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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 กําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน และใหความสําคัญดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบริษัทฯ มุงมั่น

พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุข 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

ในระดับสากล 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

ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคาและคูคาทางธุรกิจมีความไววางใจตอบริษัทฯ และ

สงเสริมใหบริษัทฯ ยกระดับความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนตคายตาง ๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืนดวย 

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

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 
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 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 จํากัดกบักระทรวงพาณิชย และอยูระหวางการชําระบัญชี 

 รวมธุรกิจของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนบริษัทเดียวโดยการโอนสินทรัพย หนี้สิน และสวน

ของผูถือหุนใหกับบริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด โดยสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

ยังคงเดิม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการออก

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

จัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 

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

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
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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  

ป 2560  บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางธุรกิจในการเติบโตเพื่อกาวไปสูการเปนผูผลิตและจัดสง

ชิ้นสวนยานยนตในระดับโลก โดยบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ 

“SGAH” ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 25.1 โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวม 100 ลานดอลลารสหรัฐ ประกอบไปดวยการ

ลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนมูลคา 50 ลานดอลลารสหรัฐ และเงินกูแปลงสภาพสังเคราะห (Synthetic Convertible 

Loan) ซึ่งบริษัทฯ เปนผูใหแก SGAH มูลคา 50 ลานดอลลารสหรัฐ  กลุมบริษัท SGAH ประกอบไปดวยบริษัทที่

ประกอบธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยเปนผูนําในกลุมผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนโครงชวงลางและระบบสงกําลังรถยนตดานความปลอดภัย 

(Chassis and Powertrain Critical Safety Components) รวมถึงชิ้นสวนหลอขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม (Iron 

and Aluminum Casting) และมีฐานการผลิตเพื่อจัดสงทั่วโลก  กลุมบริษัท SGAH มีสวนแบงการตลาดโดยรวมที่

ใหญที่สุดสําหรับชิ้นสวนหัวตอแกนลอโลหะและอลูมิเนียม (Iron and Aluminium Steering Knuckles) และเปน

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 ใหกับบริษัทรถยนตชั้นนํา ซึ่งกลุมลูกคาหลัก ไดแก เจนเนอรัลมอเตอรส ฟอรด 

โฟลคสวาเกน ซูซุกิ ฮุนได โตโยตา และนิสสัน ฯลฯ  ความรวมมือทางธุรกิจนี้จะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมบริษัท

อาปโกในการพัฒนาและขยายธุรกิจการผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางและชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปใหเติบโตขึ้นดวยฐานการ

ผลิตของกลุมบริษัท SGAH ในอเมริกาเหนือ จีน ยุโรป และอินเดีย เพิ่มเติมจากฐานการผลิตปจจุบันในประเทศไทย 

และดวยประวัติและความสําเร็จที่มีมายาวนานของทั้งสองกลุมธุรกิจขนาดใหญที่ดําเนินงานโดยกลุมครอบครัวจะ

ชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับกลุมลูกคาบริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนํา และไดประโยชนในดานการออกแบบมาตรฐานระดับ

สากลและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพระดับโลกดวยตนทุนการผลิตที่แขงขันได 
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ในระหวางป บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่ไมใชธุรกิจหลัก โดยในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได

เขาทําสัญญาขายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูสัดสวนรอยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด ใน

ประเทศสิงคโปร ใหกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวโยง  จากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จําหนายหุน

ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือครองในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด ใน

ประเทศสิงคโปร (QI) ซึ่งบริษัทไดเขารวมลงทุนตั้งแตป 2557 ใหแกบริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ โฮลดิ้ง 

เนเธอรแลนด จํากัด ตามความประสงคของผูกอตั้งและผูถือหุนใหญของ QI ที่ตองการขายกิจการทั้งหมดใหกับคอน

ติเนนทัล และตามขอตกลงการซื้อขายดังกลาว บริษัทฯ ไดขายหุนในบริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ ถือครองในสัดสวนรอยละ 60 ภายใตผานบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ใหแกคอน

ติเนนทัล 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแจงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน โดยบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ไดทําบันทึก

ขอตกลงในการขายหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่โซจิทสึถือครองอยูใหนางสาวเย็บ ซินหรู และนางสาวเย็บ ซินหยี และ

จากบันทึกขอตกลงดังกลาว นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซึ่งเปนผูบริหารของโซจิทสึไดยื่น

หนังสือลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เปน

ตนไป  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและการลาออกของกรรมการดังกลาวไมสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจ นโยบาย หรือโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ และมูลคาการไดมาจําหนายไปซึ่งหุนดังกลาวไม

เขาเกณฑที่จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ (Tender Offer)  จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่ง

จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 ไดมีมติอนุมัตใิหแตงตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก 

ในสวนการบริหารทางการเงิน บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนํามาลงทุนในบริษัท Sakthi 

Global Auto Holdings Limited และในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูระยะเวลา 3 ป 

มูลคา 300 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธดานการเงินในการบริหารโครงสรางเงินกูของบริษัทฯ (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในสวนหลักทรัพยของบริษัทฯ) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการขายหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 2.5 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 

1.3. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานภายใตการบริหารของนายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาว

มาเลเซียซึ่งมีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และอาศัยในประเทศไทยเปน

ระยะเวลามากกวา 20 ป  ปจจุบัน นายเย็บ ซู ชวนและครอบครัวถือหุนรวมกันคิดเปนจํานวนรอยละ 45.46 ของ

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ มีนายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ของบริษัทฯ และมีบทบาทในโครงสรางการบริหารงานขององคกรในตําแหนงประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร และตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลําดับ 
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บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาอยูในกลุมธุรกิจหลักที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการรถยนตหลังการขาย และธุรกิจการพัฒนาและใหบริการซอฟแวรระบบนํารองการเดินทางและใหบริการ

ดานเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท (28 บริษัทในประเทศไทยและ 8 บริษัทในตางประเทศ) โดยสามารถจําแนก

ตามประเภทการประกอบธุรกิจได 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 

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนตน  ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท 

อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับบริษัท เลมเทค เทคโนโลย ี

ประเทศไตหวัน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ มีธุรกิจหลัก ไดแก การผลิตชิ้นสวนยานยนตปม

ขึ้นรูปและผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ใหกับกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด และ

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

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 
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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 และบริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด เปนตน 

โดยหุนทั้งหมดถือในนามบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 150 ลานบาท และมีโรงงาน 2 แหงตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซติี้ จังหวัดระยอง 

7) บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (APC) 

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

2557 เพื่อดําเนินธุรกิจในการใหบริการกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จดวยเครื่องจักร (Machining) สําหรับชิ้นสวนยาน

ยนต โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท ไดแก บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ดา

นา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั 

ฟอรด มอเตอร (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) สําหรับรถยนตนั่งสวนบคุคล เหล็กขวาง

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

9) บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP) 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis 

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) จํากัดเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซันโอ อินดัสทรสี 

ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 46 และ 51 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามนั

เชื้อเพลิง และชิ้นสวนเครื่องยนตสําหรับบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท โตโยตา 

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

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

11) บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด (EA) 

บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทเอ็ดชาโฮลดิ้ง 

ประเทศเยอรมันนี ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ  เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและพัฒนา

ชิ้นสวนขาพับและบานพับประตูรถยนต ชิ้นสวนเช็คระยะเปด/ปดประตูรถ ชิ้นสวนฝากระโปรงทาย และระบบเบรก
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จอดรถ โดยมีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 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) และใหบริการกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต (Machining) รวมถึงผลิตชิ้นสวนทองแดง 

ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical switch contactors) ใหกับลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ชไน

เดอร อิเล็คทริค (ประเทศจีน) จํากัด และผูผลิตและจัดจําหนายรถยนตในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก เชอรี ออ

โตโมบิล ฉางอันฟอรดมาสดาเอ็นจิ้น (CFME) และเอสเอไอซ-ีจีเอ็ม-วูหลิง ออโตโมบิล เปนตน  

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

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทมิ้นท ซึ่งเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 และรอยละ 

60 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนประดับยนต และชิ้นสวนกรอบประตูรถยนต มีกลุม

ลูกคาหลัก ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั 

เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

15) บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด (SGAH) 

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโลหะหลอ (Casting) และกลึง 

(Machining) ใหกับผูผลิตรถยนตชั้นนําระดับโลก โดยเปนสวนประกอบของอุปกรณหรือชิ้นสวนดานความปลอดภัย 

ซึ่งรวมถึง แกนบังคับเลี้ยว (steering knuckles) ดิสเบรก ดรัมเบรก และชิ้นสวนกลึง เปนตน บริษัทมีฐานการ

ดําเนินงานครอบคลุมทั่วโลก โดยมีโรงงานสําหรับชิ้นสวนหลออลูมิเนียมและหลอโลหะในสหรัฐอเมริกาและจีน และ

โรงงานหลอโลหะในอินเดียและยุโรป กลุมลูกคาหลัก ไดแก เจนเนอรัลมอเตอรส ฟอรด ซูซุกิ และฮุนได เปนตน 

บริษัทรวมทุนนี้ถือเปนหุนสวนทางกลยุทธทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ และกลุมศักติ โดยมีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 

25.1 และ 74.9 ตามลําดับ 

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

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเครื่องยนตใหกับผูผลิตรถยนตราย

ใหญเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุมประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแลวจํานวน 146.25 ลานบาท 
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17) 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 ี

18) บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด (TTSC) 

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ประกอบธุรกิจการผลิตแมพิมพพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ

ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เชน บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ซูซุกิ มอเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนตน โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษทั 

โซจิทสึ แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 รอยละ 49 และรอยละ 2 ตามลําดับ  

ธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะ 

19) บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จาํกัด (AHT) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชใน

การผลิตและประกอบรถยนตแบบครบวงจร และออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับปมโลหะแผนเพื่อใชในการผลิต

ชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในกลุมบริษัทอาปโก และบางสวน

สงออกใหลูกคาผูผลิตรถยนตในตางประเทศ  กลุมลูกคาหลัก อาทิเชน บริษัท วอลโว ทรัค คอรปอเรชั่น ประเทศ

สวีเดน รถยนตนั่งของวอลโวในประเทศมาเลเซีย บริษัทเรโนลต บราซิล บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  เปนบริษัทยอย

ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายรถยนต 

20) บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM) 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตมิตซูบิชิ มีโชว

รูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพราว กรุงเทพฯ  บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

21) บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด (NESC) 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตฟอรด มีโชวรูม

พรอมศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูบนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และถนนศรีนครินทร ในจังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
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22) บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด ประเทศมาเลเซีย (NESM) 

บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาใน

ประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูที่เขตคาจัง  โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ

บริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ ปจจุบัน มี

ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1.5 ลานริงกิต 

23) บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ประเทศมาเลเซีย (TSR) 

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาใน

ประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐเปตาลิง จายา โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง 

บริษัทฯ 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 โดยดูแลการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขายสําหรับรถยนตและชิ้นสวนรถยนตฮุนได เปน

บริษัทรวมทุนระหวางกลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น รวมกับบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 70 และรอยละ 30 ตามลําดับ 

ธุรกิจดานระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลย ี

25) บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (AITS) 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาทเพื่อพัฒนาขอมูลแผน

ที่ประเทศไทย  ปจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการคําปรึกษาและพัฒนาระบบนําทางยานพาหