 บาทสําหรับจายใหแกกรรมการอิสระทั้งคณะ  ทั้งนี้ คาตอบแทนจายใหแกกรรมการ

แตละทานในป 2559 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรบัป 2559 

คาตอบแทน
รายป 

คาเบีย้ประชุม เงินโบนัส
พิเศษ 

รวม  
(บาท) BOD AC NRC RM 

นายพิพฒัน เรืองรองปญญา 325,000 45,000 30,000 7,500 - 271,546 679,046 

นายเคนเนต อึ้ง 300,000 60,000 40,000 15,000 - 271,546 686,546 

นายวิเชียร เมฆตระการ 300,000 60,000 40,000 15,000 - 271,546 686,546 

นายจอหน พารคเกอร 275,000 60,000 - - 30,000 271,546 636,546 

หมายเหต ุ คาตอบแทนรายป เงินโบนัสพิเศษ และคาเบี้ยประชุมบางสวนไดทําการจายใหกรรมการอิสระในป 2560 

คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมใน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยในป 2559 บริษัทฯ มีจํานวนผูบริหารในระดับหัวหนางานขึ้นไป รวมทั้งหมด 32 คน 

รวมคาตอบแทนเปนจํานวนเงินทั้งหมด 37.45 ลานบาท ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในรูปแบบของเงินเดือน คาจาง 

โบนัส เงินสะสมในกองทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว  ในป 2559 คาตอบแทนที่จายใหกับ

พนักงานที่เปนตัวเงินมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,435 ลานบาท (ป 2558: 1,354 ลานบาท) 

8.4.2. คาตอบแทนอื่น 

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดรวมจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุมบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเขารวม

กองทุนไดจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-7 ของคาจางหรือเงินเดือน ซึ่ง

กองทุนจะจายคืนผลประโยชนใหแกพนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน  ในป 2559 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบ

เขากองทุนเปนจํานวนเงิน 22 ลานบาท (ป 2558: 22 ลานบาท) 

ผลประโยชนระยะยาวสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ มีการจายเงินชดเชยและผลประโยชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจายเงิน

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน 

 

คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร ป 2558 ป 2559 

เงินเดอืน 29.30 ลานบาท 31.26 ลานบาท 

โบนัส 4.75 ลานบาท 4.94 ลานบาท 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1.12 ลานบาท 1.25 ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น 35.17 ลานบาท 37.45 ลานบาท 

จํานวนผูบริหารระดับหัวหนางานขึ้นไป  23 คน  32 คน 
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โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) 

ในระหวางป 2556-2557 บริษัทฯ ไดจัดตั้งโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) โดย

บริษัทฯ จายเงินสบทบใหกับพนักงานที่สมัครใจเขารวมเพื่อลงทุนในหุนของบริษัทฯ เพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการมีกําหนดระยะเวลา 2 ปและไดสิ้นสุดไปในเดือน

กันยายน 2557 

8.5. บุคลากร 

บริษัทฯ และบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ มีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนรวมทั้งหมด 

3,874 คน โดยแบงตามประเทศและสายผลิตภัณฑดังนี ้

ผลิตภัณฑ/ธุรกิจ ไทย มาเลเซยี จีน รวม 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 130 119     130 119 

ชิ้นสวนยานยนต 3,124 3,033   314 259 3,438 3,292 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 155 179 149 156   304 335 

อื่น ๆ1 116 125     3     3   119 128 

รวมท้ังหมด 3,525 3,456 152 159 314 259 3,991 3,874 

หมายเหต ุ 1 รวมบุคลากรในสวนงานการพัฒนาระบบนํารองการเดินทางโดยรถยนตและพนักงานสวนกลางของบริษัทฯ 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดวยตระหนักวาพนักงานเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐาน

สําคัญในการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อดําเนินการบริหารจัดการศูนยฝกอบรมและ

วางแผนงานสําหรับกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโกอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาทักษะ

และความสามารถของพนักงานในทุกระดับ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  บริษัทฯ 

สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานไดแสดงศักยภาพและสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอเทคโนโลยี

และความตองการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันทวงที   

บริษัทฯ กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงาน โดยคํานึงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ความตองการของหนวยงาน และพื้นฐานทักษะความสามารถของพนักงานเปนสําคัญ เพื่อใหพนักงานมีความรูความ

เขาใจและสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตัวเองไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และไดประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จัด

หลักสูตรการฝกอบรมตามวัตถุประสงคและเปาหมายและมีการทบทวนแผนการฝกอบรมเปนประจําทุกป   

หลักสูตรปฐมนิเทศ 

บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหมของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจ

และปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ  หลักสูตรปฐมนิเทศ ประกอบดวย ขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน นโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบ

มาตรฐานวิธีการทํางานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสม รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชนตาง ๆ ที่

บริษัทฯ มีใหกับพนักงาน  
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หลักสูตรอบรมดานวิชาชีพ 

บริษัทฯ จัดการอบรมดานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานคุณภาพ และมีความปลอดภัย  ตัวอยางหัวขอการอบรม ไดแก การอบรม

การใชงานเคร่ืองจักร ขอมูลพื้นฐานของการทํางาน ขั้นตอนปฎิบัติงาน และการติดตอสื่อสารกับลูกคา เปนตน 

หลักสูตรการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

ภายในองคกรเพื่อสรางความตระหนักใหกับพนักงานสําหรับมาตรฐานการทํางานอยางเปนระบบ ไดคุณภาพ มีการ

ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางสภาพแวดลอมในการทํางานอยางปลอดภัย เชน การอบรมดานความ

ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และการอบรมมาตรฐาน 

ISO/TS16949 เปนตน 

หลักสูตรการบริหารจัดการภายในองคกร 

บริษัทฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการสําหรับพนักงานระดับหัวหนางาน

เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหแกพนักงานเมื่อตองเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสูบทบาทผูนํา  

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของพนักงาน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องภาษาและความรูดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบปฏิบัติการออราเคิล เพื่อใหพนักงานสามารถ

สื่อสารและบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคูไปกับการเติบโตขององคกร เนื่องจาก

คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูคุณภาพของงานที่ดีและการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน

ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับพนักงานรวมกับทีมงานและเจาหนาที่ฝกอบรมที่มี

ประสบการณ โดยกระตุนใหพนักงานเขาใจพื้นฐานของชีวิต การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข การสรางความรักและความ

เขาใจในครอบครัว และการหาสาเหตุและวิธีแกปญหาและหาวิธีทํางานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่ง

หลักสูตรนี้นับวามีสวนสําคัญในการพัฒนาการมีวินัย การทํางานเปนทีม และการเปนผูนําที่ดี รวมถึงการเปนกําลังใจ

อยางตอเนื่องในการเปนคนดีเพื่อเปนกําลังสําคัญใหกับองคกรและสังคม 

การจัดสัมมนาของผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสัมมนาสําหรับผูบริหารเปนประจําตอเนื่องทุกป ในชวงเดือนมกราคมและเดือน

กรกฎาคมเพื่อใหพนักงานระดับผูจัดการ ผูบริหาร และกรรมการบริษัท ไดพบปะเพื่อทําความรูจักและรับทราบ

ขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธและแนวทางการบริหาร  โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเปนที่

รูจักในดานการบริหารและความเปนผูนํามารวมแบงปนความรูและประสบการณ ขอคิดและวิธีการทํางานกับ

กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทฯ  สําหรับป 2559 บริษัทฯ ไดจัดการสัมมนาของผูบริหารเมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2559 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานธรรมาภิบาลในองคกรอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจจากผูถือหุนตอการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเติบโตเพื่อสรางผลกําไรอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับกิจการที่ดีและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการ

ดําเนินการในหัวขอหลักในป 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและงดเวนจากการกระทําใด ๆ ที่จะเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการ

เขาถึงขอมูลของบริษัทฯ  ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดแก สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนได

อยางอิสระ สิทธิในการไดรับขาวสารและขอมูลของบริษัทฯ อยางทันเวลาและสม่ําเสมอ สิทธิในการเขารวมประชุมผู

ถือหุน สิทธิในการลงคะแนนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิทธิในการ

กําหนดคาตอบแทนของกรรมการหรือผูสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปนผล และสิทธิในการกําหนดหรือปรับปรุง

แกไขขอบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน  บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมผูถือหุน

และใชสิทธิของตัวเองอยางเต็มที่เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับสิทธิ

และผลประโยชนของตน และหามการกระทําหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิหรือจํากัดสทิธฺิ

ของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย รวมถึงนักลงทุน

สถาบันในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมผูถือหุนที่

สามารถเดินทางไดสะดวกและเขาถึงไดงาย   บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 

27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ หองโลตัสบอลรูม โรงแรมเมอเวนพิค กรุงเทพ สุขุมวิท ตั้งอยูที่เลขที่ 47 

สุขุมวิทซอย 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง

ดวยมีระบบขนสงมวลชนและรถรับสงของโรงแรม และสามารถรับรองจํานวนผูถือหุนที่มารวมประชุมไดเพียงพอ 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเดินทางมารวมประชุมได บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ

ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและใชสิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงดวยตนเองหรือ

เลือกมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนในแตละวาระการประชุม และบริษัทฯ ไดนําหนังสือมอบฉันทะขึ้นบน

เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางทั่วถึง 

กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดทําหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีขอมูลถูกตองและครบถวน โดยระบุ

กําหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม เหตุผล และวัตถุประสงคอยางชัดเจนวา

เปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแลวแตกรณ ีรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
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แตละวาระพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอ และขั้นตอนการปฏิบัติใน

การเขาประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และการใชบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  บริษัทฯ มอบหมาย

ใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมพรอมทั้งหนังสือมอบฉนัทะและรายงานประจําปใหผูถือหุนทางไปรษณียลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 

วันเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาศึกษาและจัดเตรียมขอมูลกอนเขาประชุม และบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม

บนเว็บไซตของบริษัทฯ 30 วันลวงหนากอนวันประชุม โดยจัดใหมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับผูถือ

หุนตางชาติ) และแจงขาวตอผูถือหุนผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ เปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอวาระการ

ประชุมและเสนอบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยไดเปดเผย

รายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล หรือสงคําถามใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาไวอยางชัดเจนบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ไมมีขอเสนอจากผูถือหุนสงมายังคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนในปที่ผานมา 

วันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดมีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขาประชุมของผูถือหุน  โดยบริษัทฯ รับลงทะเบียนจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะและตรวจเอกสาร

ตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดอากรแสตมปเพื่อใช

สําหรับการมอบฉันทะเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอีกดวย 

กอนเริ่มประชุม บริษัทฯ ไดแจงจํานวนผูเขาประชุมซึ่งนับเปนองคประชุม วิธีการลงคะแนนและใชบัตร

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และการนับคะแนนกอนเขาสูแตละวาระการประชุม  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถเขาประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแลวได แตใหนับสิทธิการลงคะแนนจากวาระที่ยังไมไดมีการลง

มติเทานั้น  บริษัทฯ ไดกําหนดและแจงใหกรรมการของบริษัทฯ เขารวมประชุมผูถือหุนดวยทุกครั้ง  สําหรับการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มีกรรมการของบริษัทฯ เขารวมประชุมจํานวน 7 คนจากทั้งหมด 8 คน (คิด

เปนสัดสวนรอยละ 87.5) โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดยอยทุกชุดเขารวมประชุมโดย

พรอมกัน  นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาติของบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมและเปนพยานการนับคะแนนดวย  

บริษัทฯ ดําเนินการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลําดับที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่สง

ใหผูถือหุนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมและไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจาก

ที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอตอการตัดสินใจกอนการลงมติ  สําหรับวาระการเลือกตั้ง

กรรมการ บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลและมีการเก็บบัตรลงคะแนน

ของผูถือหุนไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เผยแพรมติของที่ประชุมผูถือหุนในแตละวาระภายในวันเดียวกันกบัวนั

ประชุมผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯ ไดจัดทําบันทึกรายงานการประชุมฉบับ

สมบูรณพรอมประเด็นซักถามของผูถือหุนรวมถึงรายชื่อกรรมการและตัวแทนผูสอบบัญชีที่ไดเขารวมประชุม และ
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เผยแพรรายงานการประชุมพรอมจัดสงสําเนารายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 14 วันหลงัจากวันประชุม และไดนํารายงานการประชุมแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ดําเนินนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ

หรือคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ  บริษัทฯ เปด

โอกาสและใหสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนสําหรับผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือ

รายยอยหรือนักลงทุนสถาบัน  ผูถือหุนแตละคนจะไดรับสิทธิในการออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถือ หนึ่งหุนคิดเปน

หนึ่งเสียง และไมมีผูใดไดรับสิทธิพิเศษเหนือวาผูถือหุนรายอื่น  บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยอยางเทาเทียมกัน

กับผูถือหุนรายใหญในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน

กรรมการบริษัท  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษเพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารอยางเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

การเขาทํารายการระหวางกัน โดยการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกันจะตองเปนไปอยางยุติธรรม ตามปกติของ

ธุรกิจการคาหรือตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของนั้น  ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีสวนไดสวนเสีย

หรือมีขอขัดแยงทางผลประโยชนในวาระการประชุมใด ๆ อันจะทําใหกรรมการขาดความเปนอิสระ กรรมการมี

หนาที่ตองแจงตอคณะกรรมการบริษัทและตองงดเวนการรวมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงสําหรับวาระนั้น ๆ  

 การดูแลการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปนไปไดของการใชขอมูลภายในที่ไมถูกตอง และไดกําหนดนโยบายการใชขอมูล

ภายในเพื่อปองกันการนําขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น  บริษัทฯ ได

กําหนดกลุมบุคคลที่สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินหรือขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดแก กรรมการบริษัท 

ผูบริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวของในเร่ืองตาง ๆ และมีหนาที่ตองเก็บรักษาความลับของขอมูลอยางเครงครดั

เพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูล ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุนและสรางความเสียหายตอบริษัทฯ และผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตาม

แนวทางหลักการกํากับกิจการที่ดี  ทั้งนี้ นโยบายการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปหัวขอ

นโยบายที่สําคัญได ดังตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามมิใหผูใดนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่นโดยเด็ดขาด 

2. บริษัทฯ มีขอกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลทางการเงิน งบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจและ

ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหเปนความลับและหามมิใหผูใดนํามาเปดเผยตอบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมไดมี

สวนเก่ียวของโดยเด็ดขาด 

3. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับการจัดทําขอมูลงบ

การเงินหรือขอมูลสําคัญภายในหรือรับทราบขอมูลภายในกระทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง

ระยะเวลา 30 วันกอนการประกาศรายงานทางการเงินหรือการเผยแพรขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
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หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสาธารณชน และตองไมซื้อขายหลักทรัพยจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับ

แตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นตอสาธารณชนแลว 

4. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่แจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ของ

ตนเองตอเลขานุการบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนวันทําธุรกรรม และใหเลขานุการบริษัทจัดทํารายงาน

เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไปตามวาระ  

5. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในระยะเวลาที่

กําหนด 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 และบริษัทยอยไดรับทราบถึงนโยบาย

การปองกันการใชขอมูลภายในดังที่ไดกลาวมา โดยจัดใหเปนหนึ่งในหัวขอสําหรับการปฐมนิเทศกรรมการและ

พนักงานใหม และใหมีการทบทวนนโยบายและสื่อสารตอพนักงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

บริษัทฯ ถือวาการไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบวา

กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ คนใดกระทําผิดวินัยและฝาฝนนโยบายของบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ 

ไดรับผลกระทบและความเสียหายจะไดรับโทษขึ้นอยูกับความรุนแรงและผลกระทบจากการกระทํานั้น อาทิเชน การ

ตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง ตลอดจนการเลิกจาง เปนตน และตองถูกดําเนินการทาง

กฎหมายตามกฎเกณฑของหนวยงานที่เกีย่วของ 

หมวดท่ี 3 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความตองการ และผลประโยชนที่แตกตางกันของผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ในแตละ

กลุม และไดกําหนดนโยบายอยางระมัดระวังเพื่อใหตรงกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย และเปนไปตามกฏหมาย

หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปน 8 กลุม ดังตอไปนี ้ 

ผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนในระยะยาว  

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลธุรกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนภายใตหลักการ
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กํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เปนประจําทุกป และเปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงาน  

บริษัทฯ จัดทํารายงานทางการเงินและขอมูลประกอบงบการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และสะทอนถึงสถานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ และเปดเผยตอผูถือหุนและบุคคลทั่วไปเปนประจําทุกไตรมาส  

บริษัทฯ ดูแลการเขาถึงขอมูลภายในอยางเปนระบบเพื่อปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนและอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ และผูถือหุนได   

ลูกคา 

บริษัทฯ มุงมั่นและใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่เปนเลิศและการจัดสงสินคาที่มีคุณภาพสูงใหกับลูกคา

ในเวลาที่รวดเร็ว และดวยราคาที่เหมาะสม  บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาตอผูบริโภคในการผลิตสินคาและบริการให

ดียิ่งขึ้นตามหลัก SQCDEM เพื่อทําใหไดตามความตองการหรือเกินความคาดหวังของลูกคา  บริษัทฯ มีความ

รับผิดชอบตอบทบาทในการเปนผูผลิตชิน้สวนรถยนตทีส่ําคัญในวงจรการผลติของอุตสาหกรรมยานยนต และดูแลให

การผลิตสินคามีความตอเนื่องและมีการจัดสงที่ตรงตอเวลาเพื่อสนับสนุนวงจรการผลิตรถยนตของอุตสาหกรรม

โดยรวม  ซึ่งการไดรับการรับรองทางดานระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติ

บัตรความสําเร็จจากลูกคาตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาเปรียบเสมือนเคร่ืองยืนยันถึงความมุงมั่นในความเปนเลศิ

ของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด บริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เปน

ความลับของลูกคาตอคูคาของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในเรื่องการใชทรัพยสินทางปญญาและสินคา

ลิขสิทธิ์ และมีการดําเนินงานตามกฎระเบียบหรือขอกําหนดสัญญาการใชงานของทรัพยสินนั้น  การใชงาน

คอมพิวเตอรและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือกฎหมายวาดวยเรื่องของทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

คูคาและบริษัทรวมทุน  

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความเปนธรรมเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และใหความสําคัญกับ

ความเสมอภาคเทาเทียมกันและความซื่อสัตยเปรียบเสมือนหลักคุณธรรมในการดําเนินงานเพื่อความสัมพันธทาง

ธุรกิจที่ยืนยาว  บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและผูรวมทุนดวยความเปนธรรมและสุจริต ยึดมั่นในคําสัญญาระหวางกัน 

และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอกําหนด และกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศที่บริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินคูคาทางธุรกิจ และเลือกทําธุรกิจกับคูคาที่มีมาตรฐานในการ

ดําเนินงานที่จะไมกอใหบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการดําเนินงานหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

ผูผลิต  

บริษัทฯ ดําเนินการคัดเลือกผูผลิตสินคาใหกับบริษัทฯ ดวยความเปนธรรมและเปดเผยโดยไมปรากฎใหฝาย

หนึ่งฝายใดมีความไดเปรียบอยางไมยุติธรรม  บริษัทฯ ไมมีนโยบายการเจรจาตอรองนอกรอบกอนการเซ็นสัญญา

และไมมีนโยบายใหผูผลิตรายใดมีขอไดเปรียบที่ไมเปนธรรมเหนือผูอื่น  การทําสัญญาซื้อวัตถุดิบหรือการวาจางใน

การบริการใด ๆ จะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การใหบริการ และการจัดสงสินคาที่ตรงเวลาตามขอตกลง



 
 

สวนที่ 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ | 9 การกาํกับดูแลกิจการ   หนา 69 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

หรือขอกําหนดของสินคาเปนหลัก และไมขึ้นกับการไดรับของขวัญ ของกํานัล หรือการไดรับความชวยเหลือไมวาจะ

ในรูปแบบใดจากผูผลิตหรือคูคาทางธุรกิจ  พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะตองปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ วา

ดวยเรื่องการใหและรับของขวัญเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่อาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของผูผลิตเปนประจําทุกปเพื่อใหมั่นใจวาผูผลิตยังคงยึดมั่นใน

มาตรฐานคุณภาพสินคาในระดับเดียวกับบริษัทฯ และมีการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพสินคา ซึ่ง

จะทําใหผลิตภัณฑที่บริษัทฯ มอบหมายใหผูผลิตภายนอกจัดทําไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา 

คูแขงทางการคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม ดวยการแขงขันที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย และเปน

ธรรม  บริษัทฯ ดูแลไมใหมีการกระทําการใด ๆ ในสถานการณที่อาจกอใหเกิดหรือเปนสวนหนึ่งของการละเมิดกฎ

กติกาการแขงขัน ไมวาจะโดยทั่วไปหรือมีขอตกลงพิเศษใด ๆ เชน การรวมมือในการกําหนดราคาอยางผิดกฎหมาย 

การแบงปนสวนแบงทางการตลาดอยางผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการละเมิดกฎหมายวาดวยเรื่อง

การแขงขัน ทรัพยสินทางปญญาหรือกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  บริษัทฯ จะไมใชวิธีที่ไมสุจริตในการ

ทําลายชื่อเสียงของคูแขงเพื่อผลประโยชนใด ๆ 

เจาหนี ้ 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขที่ใหไวกับเจาหนี้ ทั้งเจาหนี้การคา สถาบันการเงิน และผูถือหุนกู  

บริษัทฯ คงไวซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีการรายงานสถานะทางการเงินตามขอกําหนดของเจาหนี้ บริษัทฯ 

มีการแจงเจาหนี้ใหทราบลวงหนาถึงปญหาที่อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขทาง

การเงินเพื่อขอผอนผันหรือหาทางแกปญหารวมกัน 

พนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสภาพความเปนอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสุขของ

พนักงานเปนหนึ่งในวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน  บริษัทฯ ดูแลใหการ

กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานมีการพิจารณาอยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ เปนไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานคาครองชีพ และใกลเคียงกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความรูและความสามารถอยางสม่ําเสมอ และจัดหาหลักสูตรฝกอบรมที่

เหมาะสมสําหรับพนักงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ ดูแลสถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 

สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน  บริษัทฯ ไดสงเสริมการปฏิบัติตามหลัก 5ส ทั่วทั้งองคกรและไดจัด

ฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสรางความตระหนักใน

มาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทํางาน 

บริษัทฯ ดูแลการปฏิบัติตอพนักงานใหมีความยุติธรรมและเทาเทียมกันเพื่อใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน  

บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกันและมีวัฒนธรรมองคกรที่เปดกวางในที่ทํางาน  บริษัทฯ 

ยึดถือหลักปฏิบัติวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ดําเนินการและจะไมทําการใด ๆ ที่เปนการ
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ละเมิดกฎหมายวาดวยเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือการพิทักษแรงงานเด็ก ทั้งในระดับทองถิ่นและสากล  บริษัทฯ 

มุงมั่นตั้งใจในการดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงานและไดรับการยอมรับถึงความพยายามและความมุงมั่นในการ

สรางองคกรที่มีความสุขอยางยั่งยืน  กิจกรรมที่บริษัทฯ ไดเขารวม ไดแก โครงการพัฒนาองคกรเพื่อกาวไปสูสถานที่

ทํางานที่มีความสุขอยางยั่งยืน และรางวัลโรงงานสีขาว เปนตน 

ชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชนและสังคมโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และได

กําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งในแผนงานของผูบริหาร  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนและบริจาคเงิน

ชวยเหลือในนามของบริษัทฯ ใหกับโครงการตาง ๆ ของชุมชนเปนประจําทุกป และใหการสนับสนุนพนักงานทีเ่ขาไป

มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนและสิ่งแวดลอมและขอบังคับอื่น ๆ ตามขอกําหนด

ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ บริษัทฯ สนับสนุนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและไดความคุมคามาก

ที่สุดเพื่อรวมรักษาสิ่งแวดลอมในทุกสวนการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม  ทั้งนี ้บริษัทฯ 

ไดประกาศเจตนารมยและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทที่รักษสิ่งแวดลอมและสนับสนุนความคิดสรางสรรคของ

พนักงานในการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการใชตนทุนที่นอยแตไดผลผลิตมาก 

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส  บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเปน

คูคาที่มีความรับผิดชอบและกระทําการโดยสุจริตตอพนักงาน ลูกคา คูคา ผูถือหุน รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรวม

ดวย  บริษัทฯ ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  บริษัทฯ สนับสนุนและใหกําลังใจพนักงานทุกระดับในการตอสูกับ

พฤติกรรมมิชอบดวยจิตสํานึกที่ดี  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวทางในการ

กํากับการตัดสินใจทางธุรกิจและนําไปใชกับการดําเนินงานขององคกรและพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันการ

ทุจริตในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปนการวางกรอบและแนวทางตอพนักงานของบริษัทฯ ในการรับรูและ

จัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  บริษัทฯ ไมยอมรับการติดสินบน

หรือการทุจริตไมวาจะในรูปแบบใด โดยบริษัทฯ ไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหกับพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สวนงานที่มีความเสี่ยงสูง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสื่อสารนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังผูผลิต 

ลูกคา ผูรับเหมา ตัวแทน และคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ ดวย 

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมยการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ตั้งแตป 

2557 และยืนยันในจุดยืนของบริษัทฯ ในการตอตานทุจริตในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได

จัดระบบกระบวนการของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อเปาหมายในการไดรับการรับรองจาก CAC 
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นโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและบุคคลทั่วไปแสดงความเห็นหรือแจงขอสงสัยเกี่ยวกับปญหาหรือขอสงสัยใน

การกระทําความผิดของพนักงานหรือหนวยงานใด ๆ ไดตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะไดดําเนินการแกปญหาไดอยาง

ทันทวงทีเพื่อไมใหเกิดผลกระทบรายแรงตอชื่อเสียงหรือผลประกอบการของบริษัทฯ  พนักงานและผูมีสวนไดเสีย

ของบริษัทฯ สามารถสงคํารองเรียนหรือขอกังวลใจเก่ียวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดกฎหมายมาไดกับ

ผูบริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรงทางอีเมลที่ AC@aapico.com  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูตรวจสอบและดําเนินการสืบสวนสอบสวนหา

สาเหตุและขอเท็จจริงรวมกับฝายบริหาร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาส   

บริษัทฯ สนับสนุนการเปดเผยและการรองเรียนที่เกิดขึ้นดวยความบริสุทธิ์ใจและจะดูแลไมใหมีการปฏิบัติที่ไม

เปนธรรมใด ๆ ที่เปนผลจากการปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในการทุจริตหรือจากการรองเรียนขอสงสัยถึงการกระทําที่มิ

ชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น และมีนโยบายในการรักษาความลับและปกปดตัวตนของผูรองเรียน  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดรับเรื่องรองเรียนใด ๆ ในป 2559 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ มีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส และสะทอนใหเห็นถึงสถานะผล

การดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ มีการจัดทํารายงานใหผูมีสวนไดเสียในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนํามา

ประกอบการตัดสินใจ  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายในการเปดเผยขอมูลในชองทางตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน  โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะแจงขาวผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ที่  www.aapico.com เปนหลัก และจัดใหมีขอมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ 

คณะกรรมการบริษัทใหการรับรองวางบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการจัดทําอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไป

ตามหลักการทางบัญชีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับการ

อนุมัติผานมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว  รายงานทางการเงิน ซึ่งไดแก งบการเงินรายไตรมาส งบประจําป (56-1) 

รายงานประจําป (56-2) ไดรับการจัดทําอยางถูกตองครบถวนและมีการเปดเผยตรงเวลาตามขอกําหนดของ

สํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลเกี่ยวของมีการเปดเผยและรายงานตอสํานักงานก.ล.ต.อยางเหมาะสม  ทั้งนี้ ขอมูล

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในระหวางป 2559 สามารถสรุปไดดังนี ้

รายชือ่ ตําแหนง จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
23 มีนาคม 2559 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 

ระหวางป 

จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
16 มีนาคม 2560 

นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

 40,971,379  -  40,971,379 

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร  31,811,346  -  31,811,346 
นายพิพฒัน เรืองรองปญญา กรรมการอสิระ  -  -  - 
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รายชือ่ ตําแหนง จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
23 มีนาคม 2559 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 

ระหวางป 

จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
16 มีนาคม 2560 

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายจอหน พารคเกอร กรรมการอสิระ  -  -  - 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  -  -  - 
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  -  -  - 
นายวีระ บวนวงศ ผูบริหาร  -  -  - 
นางสาวเย็บ ซิน หรู ผูบริหาร  25,646,760  -  25,646,760 
นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูจัดการทัว่ไป  18,729  -  18,729 
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป  85  -  85 

บริษัทฯ กําหนดใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห 

และบุคคลทั่วไป โดยมีหนาที่ในการแจงขาวสารและเปดเผยขาวและขอมูลของบริษัทฯ ตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศอยางเหมาะสม 

บริษัทฯ จัดใหผูบริหารเขารวมการประชุมหรืองานสัมมนาทั้งในและนอกประเทศเมื่อมีโอกาสอันสมควรอยาง

สม่ําเสมอเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสารและพบปะกับผูมีสวนไดเสีย  บริษัทฯ เขารวมงานสัมมนาหรือการ

ประชุมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูเปนประจํา ไดแก งานพบปะนักลงทุนในทุกไตรมาส งาน SET 

หรืองาน Thai Corporate Day และงาน Thailand Focus ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงไตรมาสที่ 1 และไตร

มาสที ่3 ตามลําดับ รวมถึงงานสัมมนาและการพบนักลงทุนในตางประเทศ เชน ฮองกง ญี่ปุน สิงคโปร และมาเลเซีย 

เปนตน   นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดการประชุมกับนักวิเคราะห และเปดโอกาสใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานของ

บริษัทฯ ไวในแผนงานประจําปอีกดวย 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาตอผูบริหารและดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู

ความสามารถ มีทักษะและประสบการณที่หลากหลายและเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

9.2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนและสัดสวนที่เหมาะสมตอขนาดของกิจการ  กรรมการ

ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายและ

ขอกําหนดประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน ไดแก ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 1 คน 
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กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน (กรรมการที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ) และ

กรรมการอิสระ 4 คน (โดยหนึ่งในสี่มีวาระการดํารงตําแหนงมากกวา 9 ป)  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนการปรับ

โครงสรางของกรรมการบริษัทตามวาระการพนจากตําแหนงของกรรมการเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปไดดังตอไปนี ้

1) เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดแคลนความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทฯ จากผูถือหุนตาม

กฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัทฯ 

2) ไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

3) เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนต และสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการ

ดวยประสบการณที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ 

4) สามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และสามารถเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย 

5) ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อ

ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรืองานใดอันเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามขอกําหนดขั้นต่ําของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่

เก่ียวของกันของกรรมการอิสระรายนั้น 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 
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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 หรือผูถือหุนที่มีสวนเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

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 กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงดวยเหตุผลดังตอไปนี ้

• ตาย 

• ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

• ศาลมีคําสั่งใหออก 
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จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการ 

กรรมการของบริษัทฯ ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการรับรองผานมติที่ประชุมผูถือหุน และเปนผูมีความรู

และประสบการณอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับนับถือในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม 

และไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา  หากที่ประชุมผูถือหุนใหความไววางใจและเลือก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวกลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ยอมตองเคารพสิทธิของผูถือหุน  

ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการไวตายตัว  อยางไรก็ดี บริษัทฯ 

ยึดถือหลักการกํากับกิจการที่ดีและพรอมสนับสนุนใหจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทจํากัดที่

จํานวนไมเกิน 9 ปติดตอกนั 

การดํารงตําแหนงกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายสําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ

กรรมการบริษัทใหมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 5 บริษัท  ยกเวนในกรณีของบริษัทยอยที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทให

ไปดํารงตําแหนง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะตองไมเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  

ทั้งนี ้การเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นจะตองมีการแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดหนาที่ของเลขานุการบริษัทในเรื่องการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอย การจัดประชุมผูถือหุน และประสานงานการเขารวมกิจกรรมและการฝกอบรมของ

กรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทําหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจําป 

ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยประกาศกําหนด  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของเลขานุการบริษัทแตไม

จํากัดเฉพาะวาควรเปนผูที่มีความรูทางดานกฎหมาย และ/หรือบัญช ี

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยาง

ชัดเจน เพื่อใหบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ธุรกิจที่ดี  ทั้งนี ้บทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปดวย แตไมจํากัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังตอไปนี ้

1) พิจารณา ใหคําแนะนํา และใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก 

วิสัยทัศน เปาหมายและกลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป และติดตามดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

2) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3) สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเขาใจ

ถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยางจริงจัง 
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4) กําหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตอง ครบถวน 

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบายที่วางไว และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบควบคมุ

ภายในเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร และมอบหมายหนาที่ใหฝายบริหาร

จัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ 

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 วางแผนกําหนดการประชุมตามวาระปกติของกรรมการและแจงใหกรรมการทราบลวงหนาเพื่อจัดสรร

เวลาเขารวมประชุม  วาระการประชุมกรรมการปกติจะจัดขึ้น 4 ครั้งตอปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส  

นอกเหนือจากวาระประชุมปกติ บริษัทฯ ไดจัดการประชุมของฝายบริหารและการสัมมนาจํานวน 2 ครั้งตอป โดย

กรรมการบริษัทไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมเพื่อรับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานและแผนงานประจําปของ

บริษัทในเครือ  บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมกรรมการในสัดสวนอยางนอยรอยละ 75 

ของจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดในแตละป  สําหรับป 2559 กรรมการของบริษัทฯ จํานวน 6 ทานไดเขารวมประชุม

ทุกครั้ง และมีกรรมการ 1 ทานที่มีสัดสวนการเขาประชมุที่รอยล 75 ของจํานวนการประชุมทั้งหมด ซึ่งเหตุผลหลักที่

ทําใหกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากมีภารกิจที่ไมอาจเลี่ยงไดในตางประเทศ 

ในการประชุมกรรมการแตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อให

ประธานไดพิจารณาและอาจนํามาบรรจุไวเปนวาระการประชุม และจัดสงหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจงใหกรรมการ

ทราบ  บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบใหกับกรรมการในระยะเวลาอยางนอย 7 วันกอนวนั

ประชุม  เมื่อเร่ิมการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทําการนับจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมวาครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ กอนดําเนินการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลําดับที่ไดแจงไวในเอกสาร

เชิญประชุม  ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการพิจารณาและอภิปรายในแตละวาระ มี

ขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของครบถวนและเพียงพอตอการตัดสินใจ  กรรมการไดรับการสนับสนุนใหสามารถ

แสดงความเห็นไดอยางอิสระกอนการลงมติ โดยกรรมการ 1 ทานใหนับเปน 1 เสียง และตองมีจํานวนกรรมการใน
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สัดสวนอยางนอยรอยละ 2/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดสําหรับการลงมติในแตละวาระ  ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวน

ไดเสียในวาระที่ไดรับการพิจารณาจะถือวาไมมีสิทธิออกเสียงและใหงดเวนการลงมติในวาระนั้น 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จัดใหคณะกรรมการบริษัททําการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกป โดยบริษัทฯ 

ใชหลักเกณฑและแบบประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาใน 6 หัวขอ ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทําหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 3 ชุดสําหรับการประเมินรายบุคคล การ

ประเมินแบบกลุม และการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย  กรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ทาน

ไดทําแบบสอบถามทุกทาน   

สําหรับผลประเมินสําหรับการปฏิบัติงานในป 2559 ที่ผานมา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่รอยละ 85 เพิ่มขึ้นจาก

ป 2558 ที่รอยละ 82  หัวขอที่ไดคะแนนสูงสุด ไดแก ความสัมพันธกับฝายจัดการ และหัวขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด 

ไดแก บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเชนกัน โดยคะแนนเฉลี่ยของ

คณะกรรมการตรวจสอบอยูที่รอยละ 84 (ป 2558 ที่รอยละ 81) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมี

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 83 (ป 2558 ที่รอยละ 78) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83 (ป 

2558 ที่รอยละ 75) 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยที่รอยละ 85 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่

รอยละ 83  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหประธานเจาหนาที่บริหารทําแบบสอบถามประเมินตนเองโดยมีผลการ

ประเมินที่ระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ 85 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตามหลักการและนโยบายที่

กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใตกรอบและขอจํากัดที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน  คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ มีการพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดําเนินธุรกิจที่ใกลเคียงกันใน

เรื่องของผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการพิจารณาอางอิงกับรายงาน
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ขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการจัดทําขึ้นโดยความรวมมือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ กอนจะนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร 

โดยใหพิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมกับผลการดําเนินงานของธุรกิจที่

อยูในความรับผิดชอบดูแล 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มพูนทักษะและความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่และ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ  กรรมการของบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่สงขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรอบรมสําหรับกรรมการหรือการอบรม

หรือสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสําหรับกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director) ตามขอเสนอแนะของสํานักงานก.ล.ต. เพื่อให

กรรมการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ งบการเงิน 

ความเสี่ยง กลยุทธ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดผานหลักสูตรอบรมของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายชื่อดังตอไปนี ้

1) นายเย็บ ซู ชวน เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) 

2) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) 

และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) 

3) นายเคนเนต อึ้ง  เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) 

4) นายวิเชียร เมฆตระการ เขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) 

และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) 

ในป 2559 บริษัทฯ มีการวางแผนการเขาอบรมหลักสูตรกรรมการภาคภาษาอังกฤษของกรรมการที่ไมไดถือ

สัญชาติไทย แตเนื่องจากเวลาที่ไมเหมาะสมและไมสามารถจัดสรรเวลาไดลงตัวทําใหบริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการตาม

แผนที่วางไว และมีเพียงนายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เขาอบรมหลักสูตร Board that 

Make a Difference (BMD3/2016) ในป 2559 

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว กรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ ไดเขารวมการสัมมนาและการประชมุซึ่งจัดโดยหนวยงานตาง ๆ อาทิ เชน กิจกรรม CEO Club 

ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรูปแบบการพบปะของผูบริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อทําความรูจักและ

แลกเปลี่ยนประสบการณและมุมมองเชิงบริหารและการจัดการ งานสัมมนาทางธุรกิจของ Nikkei Asia 300 Global 
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Business Forum งาน McKinsey Innovative Forum และงานสัมมนาอื่น ๆ ที่จัดโดยสํานักงานก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  นอกจากนี้ ผูบริหารไดเขารวมงานสัมมนาที่จัดโดยลูกคาของบริษัทฯ เชน งานสัมมนา

ประจําปของกลุมผูผลิตชิ้นสวนสําหรับคายรถยนตฟอรด และงานสัมมนาของคายรถนิสสัน เปนตน 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนที่เห็นชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต.ดวยความซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และยึดการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ และตองกระทําภายใตกรอบของคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี ้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบ 

1) ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจําป โดยเปรียบเทียบกับแผน

งบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 

2) การดําเนินธุรกรรมระหวางบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และผูที่เก่ียวของซึ่งไมขัดกับขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

3) การทําธุรกรรมใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทาง

การเงิน กลยุทธการดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5) การวาจางประธานบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

6) การกําหนดและเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการที่มีอํานาจจัดการ 

7) การไดมาและจําหนายไปของสินทรัพย การซื้อกิจการ และการเขารวมในโครงการรวมทุนตาง ๆ ที่ไมขัด

กับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ตามมูลคาของรายการที่เขาเกณฑตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการไดมาจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

8) การทําสัญญาใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มี

ความสําคัญ 

9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการบัญชี การบริหารความ

เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

10) การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

11) การแตงตั้ง การเสนอ และการยกเลิกกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

12) การดําเนินการอื่นใดที่สอดคลองกับกฎหมาย และขอบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหนึ่งปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ

บริษัทได ยกเวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี ้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

1) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุ

ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ กําหนดใหการทํารายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ให

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้นไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

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 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบบางสวนใหคณะกรรมการชุดยอยชวยปฏิบัติงาน

และกลั่นกรองเรื่องสําคัญในแตละดานพรอมเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ไดแก 

1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการ 

2) นายเคนเนต อึ้ง   กรรมการ 

3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 

โดยนาย เคนเนต อึ้ง เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของ

งบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมทั้งหมดจํานวน 4 ครั้งในป 2559 เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินแสดงถงึ

สถานะทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในวามีการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และรายงานตาง ๆ 
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รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงาน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และ

พิจารณาผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณา

ความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชีและคาตรวจสอบบัญชีเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และรวม

ประชุมกับผูตรวจสอบโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4) สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

5) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความโปรงใส ถูกตอง และครบถวน และใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

7) ดูแลและรับเร่ืองรองเรียนหรือขอมูลจากผูมีสวนไดเสียที่สงถึงคณะกรรมการบริษัท 

8) รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทํา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งขอเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจําทุกป 

10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการ

ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัทฯ เพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) พิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นที่ใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทสําหรับดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

4) ทบทวนสัดสวน จํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับ

องคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป 

โดยพิจารณาถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวของดวย 
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6) พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผูที่

อยูในเกณฑที่ไดรับการพิจารณา 

7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 คน เปนกรรมการอิสระ 1 คนในตําแหนง

ประธาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน ดังรายชื่อตอไปนี ้ 

1) นายจอหน พารคเกอร  ประธานกรรมการ 

2) นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ  กรรมการ 

3) นายยาสุฮิโระ คาวามูระ  กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้งในป 2559 และรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และให

คําแนะนําเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรในภาพรวม และมาตรการควบคุมที่

เพียงพอและเหมาะสม 

2) พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดทิศทางการบริหาร การกําหนดกลยุทธและ

ทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3) จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองคกร (Corporate Risk) อยางนอยปละ 1 ครั้งและดูแล

การดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดมีการวางแผนไว 

4) ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เปน

มาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของงองคกร 

9.3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

9.3.1. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท 

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวากรรมการบริษัทจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัทฯ เพื่อเขารับ

การคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ และการอุทิศเวลาได

อยางพอเพียง รวมกับความหลากหลายและความเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับกลยุทธการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่

เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ และ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 
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จํานวนกรรมการที่เสนอเขาคัดเลือกจะเทากับจํานวนของกรรมการที่ครบวาระ การแตงตั้งกรรมการ

บริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ดังตอไปนี ้

1) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได  

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานใน

ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  

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 เปาหมายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนดได  

9.4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารของบริษัท ซึ่งจํานวนกรรมการหรือผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

หรือขอตกลงระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการ 

ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจใหดําเนินไปตามแผนงานและเติบโตใหไดตาม

เปาหมายที่กําหนด ในดานรายได การควบคุมตนทุนและลดคาใชจาย รวมถึงดูแลการลงทุนใหเปนไปตามแผนงานที่

วางไว  นอกจากนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารยังครอบคลุมถึงการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหาร

จัดการบุคลากร การแกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึ่งการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกี่ยวของ  ในกรณีที่มีปญหาหรือประเด็นที่ถือวามีนัยสําคัญที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนกระทําการใด ๆ  
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สําหรับบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหารใหอยู

ภายใตอํานาจอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ผูบริหารของบริษัทยอยตองดูแลใหมีขอบังคับในเรื่อง

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท การอนุมัติวงเงินสําหรับการกูยืม

เงิน หรือการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน หรือ

การทํารายการอ่ืนใดใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตน

ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ  บริษัทยอยจะตองมีการกํากับดูแลการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชี

ของบริษัทยอยใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทํางบการเงินตาม

ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนํามาจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดทันกําหนดดวย 

9.5. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญช ีประกอบดวย 

9.5.1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 2559 ใหแก บริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 8,720,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 

1,800,000 บาท 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดกําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทใชบริการการสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด เนื่องดวยธุรกิจของบริษัทยอยเหลานั้นไมซับซอนและมีผลประกอบการที่ไมถือเปนนัยสําคัญ 

บริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหใชบริการจากผูสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

9.5.2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 

นอกเหนือจากคาตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนสําหรับงานบริการดานอื่น

ใหแกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของบัตรสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ในป 2559 เปนจํานวนเงินรวม 500,000 บาท โดยเปนคาตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 100,000 บาท  

9.6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนดในเรื่องอื่น อาทิเชน การเขารวมการประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยรายละเอียดไดอธิบายไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งเห็นไดจากวิสัยทัศนของกลุมบริษัทอาปโก 

ในการผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว รักษสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ไดแก 

ความสุขของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน และความสุขของสังคมและสาธารณชน  ดังนั้น 

ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา กลุมบริษัทอาปโกจึงมุงเนนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย 

และบริษัทรวมทุน ใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม พนักงาน และผูมีสวนได

เสียของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไวใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainability Development Report)” ตามแนวทางและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไวอยางครบถวน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําการพิจารณาและ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบจาก

ภายนอกที่มีความเปนอิสระมาบริหารจัดการ วางแผน และดําเนินการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายใน

สําหรับการดําเนินงานและขั้นตอนการทํางานในจุดที่มีความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบประจําป  โดยผูตรวจสอบ

จะเสนอขอคิดเห็นและรวมหารือประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับฝายบริหาร และนําเสนอรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมแตละไตรมาส  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานจากผูตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปการดําเนินงานของธุรกิจตามระบบ

การควบคุมที่ไดวางไว การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการติดตามแกไขขอบกพรอง

ที่ไดนําเสนอไปแลว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

11.1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความโปรงใสในการ

ทํางาน  บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารเพื่อใหพนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน และใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดวางไว โดยการกระทําผิด

กฎหมายหรือละเมิดขอบังคับใด ๆ จะไดรับโทษตามความรุนแรงของการกระทําผิดนั้น 

บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางขององคกรที่รูปแบบที่เอื้อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับดูแลการ

ทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  มีการแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ฝายบริหาร และพนักงานอยางชัดเจน และไดมอบหมายให

ผูตรวจสอบภายนอกทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งรวมถึงการควบคุมการดําเนินงานที่ดี และทักษะและ

วินัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน  บริษัทฯ มีกรอบกระบวนการผลิตและการทํางานที่ไดรับการรับรองระบบ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) เปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน  บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ

และความรูอยางตอเนื่อง และไดดูแลสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสมและขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานตาม

เปาหมายที่วางไว  
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11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําการระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ

ตอการดําเนินงานขององคกรและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบตอองคกรจากความเสี่ยงนั้น 

โดยอาจพิจารณาจากปญหาหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนและผลกระทบในอดีต เพื่อวางมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

และลดผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับได  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดใหมีการทบทวนปจจัยเสี่ยง

ขององคกรจากภายในและภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงและนโยบายอื่น เพื่อใหระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ กําหนดขั้นตอนการทํางานในแตละสวนงานอยางเปนระบบดวยมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ 

ISO/TS16949 เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่

เหมาะสมในแตละขั้นตอนการทํางานเพื่อปองกันขอผิดพลาด หรือปองกันชองทางการประพฤติผิดหรือทุจริตโดยไม

ตั้งใจ  บริษัทฯ จัดทําขั้นตอนการทํางานสําหรับกระบวนการสําคัญ ไดแก ฝายผลิต ฝายขาย ฝายจัดซื้อ ฝายบัญช ี

ฝายบุคคล และมอบหมายหนาที่ใหหนวยงานภายในติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนการทํางานและ

ขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ บริษัทฯ กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําป และวาจางผูตรวจสอบ

อิสระภายนอกเขาตรวจสอบการดําเนินงานแตละสวนงานและนําเสนอรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนรายไตรมาส 

บริษัทฯ กําหนดขอบเขต หนาที่ และอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ มีการระบุหนาที่และความ

รับผิดชอบของลูกจาง พนักงาน หัวหนางาน ผูจัดการ และผูบริหารอยางชัดเจน  มีการจัดระบบการเขาถึงฐานขอมูล

และระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ อยางรอบคอบและมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีหนาที่

อนุมัติ บันทึกรายการ และดูแลสินทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการควบคุมการใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางเขมงวดสําหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติอยางรอบคอบและตองเปนอยูบนพื้นฐานของการทํา

ธุรกิจโดยปกติการคาเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  การทําธุรกรรมหรือสัญญาสําคัญที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ 

รวมถึงการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ตองมีการพิจารณาและอนุมัติอยางรอบคอบและ

ผานการพิจารณาของกรรมการอิสระที่ไมมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ  มีการติดตามประเมินผลการลงทุนและบริษัท

รวมทุนอยางสม่ําเสมอและมีการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารของบริษัทฯ  

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรอยางเปนระบบ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ

สื่อสารกับพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ  พนักงานไดรับขอมูลขาวสารจากการประชุมภายในแตละสวนงาน บอรด

ประกาศของบริษัทฯ รวมถึงอีเมลภายใน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลและเอกสารการประชุมที่สําคัญผาน
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ทางอีเมล โดยเลขานุการบริษัทดําเนินการจัดสงใหกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการ

มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการการประชุมจะ

จัดทํารายงานการประชุมเพื่อจัดเก็บและเปดเผยมติสําคัญของที่ประชุมกรรมการบริษัทตามประกาศและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมลู 

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ผานชองทางที่หลากหลายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลขาวสารอยาง

ทั่วถึง โดยชองทางหลักที่ใชในการสื่อสาร ไดแก เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ชองทางสื่อสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการเขารวมงานพบปะนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกไตร

มาส  บริษัทฯ จัดใหฝายนักลงทุนสัมพันธเปนศูนยกลางการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารตอผูถือหุน นักลงทุน 

และนักวิเคราะห รวมถึงอธิบายและตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูมีสวนไดเสีย  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดี

ตอนรับการเยี่ยมชมกิจการหรือการเขาพบผูบริหารของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดชองทางการสื่อสารสําหรับการรองเรียนหรือรายงานเก่ียวกับขอสงสัยหรือการกระทํา

ความผิดที่อาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่อาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  พนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอมูลและรายงานตอประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดโดยตรงผานทางอีเมล AC@aapico.com บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและให

คํามั่นสัญญาในการปกปองผูรองเรียนการกระทําผิดที่อาจไดรับผลกระทบจากการรองเรียนนั้น ๆ 

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดนัด

หมายการประชุมประจําเดือนลวงหนา และจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละบริษัทฯ ตอผูบริหารและ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อติดตามการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไวเปนประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

ไดรับทราบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อการกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหาร  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจัดแผนงานประจําปสําหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหนวยงานสําคัญ ไดแก ฝายผลติ 

ฝายจัดซื้อ ฝายขายและการตลาด และฝายบริหารบุคคล โดยผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบและประเมิน

การปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานและรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการแกไขขอบกพรองให

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบในการประชุมรายไตรมาส  ในกรณีที่มีหัวขอการปฏิบัติใดที่ตองไดรับการแกไข 

ผูตรวจสอบภายในจะแจงโดยตรงตอผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาและหาทางแกไขปญหารวมกัน 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 รวมถึงมาตรฐานการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม ISO14001 อยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบคุณภาพภายในทําการตรวจสอบ

และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนการทํางานตามที่ไดกําหนดไว และไดวาจาง

หนวยงานอิสระภายนอกที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ ไดแก TUV เพื่อดําเนินการตรวจสอบและรับรองวา

บริษัทฯ มีการดําเนินงานตามมาตรฐานอยางตอเนื่องทุกป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผานการตรวจสอบจากลูกคาวา

บริษัทฯ มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการผลิตที่ไดตกลงกันไวและไมมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานใด ๆ โดย

ที่ไมไดแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนา ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1. รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญในป 2559 

บริษัทฯ มีการทํารายการธุรกิจระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกรรมการของบริษัทฯ 

โดยรายการเหลานี้เปนรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามทีต่ก

ลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสําคัญได ดังนี้ 

ลักษณะรายการ รายละเอียด 

รายการซ้ือขายสินคา การซ้ือขายชิ้นสวนรถยนตและแมพมิพโลหะสาํหรับปมชิ้นสวน โดยเปนการซ้ือขายระหวาง
บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

รายการซ้ือขายเครื่องจักรและอุปกรณ การซ้ือขายและโอนยายเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม  
คาเชาอาคารสถานที ่ คาเชาสาํหรับการใชอาคารหรือสถานที่ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
คาธรรมเนียมการจัดการ คาใชจายของการบริหารจัดการของผูบริหารระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
ดอกเบี้ย คาดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูยืมระหวางกันเพือ่จุดประสงคในการจัดสรรเงินลงทุนและสภาพ

คลองของบริษัทฯ ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เงินปนผลรับ เงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ทั้งนี ้รายการระหวางกันที่ถือเปนสาระสําคัญในป 2559 สามารถสรุปไดดังนี ้
  (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกําหนดราคา 2559 2558 2559 2558 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  171  197 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 5  -  -  3  1 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 0.01-5.10 ตอป  -  -  116  139 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  208  258 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  -  -  3  4 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  -  -  62  65 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  11  10 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ยประมาณ 

รอยละ 1 ถึง 25 
 -  -  286  329 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  13  13 
ดอกเบี้ยจาย รอยละ 0.50-5.10 ตอป  -  -  8  9 
คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  16  15 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและการรวมคา     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  210  209  1  1 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  96  136 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  16  7  -  - 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  5  4  5  4 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  8  14  7  7 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ยประมาณรอย

ละ 1 ถึง 3 และรอยละ 30 และ 70 
 269  261  180  167 

คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  11  -  8 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มียอดคงคางระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย

สรุปไดดังนี ้

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย  -  -  419,808  345,141 

บริษัทรวม  41,485  60,103  3,513  9,754 

กิจการรวมคา  13  696  -  32 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุน/กรรมการรวมกัน)  750  2,846  -   339 

รวมเปนจํานวน   42,248  63,645  423,321  355,266 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น      

บริษัทยอย   -  -  38,170  41,201 

บริษัทรวม   43,361  55,001  26,105  27,733 

รวมเปนจํานวน   43,361  55,001  64,275  68,934 

เงินใหกูยืมระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนยกลางการบริการจัดการทางดานการเงิน ทั้งในสวนของธุรกรรมทางการเงิน 

และการจัดการแหลงเงินทุนสําหรับการลงทนุและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อใหสามารถควบคุมและบริหาร

จัดการตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยการทําธุรกรรม

ทางการเงินและการทําสัญญาวงเงินสินเชื่อสวนใหญจะกระทําในนามบริษัทฯ  จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินใหแก

บริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยสรุปไดดังนี ้

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เก่ียวของโดย 2559 2558 2559 2558 

เงินใหกูยืมระยะสั้น      

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

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย  -  -  36,000  18,000 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย  -  -  600  600 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย  -  -  36,000  60,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  6,000  36,000 

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

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย  -  -  -  18,000 

บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั่น  
ฟอรจจิ้ง จํากัด 

บริษัทยอย  -  -  -  71,847 

รวมเปนจํานวน  -  -  378,600  504,447 
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  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เก่ียวของโดย 2559 2558 2559 2558 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย  -  -  257,000  250,000 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย  -  -  57,000  87,000 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย  -  -  2,800  3,200 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย  -  -  61,815  215,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  15,461  38,700 

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย  -  -  1,643,470  1,921,100 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย  -  -  -  42,970 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัทยอย  -  -  83,800  86,267 

รวมเปนจํานวน   -  -  2,121,346  2,644,237 

เงินกูยืมระยะสั้น      

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทยอย  -  -  9,800  9,200 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย  -  -  401,770  252,300 

บริษัท ดีมาก จํากัด มีกรรมการ
รวมกัน 

 4,794  1,686  -  - 

กรรมการของกลุมบริษัท   -  12,932  -  - 

รวมเปนจํานวน   4,794  14,618  421,140  261,500 

 

12.2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในป 2559 แลวมีความเห็น

วาเปนการดําเนินธุรกิจปกติการคา (at arm’s length basis) และเปนไปอยางสมเหตุสมผล อีกทั้งชวยสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งในดานประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมตนทุนและคาใชจาย เพื่อใหได

ประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ พึงไดรับเปนสําคัญ 

12.3. นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวาการทํารายการระหวางกันตามที่ไดกลาวมาในอนาคตจะยังคงมีอยูเนื่องจากเปนรายการที่เปน

การดําเนินธุรกิจปกติและดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ   

แนวโนมรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ ไดแก การซื้อขายสินคา การใหกูยืมเงินระหวางกัน การใหเชาพื้นที่ การ

ใหบริการดานบริหารจัดการ การจายเงินปนผล เปนตน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณานโยบายการกําหนดราคาของ

บริษัทฯ ในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตใหเปนไปตามพื้นฐานการดําเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ

หรืออางอิงกับราคาตลาดหรือราคาที่กําหนดใหกับบุคคลภายนอก เพื่อใหเกิดประโยชนแกทั้งกลุมบริษัท 



 
 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ | 12 รายการระหวางกัน  หนา 92 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการ

ดําเนินงานดวยความโปรงใสตามหลักนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือ

กฎเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เครงครัด  นอกจากนี้ การทํารายการเกี่ยวโยงกันจะตองไดรับการจัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนัก

บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบมี

หนาที่พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น  ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ

ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญอิสระหรือมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณ ี 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

13.1. งบดุล 

 

(หนวย : 1,000 บาท)

2555 2556 2557 2558 2559

(ปรับปรุงใหม)

207,061        237,637        313,656        338,199        271,643        

18,854          6,085            15,290          38,120          207,600        

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 2,800,924      2,256,799      1,900,156      1,911,728      1,879,950      

484              653              702              -               -               

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,282,336      1,221,721      1,209,549      1,109,461      1,044,852      

เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา 917,183        1,184,901      1,335,545      1,367,968      1,545,348      

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

6,540,718      6,674,348      6,318,534      5,846,695      5,298,283      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 36,753          8,705            12,746          11,851          13,726          

สินทรัพยอ่ืน 932,072        753,816        741,649        648,518        617,402        

รวมสินทรัพย 13,823,245  12,579,195  12,082,356   11,507,070   11,113,334   

984,454        1,073,367      736,738        655,482        326,203        

เจาหนี้การคา 3,093,266      2,128,345      2,317,685      1,977,559      2,063,092      

1,686,932      1,490,116      1,168,317      922,802        603,325        

16,954          17,813          17,113          14,618          4,794            

2,660,636      2,061,463      1,891,222      905,231        493,097        

หุนกู -               -               -               798,444        1,098,749      

หน้ีสินอ่ืน 411,310        337,477        269,891        250,089        287,944        

รวมหน้ีสิน 8,853,551    7,108,580     6,400,965     5,524,226    4,877,203     

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

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

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

180,635        210,635        212,635        212,635        212,635        

2,261,138      2,616,251      2,871,533      3,105,758      3,403,401      

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (28,959)         (6,523)           (57,170)         (3,834)           (57,009)         

123,651        163,314        167,455        181,348        190,166        

รวมสวนข องผูถือหุน 4,969,694    5,470,615     5,681,391     5,982,845    6,236,131     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการ เงินรวม

สินทรัพย

ร ายการ

เงินลงทุนระยะส้ันและเงินฝากประจําธนาคาร

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

กําไรสะสม  - จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

                - ยังไมไดจัดสรร

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

หน้ีสิน

ผูถือหุน

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
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13.2. งบกําไรขาดทุน 

 
 

  

(หนวย : 1,000 บาท)

2555 2556 2557 2558 2559

(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรข าดทุน

รายไดรวม 16,811,097   16,998,357   15,196,451   14,993,712  15,138,930   

ร ายไดจากการข ายและบริการ 16,120,132   15,627,251   14,572,306   14,534,478  14,730,929  

ร ายไดอื่น 690,965       1,371,106     624,145       459,234      408,001        

ตนทุนขายและบริการ (15,058,483)   (14,552,479)   (13,964,491)   (13,820,232)   (13,855,910)   

(821,789)       (858,652)       (744,125)       (786,119)       (779,963)       

คาใชจายทางการเงิน (289,262)       (273,300)       (208,337)       (170,190)       (131,078)       

ภาษีเงินไดนิตบุิคคล (37,882)         (73,712)         (22,849)         (26,682)         (26,980)         

323,744        246,487        129,727        147,816        224,531        

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม -                   (852,331)       -                   -                   -                   

921,273       610,706        366,960       313,071       543,092       

6,151            23,663          19,415          25,233          26,437          

กําไร  (ข าดทุน )สุทธิ 927,424       634,369       386,375       338,304       569,528       

3.29              1.89              1.14              0.97              1.70              

งบกระแสเงินสด

1,067,909      1,960,923      1,637,340      926,861        1,214,130      

(1,000,797)     (744,357)       (376,144)       (143,541)       (101,589)       

(85,804)         (1,222,517)     (1,162,047)     (744,901)       (1,142,841)     

(13,205)         36,527          (23,132)         (13,875)         (36,256)         

(31,897)        30,577         76,018          24,544        (66,556)        เ งินสดและรายการ เทียบเทาเ งินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศลดลง (เพ่ิมขึ้น)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

คาใชจายในการขายและบริหาร

กําไร  (ข าดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนข องบริษัทฯ

กําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสวนนอย

รายการ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา

งบการ เงินรวม
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13.3. อัตราสวนทางการเงิน 

 

 

2555 2556 2557 2558 2559

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสภาพค ลอง

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)         0.77         0.83         0.87         0.99         1.16

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)         0.56         0.58         0.59         0.69         0.83

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)         0.21         0.36         0.35         0.23         0.35

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)         8.00         6.14         6.96         7.60         7.68

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 45.02 58.67 51.74 47.40 46.85

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)       13.85       11.62       11.49       11.92       12.86

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)       25.99       30.97       31.34       30.20       27.99

  อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)         6.04         5.57         6.28         6.44         6.86

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)       59.65       64.59       57.31       55.94       52.49

  วงจรเงินสด (วัน)       11.36       25.06       25.77       21.66       22.35

อัตราสวนแสดงค วามสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 193.41% 6.88% 4.17% 4.91% 5.94%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.54% 4.32% 3.21% 2.58% 3.32%

  อัตรากําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (%) 1.93% 1.45% 0.85% 0.99% 1.48%

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 114.73% 266.83% 335.63% 239.28% 241.35%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 5.52% 3.73% 2.54% 2.26% 3.76%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 20.9% 12.0% 6.8% 5.5% 9.2%

อัตราสวนแสดงประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.32% 4.81% 3.13% 2.87% 5.04%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 25.79% 21.19% 17.11% 17.81% 23.19%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)         1.33         1.29         1.23         1.27         1.34

อัตราสวนวิเค ราะหนโยบายทางการ เงิน

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)         1.78         1.30         1.13         0.92         0.78

  อัตราสวนหนี้สินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทา

      เงินสดตอสวนของผูถือหุน (เทา)         1.74         1.26         1.26         1.26         1.26

  อัตราสวนหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา)         1.07         0.85         0.67         0.55         0.40

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)         4.34         3.59         2.96         3.14         5.55

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 27.4% 25.9% 26.4% 30.9% 38.9%*

* เงินปนผลของป 2559 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากท่ีประชมุผูถอืหุน

อัตราสวนทางการเงิน

งบการ เงินรวม
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14. คําวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

14.1. ภาพรวมการดําเนินงานในป 2559 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ซึ่งรวมถึง

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป ชิ้นสวนกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จ และชิ้นสวนพลาสติก รวมถึงการ

ออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนตและการออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวน

โลหะปมขึ้นรูปเพื่อใชในการผลิตรถยนตของบริษัทผูผลิตรถยนตทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจการจําหนายระบบนํารองการ

เดินทางภายใตเครื่องหมายการคา “พาวเวอรแมพ (POWERMAP)” และโปรแกรมนําทางบนมือถือ “กาแลคติโอ 

(GALACTIO)”  บริษัทฯ มีโรงงานและสํานักงานตั้งอยูใน 3 ประเทศหลัก ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายไดรวมของกลุมบริษัทอาปโกมาจากธุรกิจการผลิต

และจําหนายชิ้นสวนยานยนตและธุรกิจตัวแทนจําหนาย

รถยนตและศูนยบริการเปนหลัก  สําหรับรายไดจากธุรกิจ

ระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยียังมีมูลคาไมถือเปน

นัยสําคัญและไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายไดจากการผลิต

และจําหนายชิ้นสวนยานยนตในการจัดทํางบการเงินรวม

ของบริษัทฯ   

ในป 2559 รายไดจากธุรกิจการผลิตและจําหนายชิน้สวนยานยนตตอรายไดจากธุรกิจตัวแทนจาํหนายรถยนตมี

สัดสวนอยูที่รอยละ 64:36 เปรียบเทียบกับสัดสวนในป 2558 ที่รอยละ 65:35 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีการเติบโตอยางชา ๆ 

โดยในปที่ผานมามีการเติบโตเพียงรอยละ 1.6  จํานวน

รถยนตที่ผลิตในประเทศในป 2559 อยูที่ 1,944,417 

คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจํานวน 1,913,002 คันใน

ป 2558  ทั้งนี้ ยอดการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันซึ่ง

ลดลงเล็กนอยไดถูกชดเชยดวยยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ของรถยนตนั่งสวนบุคคล  ในปที่ผานมา การเติบโต

ของอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีปจจัยผลักดันจาก

ตลาดสงออกเปนสวนใหญ โดยมีสัดสวนการผลิตเพื่อ

สงออกคิดเปนรอยละ 60 ของยอดการผลิตในประเทศ  

2558

2558

35%

2559

64%

2559

36%

รายไดรวมของบริษัทฯ
ชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

0.0

1.0

2.0

3.0

2555 2556 2557 2558 2559

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
(หนวย : ลานคัน)

ยอดผลิตในประเทศ จําหนายในประเทศ สงออก
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ยอดจําหนายรถยนตในประเทศลดลงมาอยูที่ 768,788 คันในป 2559 ลดลงรอยละ 3.9 ปตอป โดยมีสาเหตุมา

จากผลกระทบตอเนื่องจากนโยบายรถคันแรก หนี้ครัวเรือนที่สูง การขอสินเชื่อที่มีความเขมงวดมากขึ้น ราคาสินคา

เกษตรตกต่ํา และปญหาภัยแลง นอกจากนี้ ความตองการในการซื้อรถของผูบริโภคยังถูกดึงไปในชวงปลายป 2558 

กอนการบังคับใชการคํานวณภาษีสรรพสามิตใหมเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีผลใหราคารถยนตสูงขึน้ 

ในสวนของจํานวนรถยนตสงออกในป 2559 มีจํานวน 1,188,515 คัน ซึ่งลดลงรอยละ 1.4 จากปกอน โดยมี

สาเหตุหลักมาจากสภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาที่เปนประเทศนําเขาหลักของรถยนตประกอบใน

ประเทศไทย ไดแก ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต เปนตน 

14.2. การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

ในป 2559 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) มีรายไดรวมจํานวน 15.1 พันลานบาทและผลกําไรสุทธิใน

สวนที่เปนของผูถือหุนจํานวน 570 ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดรวมและผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนในป 

2558 จํานวน 15.0 พันลานบาทและ 313 ลานบาทตามลําดับ  ถึงแมวารายไดจะเติบโตเพียงเล็กนอย แตบริษัทฯ มี

ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ผลตอเนือ่งทางบวกจาก

มาตรการควบคุมและลดคาใชจาย และคาใชจายทางการเงินที่ลดลง รวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

และการรวมคาที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 

การวิเคราะหรายได 

รายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2559 เติบโตเล็กนอยใน

อัตรารอยละ 1.0 จากปกอน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นได

ถูกลดทอนบางสวนดวยผลกระทบจากราคาเหล็กที่ลดลง

และบางสวนเปนผลจากคาเงินมาเลเซียนริงกิตที่ออนตัวลง

อีกเทียบกับเงินบาทไทยเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นในอัตรา

รอยละ 1.4 จากป 2558  สําหรับรายไดในประเทศ

ไทย บริษัทฯ ไดรับผลกระทบเชิงบวกจากกลุมลูกคาที่

คอนขางมั่นคง ซึ่งลูกคาหลักของบริษัทฯ มียอดขาย

รถยนตที่เพิ่มขึ้น และรวมถึงยอดจําหนายรถยนตที่

เพิ่มขึ้นดวย รายไดในประเทศมาเลเซียยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราการเติบโตที่รอยละ 2.5 จากปกอน 

ถึงแมวาจะมีผลกระทบบางสวนจากคาเงินมาเลเซียริงกิตที่ออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาทไทย  จํานวนรถยนตทีข่าย

ไดในป 2559 เพิ่มขึ้นจาก 3,739 คันในป 2558 เปน 3,774 คันในป 2559 ทามกลางภาวะตลาดในประเทศที่

คอนขางซบเซา  ในทางกลับกัน รายไดในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงรอยละ 17.2 จากปกอน เนื่องจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเลื่อนการผลิตไปในชวงปลายปสําหรับโครงการบางสวน  

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
รายไดจากการ

ขายและบริการ 
 14,534  14,731  197  1.4% 

รายไดอื่น  459  408  (51)  -1.1% 

รายไดรวม  14,933  15,139  146  1.0% 

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
ประเทศไทย  10,559  10,771  212  2.0% 
ประเทศมาเลเซีย  3,393  3,478  85  2.5% 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  582  482  (100)  -17.2% 
รายไดจากการขายและ
บริการ  14,534  14,731  197  1.4% 
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รายไดจากการขายสินคาและบริการในธุรกิจหลัก 

 รายไดจากธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต

คอนขางคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 เนื่องจากยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้นในสวนของธุรกิจในประเทศไทยนั้นถูกหักลบกับ

ยอดขายที่ลดลงในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในปที่ผานมา 

รายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากสวนธุรกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัด

ขึ้นรูปและชิ้นสวนพลาสติก รวมถึงรายไดจากการขาย

แมพิมพและอุปกรณ ซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนบางสวน

จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในสวนธุรกิจการผลิตและ

ประกอบชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะและชิ้นสวนโลหะตี

อัดขึ้นรูป ซึ่งเปนผลมาจากราคาเหล็กที่ลดลง 

รายไดจากธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการเพิ่มขึ้นปตอปในอัตรารอยละ 3.5 โดยมีปจจัยหลักจาก

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศมาเลเซียถึงแมวาจะไดรับผลกระทบบางสวนจากการออนตัวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงินมาเลเซียริงกิตซึ่งลดลงรอยละ 3.5  เมื่อตัดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออกจะพบวารายไดของธุรกิจนี้เติบโต

ขึ้นปตอปที่อัตรารอยละ 6 โดยประมาณ  ทั้งนี้ รายไดจากตัวแทนจําหนายในไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเชนกัน 

เนื่องจากความตองการรถยนตในบางรุนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้นจากปที่

แลว โดยบันทึกผลกําไรจํานวน 225 ลานบาท

ในป 2559  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน

ในป 2558 เกือบทุกบริษัทมีผลการดําเนินงาน

ที่ดีและมีการพัฒนาขึ้นจากปกอน นําโดย

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 

ดวยผลกําไรที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50  ทั้งนี้ มีเพียงบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด บริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทย

แลนด) จํากัด และบริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัดที่ยังบันทึกผลขาดทุนในป 2559 

การวิเคราะหตนทุนและรายจาย 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.5 ตอป เปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ การพัฒนาประสิทธิภาพ

และมาตรการลดคาใชจายอยางตอเนื่องชวยระดับตนทุนขององคกรและทําใหอัตรากําไรขั้นตนตอรายไดปรับตัวดขีึน้

จากรอยละ 4.9 ในป 2558 เปนรอยละ 5.9 ในป 2559 

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  74  111  37  50.0% 
บจ.ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  89  98  9  10.1% 
บจ.ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด)  (13)  (2)  11  -84.6% 
บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ  (20)  (9)  11  -55.0% 
อื่น ๆ  18  27  9  50.0% 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

 148  225   77  52.0% 

9.33

5.20

9.35

5.39

การผลิตชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(หนวย : พันลานบาท)

2558 2559
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อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดของธุรกิจการผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนยานยนต โดยหลักมาจากธุรกิจชิ้นสวน

โลหะตีอัดขึ้นรูปและชิ้นสวนพลาสติก  ธุรกิจชิ้นสวน

โครงชวงลางรถกระบะและชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูปมี

อัตรากําไรขั้นตนดีขึ้นเชนกันถึงแมวารายไดจะไดรับ

ผลกระทบจากราคาเหล็กที่ลดลง ดวยบริษัทฯ มีการ

ควบคุมตนทุนและจากมาตรการลดคาใชจายที่ทําอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ อัตรากําไรที่ดีขึ้นดังกลาวถูกลดทอนบางสวน

จากผลขาดทุนของธุรกิจในจีนเนื่องจากรายไดที่ลดลง และอัตรากําไรที่คอนขางต่ําจาการจําหนายแมพิมพและ

อุปกรณเนื่องมาจากตนทุนที่คอนขางสงู  

อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการลดลงจากปกอน เนื่องจากมีความกดดันจาก

ภาวะตลาดที่ยังคงซบเซาทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจากปกอนตามยอด

จําหนายรถยนตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้หักลบ

บางสวนกับคาใชจายในการบริหารที่ลดลงจากวินัยใน

การใชจายและนโยบายการลดคาใชจายที่ดําเนินการ

อยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร  ทั้งนี้ คาใชจายในป 2558 

ไดรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางการเงินจํานวน 22 ลานบาท 

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการคาใชจายทางการเงินใหลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีคาใชจายทางการเงินลดลงมาอยู

ที่ 131 ลานบาทในป 2559 จากจํานวน 170 ลานบาทในป 2558 โดยเปนผลจากการชําระคืนเงินกูกับธนาคารอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงเงินกูใหมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาเดิม ทั้งเงินกูจากธนาคารและจากหุนกู 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯ ในป 2559 มีจํานวนใกลเคียงกับป 2558 ที่ 27 ลานบาท โดยสวนใหญเปน

คาใชจายทางภาษีทีเ่ก่ียวของกับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตในประเทศมาเลเซีย 

การวิเคราะหกําไรจากการดําเนินงาน 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคา และภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) 

บริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) ไมรวมสวนแบงกําไร

จากบริษัทรวมและกิจการรวมคา จํานวน 503 ลานบาทในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 30 จากปกอน ซึ่งเปนผลจาก

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในสวนธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต   

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
รายไดจากการขายและ

บริการ 
 14,534  14,731  197  1.4% 

ตนทุนการขายและ
บริการ 

 13,820  13,856  36  0.3% 

กําไรขั้นตน  714  875  161 22.5% 
อัตรากําไรขั้นตนตอ

รายได (%) 
4.9% 5.9% 1.0% 

  

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
คาใชจายในการขาย  238  264  26  10.9% 
คาใชจายในการบริหาร  548  516  (32)  -5.8% 

คาใชจายในการขาย
และบริหาร 

 786  780  (6)  -0.8% 
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ธุรกิจที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดยังคงเปนชิน้สวน

โครงชวงลางรถกระบะดวยปริมาณยอดขายที่สูง ตามมา

ดวยชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  ธุรกิจชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและ

กลึงเจียผิวและชิ้นสวนพลาสติกมีผลประกอบการดีขึ้น

จากปกอนเชนกัน อยางไรก็ดี ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นนี้ถูก

ลดทอนบางสวนดวยผลขาดทุนของธุรกิจแมพิมพและ

อุปกรณจับยึดและธุรกิจชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เมื่อบวกกลับคาเสื่อมราคาที่มีจํานวนลดลงจากปกอน 22 ลานบาทและรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและ

กิจการรวมคาจํานวน 225 ลานบาทในป 2559 กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา 

(EBITDA) มีจํานวน 1,451 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากกําไรป 2558 ที่จํานวน 1,280 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรฯ ตอรายไดรวมในป 2559 และป 2558 ที่รอยละ 9.6 และรอยละ 8.6 ตามลําดับ 

กําไรสุทธ ิ

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2559 มีจํานวน 570 

ล านบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 68.6 โดยเปนผลจาก

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและจากมาตรการลดตนทุนและ

คาใชจายอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญมาจากธุรกิจการ

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต  รวมถึงมีคาใชจาย

ทางการเงินที่ลดลง และมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 

เมื่อหักกําไรในสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย กําไรสุทธิในสวนที่เปนของผูถือ

หุนในป 2559 มีจํานวน 543 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 3.6 ตอรายไดรวม เปรียบเทียบกับกําไรในป 

2558 ที่ 313 ลานบาทหรือรอยละ 2.1 ของรายไดรวม  กําไรตอหุนในป 2559 อยูที่ 1.70 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอย

ละ 75 จากกําไรที ่0.97 บาทตอหุนในป 2558 

14.3. การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 11,113 ลานบาท ลดลง 394 ลานบาท จาก

จํานวน 11,507 ลานบาทในป 2558 โดยสวนใหญเปนมูลคาที่ลดลงของสินทรัพยมีตัวตนซึ่งเปนผลจากคาเสื่อมราคา

ของสินทรัพย  อยางไรก็ดี มูลคาทรัพยสินที่ลดลงนี้ไดถูกชดเชยจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 200 ลานบาท จาก 1,445 ลานบาทในป 2558 เปน 1,645 ลานบาทในป 2559 

จากผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น 

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
กําไรสุทธิ  338  570  232  68.6% 
สวนที่บริษัทไมมีอํานาจ

ควบคุม 
 25  27  2  8.0% 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุน 

 313  543  230  73.5% 

กําไรตอหุน  0.97  1.70  0.73  75.0% 

283

104

398

105

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษี
(หนวย : ลานบาท)
2558 2559
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บริษัทฯ ดูแลและการบริหารจัดการลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลืออยางตอเนื่องเพื่อจุดประสงคในการบริหาร

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มูลคาลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นป 2559 มีมูลคาลดลง 

32 ลานบาทจากปกอน ที่จํานวน 1,880 ลานบาท และมีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยในป 2559 ที่ 46.4 วัน ซึ่งเร็ว

ขึ้นจากป 2558 ที่ 47.4 วัน  สินคาคงเหลือมีมูลคาลดลงจากปกอน 65 ลานบาท ที่จํานวน 1,045 ลานบาท และมี

ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ยในป 2559 ที ่28.0 วัน ลดลง 2 วัน จากป 2558 ที่ 30.2 วัน 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

บริษัทฯ มมีูลคาหนี้สินรวม 4,877 ลานบาท ลดลง 647 ลานบาท จากจํานวน 5,524 ลานบาทในป 2558 โดย

สวนใหญมาจากเงินกูธนาคารที่ลดลงจากการคืนเงินกูธนาคารอยางตอเนื่องเพื่อจุดประสงคในการลดคาใชจายทาง

การเงิน  ในระหวางป 2559 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูเพื่อใชทดแทนเงินกูธนาคารตามแนวทางการบริหาร

ทางการเงินของบริษัทฯ โดยหุนกูนี้มีมูลคา 300 ลานบาท ออกเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 มีอายุ 2 ป 11 เดือน ซึ่งจะ

ครบกําหนดไถถอนเต็มจํานวนในป 2562 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ สิ้นป 2559 มีมูลคา 2,063 ลานบาท เพิ่มขึ้น 85 ลานบาท จากจํานวน 1,978

ลานบาทในป 2558  บริษัทฯ มีระยะเวลาการจายหนี้เฉลี่ยในป 2559 ที่ 52.5 วัน ลดลง 3.5 วันจาก 56 วันในป 

2558  

ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯ มีมูลคาเงินกูยืมกับธนาคารและหุนกูคงเหลือจํานวน 1,422 ลานบาท และ 1,098 

ลานบาท ตามลําดับ เปรียบเทียบกับสิ้นป 2558 ที่ 2,483 ลานบาท และ 798 ลานบาท ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2559 มีมูลคา 6,236 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253 ลานบาท จากมูลคา 5,983 

ลานบาทในป 2558 โดยมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัทฯ  กําไรสะสมนี้ถูกลดทอนบางสวน

จากการจายเงินปนผลจํานวน 169 ลานบาท การซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจํานวน 76 ลานบาท และการ

รับรูผลขาดทุนจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

14.4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

จากผลการดําเนินงานที่ดีและมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการทํากําไรดีขึ้นจากปกอน 

โดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.0 และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

9.3 ในป 2559 เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในป 2558 ที่รอยละ 2.9 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ 

บริษัทฯ มีการดูแลและควบคุมการจัดการมูลคาลูกหนี้ สินคาคงเหลือ และเจาหนี้เพื่อบริหารสภาพคลองของ

บริษัทฯ ใหเพียงพอ  บริษัทฯ มีการบริหารระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้และระยะเวลาการถือครองสินคา

คงเหลือที่เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว ซึ่งนํามาหักลบกับการจายเงินใหเจาหนี้ที่เร็วขึ้นจากปที่แลว ทําใหวงจร

เงินสดของบริษัทฯ อยูในระดับใกลเคียงกับปที่แลวที่จํานวน 22 วัน 
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อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ปรับลดลงอยางตอเนื่องมาอยูที่รอยละ 0.40 ณ สิ้นป 2559 และไดตามที่

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายไวที่รอยละ 0.50 เทา  อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นมาอยูเหนือระดับ 1.0 

เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีการหมุนเวียนสภาพคลองและมีสินทรัพยหมุนเวียนในสัดสวนที่เหมาะสมกับหนี้สิน

หมุนเวียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มอีัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ดีขึ้นเชนกัน โดยมีปจจัยหลักจากผลการ

ดําเนินงานและผลกําไรที่ดีขึ้นในปที่ผานมา รวมถึงระดับหนี้ที่ลดลงจากปที่แลว  คาใชจายทางการเงินลดลงจาก

มูลคาหนี้ที่ลดลงระหวางปจากการคืนเงินกูใหกับธนาคารตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา และบริษัทฯ ไดออกหุนกู

ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาเงินกูเดิมเพื่อนํามาใชเปนทุนหมุนเวียนทดแทนเงินกูธนาคาร  

บริษัทฯ มีการดูแลตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้งตามเงื่อนไข

ทางการเงินกับธนาคาร  ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ในป 2559 อยูในระดับที่คอนขางดีที่ 1.98 เทา 

ซึ่งดีกวาระดับที่ธนาคารคาดหวังและไมผิดตอเงื่อนไขทางการเงินของสัญญาเงินกูกับธนาคาร ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ 

ตองคงรักษาอัตราสวนใหไดมากกวา 1.2 เทา 

14.5. การวิเคราะหกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดลดลงระหวางป 2559 เปน

จํานวนเงิน 66 ลานบาท และมีมูลคาของเงิน

สดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ที่จํานวน 272 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับ 338 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 

ในป 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเปนกระแสเงินสดที่ไดจากกําไร

จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น และเงินสดจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง

นโยบายในการลงทุนอยางระมัดระวังและไมมีความจําเปนในการลงทุนขยายการผลิตเพิ่มเติม ทําใหมีการใชเงิน

ลงทุนในการลงทุนสําหรับการซื้อเครื่องจักรหรือสินทรัพยอื่นนอยลงจากปกอน โดยสวนใหญมีเปนลงทุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต  ทั้งนี้ เงินสดที่บริษัทฯ บริหารไดเพิ่มขึ้นมาจากการดําเนินงานและการลงทุนที่ลดลงนี้ 

บริษัทฯ นําไปใชในการจายคืนเงินกูธนาคาร การซื้อหุนคืน และการจายเงินปนผลใหผูถือหุน  

14.6. ปจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธที่สอดคลองกับแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ปริมาณการผลิตรถยนตในประเทศเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรายไดของบริษัทฯ มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต  ในขณะที่สําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต สภาวะ

หนวย : ลานบาท 2558 2559 เพิ่ม(ลด) % 
เงินสดจากการดําเนินงาน  927  1,214  287  31.0% 
เงินสดจากการลงทุน  (144)  (102)  42  -29.2% 
เงินสดจากการจัดหาเงิน  (745)  (1,143)  (398)  53.4% 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยน  (13)  (35)  (22)  -169% 

เงินสดเพ่ิม (ลด)  25  (66)  (91)  -364% 

เงินสดและรายการเทียบเทา  338  272  (66) -19.5% 
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ความตองการรถยนตในตลาดและสภาพเศรษฐกิจทองถิ่นของแตละประเทศเปนปจจัยสําคัญตอการบริโภคของ

ตลาดในประเทศ 

สําหรับในป 2560 ประมาณการการผลิตรถยนตในประเทศคาดวาจะเพิ่มขึ้นมาที่จํานวน 2 ลานคัน โดยมี

สัดสวนการผลิตเพื่อสงออกตอการจําหนายในประเทศในระดับเดียวกับป 2559 ที่รอยละ 60:40  อุตสาหกรรมยาน

ยนตคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากป 2559 โดยคาดวาการจําหนายรถยนตในประเทศจะเปนปจจัยสําคัญ

ในการผลักดันยอดผลิตรถยนตใหเติบโตตอปที่รอยละ 2.9 ในปนี ้ การสิ้นสุดของเงื่อนไขถือครองรถยนต 5 ปสําหรับ

รถยนตที่ซื้อภายใตนโยบายลดหยอนภาษีรถยนตคันแรกและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลคาดวาจะเปนแรง

ขับเคลื่อนสําคัญในการเติบโตของยอดจําหนายในประเทศใหถึง 800,000 คันในป 2560  ในสวนของยอดสงออก

รถยนตคาดวาจะคงที่อยูที่ประมาณ 1.2 ลานคันในป 2560  ทั้งนี้ สภาวะที่ซบเซาของเศรษฐกิจในประเทศคูคาและ

ความไมแนนอนของเศรษฐกิจในตลาดโลกคาดวาจะสงผลกระทบตอเนื่องตอการสงออกในป 2560 

สําหรับตลาดยานยนตในประเทศมาเลเซีย คาดวาป 2560 จะยังเปนปที่ทาทายสําหรับตลาดยานยนต โดยยอด

จําหนายในประเทศคาดวาจะคงอยูที่ระดับเดียวกับปกอน  นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการออนตัว

ของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินตราสกุลมาเลเซียนริงกิตจะยังคงกดดันความตองการและกําลังซื้อของผูบริโภคและความ

เชื่อมั่นทางธุรกิจ 

สําหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนตลาดอุตสาหกรรมยานยนตขนาดใหญและเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม

หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน  โดยมีแนวโนมวารัฐบาลจีนอาจจะมีการใหสิทธิประโยชนดานภาษีเพื่อกระตุนให

อุตสาหกรรมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  การเติบโตของเศรษฐกิจในจีนที่ถึงแมจะมีอัตราการเติบโตที่ชาลงแตคาดวา

จะเปนไปอยางมั่นคงตอเนื่องในอัตราการเติบโตที่ประมาณรอยละ 5 ในป 2560 

สําหรับมุมมองในดานความผันผวนและความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทฯ ไดมีการติดตาม

สถานการณและแนวโนมของตลาดอุตสาหกรรมยานยนตในตลาดหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางใกลชิด  

เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับความทาทายตาง ๆ ในอนาคต บริษัทฯ ไดริเริ่มนโยบาย “TURBO” โดย

ตั้งเปาหมายในการเติบโตของรายไดเปนสองเทาและปรับปรุงอัตรากําไรสุทธิตอรายไดของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 

5 ป  ซึ่งบริษัทฯ ไดสนับสนุนใหแตละหนวยงานใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนการดําเนินงานและสรรหา

มาตรการลดคาใชจาย ควบคูไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงขึ้น มีการใชทรัพยากรอยางได

ประสิทธิผลมากขึ้นทั่วทั้งองคกร  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มองหาโอกาสใหม ๆ รวมถึงตลาดใหม ๆ ที่บริษัทฯ 

สามารถเติบโตตอยอดไปได  ที่ผานมา กลุมบริษัทมีความคืบหนาที่ดีจากนโยบายนี้และมีการรับรูผลประโยชนที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายนี้ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปที่ผานมานี้บางบางสวนแลว และบริษัทฯ พรอมที่จะ

พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเปาหมายในการเติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญดานคุณภาพ ราคา การจัดสงสินคาที่

ตรงตอเวลา การบริหารจัดการที่ดี และมีการพัฒนาดานนวัตกรรมและวิศวกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายและความ

ตองการของลูกคา และมีการพัฒนาตอเนื่องทั่วทั้งองคกรในกลุมบริษัทอาปโก 
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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 2559 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง

แลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาว เย็บ ซิน หรู เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใด

ไมมีลายมือชื่อของ นางสาวเย็บ ซิน หรู กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาทีบ่ริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวเย็บ ซนิ หรู                  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ................................................... 
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู  ช วน 69 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม Massey University ประเทศนิวซีแลนด 2553-ปจจุบัน กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 108/2008 2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือนสันติภาพ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 2548-ปจจุบัน ประธาน หอการคาไทย-มาเลเซีย

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

2539-ปจจุบัน  ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 นางเตียว ลี งอ 67 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร 2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายพิพัฒน เรื องรองปญญา 68 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) รุนท่ี 35/2014 2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด ทัวร จํากัด

    พิจารณาคาตอบแทน 2526-ปจจุบัน ทนายความหุนสวน บริษัท สํานักงานนิติพัฒนทนายความ จํากัด

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายเค นเนต อ้ึง 48 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) รุนท่ี 189/2014 2550-2556 กรรมการ บริษัท บัน จํากัด

    คาตอบแทน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จํากัด

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

นาย จอหน พาร ค เกอร 70 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)

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

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 26 เมษายน 2554 2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ Mazda Motor Corporation

รองประธาน Ford Motor Company

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี

อายุ

 (ป)
คุณวุฒิทางการศึ กษา / ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(ร อยละ)

ความสัมพันธ

ทาง

ครอบค รัว

ระหวาง

กรรมการ

สามี

นางเตียว ลี งอ

ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี

ไมมี

12.70

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวิเชี ยร  เมฆ ตระการ 63 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา-เกียรตินิยม California State Polytechnic University ไมมี ไมมี 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ Pomona, United States of America 2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 107/2008 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณา อบรมหลักสูตร  Board that Make a Difference (BMD) รุนท่ี 3/2016 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พฤกษาโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

    คาตอบแทน 2552 - 2557 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 27 เมษายน 2558 2549 - 2552 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

นาย ฮิเดโอะ ฮาทาดะ 52 ปริญญาตรี วิศวไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยโซเฟย ประเทศญี่ปุน 2559-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป แผนกยานยนต 3 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2556-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง 2556-2559 ประธาน บริษัท ออทรานส (ประเทศไทย) จํากัด

วันท่ีไดรับตําแหนง 14 สิงหาคม 2556 2555-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท จํากัด

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

นายยาสุฮิโระ ค าวามูร ะ 59 ปริญญาตรี สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน ไมมี ไมมี 2559-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2559-ปจจุบัน ประธาน บริษัท ออทรานส (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 2557 - 2559 ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 13 พฤษภาคม 2559 2555 - 2557 กรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท โซจิทสึ ออโตโมทีฟ แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

2549 - 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท โซจิทสึ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด

2548 - 2549 ผูจัดการท่ัวไป แผนกยานยนต 2 โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

นายวีร ะ  บวนวงศ 70 อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ ไมมี ไมมี 2553-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายผลิต 2547-2553 รองประธานอาวุโส บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส จํากัด

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

นางสาวเย็บ ซิน หรู 37 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)

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 มีนาคม 2557

อายุ

 (ป)

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(ร อยละ)

ความสัมพันธ

ทาง

ครอบค รัว

ระหวาง

กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

คุณวุฒิทางการศึ กษา

ไมมี ไมมี

บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ
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ช่ื อ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงตั้งคร้ังแรก
ช วงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายกวี เวสารัชอารียกุล 53 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

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 เมษายน 2548

นายศ รัทธ า เพ็ช ร อินทร 48 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)

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

นางสาวพรรณทิพย สินธ วณรงค 37 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมี ไมมี 2557-ปจจุบัน ผูประสานงานสวนงานนักลงทุนสัมพันธ 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

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

อายุ

 (ป)
คุณวุฒิทางการศึ กษา
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ในบริษัท 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทยอย 

  รายชื่ อบริษัท บริษัท

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

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

นายยาสุฮิโระ คาวามูระ / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

บริษัทยอย

AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AERP = บจ. เอ อีอารพี

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AV = บจ. อาปโก เวนเจอร

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร) FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคิล

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)

บริษัทยอย



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  หนา 110 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 

  

 

รายชื่ อบริษัท

ร ายชื่ อ ASICO MA SI TTSC HM EA SA QI ASD

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 - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารียกุล - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร - - - - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร วมและกิจการร วมค า

ASICO = บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996)

MA =  บจ. ม้ินท 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)

QI = บจ. ควอนต้ัม อินเวนช่ัน

ASD = บจ. อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

บริษัทร วมและกิจการร วมค า



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย หนา 111 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย  หนา 112 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (1) 

  

AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AERP = บจ. เอ อีอารพี

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AV = บจ. อาปโก เวนเจอร

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร) FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคิล

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)

บริษัทยอย

รายชื่ อบริษัท

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

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



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย  หนา 113 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (2) 

 

  

 

 

AA = บจ. อาปโก อมตะ AMIT = บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) NESC = บจ. นิว เอรา เซลส AE = บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง

ASP = บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส AL = บจ.อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) AM = บจ. เอเบิล มอรเตอรส AERP = บจ. เอ อีอารพี

AF = บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส AT = บจ. อาปโก เทคโนโลยี

AP = บมจ. อาปโก พลาสติค KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปโก ไอทีเอส AV = บจ. อาปโก เวนเจอร

AHP = บจ. อาปโก ไฮเทค พารท AIPL = บจ. อาปโก อินเวสเมนท (สิงคโปร) FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคิล

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)

บริษัทยอย

รายชื่ อบริษัท

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

นายจูนิชิ ฟูรูตะ - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

นายชาน คิม เซ็ง มัวริส - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - -

นายโกะ เลียน คิง - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

นายเทรูคิ ชิเกนากะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - // - - - -

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

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

บริษัทยอย



 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหนวยงานตรวจสอบภายใน   หนา 114 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตามขอมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวขอ 11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําป 2559 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 ดังนี ้

(1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางแผนงานการตรวจสอบของแตละธุรกรรมตามแผน 

(2) ตรวจทานกระดาษทําการและตรวจทานการจัดทําขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ 

(3) ประชุมรวมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหนาของงานตรวจสอบ 

(4) กํากับดูแลใหมีการประชุมรวมกับผูไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงการติดตามแผนการปรับปรุงใหความเสี่ยงจากขอสังเกตลดลง หรือแกไขไมใหเกิดการกระจาย

ความเสี่ยงออกไป 

(5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณที่เพียงพอในการทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีนาย

พิพัฒน เรืองรองปญญา เปนประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อึ้ง และนายวิเชียร เมฆตระการ เปนกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทในประเด็นสําคัญ 

ไดแก การสอบทานงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การดําเนินงานในเรื่องการกํากับ

กิจการที่ดี การประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฎิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  โดยในป 2559 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดง

ความเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยสรุปดังนี ้

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป ในประเด็นที่เปนสาระสําคัญรวมกับผูบริหารของสายการ

บัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี

และประมาณการที่สําคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย

เพื่อหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี รวมถึงเพื่อใหผูสอบบัญชีไดรายงานขอสังเกต

และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในทุกประเด็น 

จากการปฏิบัติหนาที่ที่ไดกลาวมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 

2559 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมีการเปดเผย

ขอมูลที่เพียงพอเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวไดใหความเห็นชอบ

ตองบการเงินดังกลาว และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผูสอบบัญช ีซึ่งเปนรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

การสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําป มีการจัดประชุมรวมกับผูตรวจสอบ

ภายในและฝายบริหารเปนรายไตรมาสในการพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการ

ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน รวมถึงพิจารณารายงานของผูตรวจสอบภายในเพื่อรวมกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไข

ระบบควบคุมภายในใหเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยูในเกณฑดีและไมมีขอบกพรอง

อยางมีนัยสําคัญ  รายงานของผูตรวจสอบภายในไดสะทอนถึงการปฏิบัติตามนโยบาลและการดําเนินงานตามขั้นตอนใน

เกณฑดี  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อเพิ่มปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึน้ 
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเปนผูดําเนินการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงประจําป โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของธุรกิจและปจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทั้งในประเทศและทั่วโลก และมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมและอยูในระดับที่ยอมรับได 

การพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญช ีโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ประสบการณ มาตรฐาน

การปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงผลประเมินความเปนอิสระและคุณภาพงานของผูสอบบัญช ี และได

พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมตามขอบเขตความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและมีความเห็นใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 อีกวาระหนึ่ง และไดมีมติใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของอื่น ๆ  และมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

ไดวางแนวทางไว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการดําเนินงานของบริษัทฯ แลวไมพบวาบริษัทฯ มีรายงานการ

กระทําความผิดใด ๆ ในป 2559 ที่ผานมา  

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน วาเปนไปตามปกติทางธุรกิจ

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ถูกตองและครบถวนตามขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ และเสนอความเห็นโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือจากฝาย

บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหมีความมั่นใจวาการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมามีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

(ไมมีขอมูล) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการ

อิสระผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามทาน ซึ่งเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดแก นายพิพัฒน 

เรืองรองปญญา (ประธานกรรมการ) นายเคนเนต อึ้ง (กรรมการ) และนายวิเชียร เมฆตระการ (กรรมการ) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทในการพิจารณานโยบาย กฎเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และพิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานของ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดการประชุมจํานวน 2 ครั้งในระหวางป 2559 เพื่อปฏิบัติ

หนาที่ดังกลาว 

ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติ

ของผูทึ่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยบุคคลนั้นตองไมเปนผูที่มีคุณสมบัติตองหามในการดํารงตําแหนง

กรรมการ และควรมีพื้นฐานความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีหนาที่ดูแลโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทฯ ใหมีจํานวนกรรมการ สัดสวน ความหลากหลาย และองคประกอบอื่น ๆ 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  ในป 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอแตงตั้งนายยาสุฮิโระ คา

วามูระ ในตําแหนงกรรมการที่ไมใชผูบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายมิกิฮิสะ ทาคายามาที่ลาออกจาก

ตําแหนง และไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่84/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผลการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบอางอิงกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและ

ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน รวมถึงอางอิงกับผลสํารวจคาตอบแทน

กรรมการที่จัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  สําหรับป 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนไดเสนอใหคงอัตราคาตอบแทนประจําปและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

และใหเพิ่มคาตอบแทนโบนัสพิเศษสําหรับกรรมการอิสระ โดยใหมีอัตราจายตามผลกําไรสุทธิสําหรับผูถือหุนจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ และคํานึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทฯ เปนหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความมั่นใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในปที่

ผานมามีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดเปดเผยคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 เพื่อความโปรงใสใน

การตรวจสอบ 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   หนา 119 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2559 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการของบริษัทฯ 

จํานวน 3 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ ไดแก นายจอหน พารคเกอร เปนประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการที่ไมไดเปน

ผูบริหาร 2 ทาน ไดแก นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ เปนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลกํากับระบบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร โดยในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมจํานวน 4 ครั้ง เพื่อ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลําดับ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใชเปนแนวทางหรือหลักปฏบัติ

ในการบริหารจัดการและติดตามดูแลปจจัยเสี่ยง และกําหนดใหทบทวนนโยบายเปนประจําปละ 1 ครั้ง  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการไดระบุปจจัยเสี่ยงที่สําคัญขององคกร ทําการวิเคราะหและติดตามปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ ที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนดูแลใหมีการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมและมีการนําไปใชเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ ใหอยูในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได  

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลปจจัยเสี่ยงขององคกรไวในหัวขอปจจัยเสี่ยงของรายงานประจําป 

ผลการประเมินปจจัยเสี่ยงขององคกรในป 2559 แสดงใหเห็นวาปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ มีการจัดการอยาง

เหมาะสม และผลกระทบที่บริษัทฯ อาจไดรับจากความเสี่ยงเหลานี้ไดมีการปองกันหรือลดทอนใหอยูในระดับที่บริษัทฯ 

สามารถยอมรับได และสามารถเอื้อใหบริษัทฯ สามารถฟนฟูการดําเนินงานกลับมาอยูในภาวะปกติไดในระยะเวลาที่

รวดเร็วเทาที่จะทําได  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทําการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

และไดรับรองวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทํางานที่ไดกําหนดไว โดยเฉพาะพนักงานในสวนงานที่มีความเก่ียวของกับการใหหรือ

ไดรับของขวัญหรือของกํานัล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปน

หลัก ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินการปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาอยางมีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล 

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายจอหน พารคเกอร) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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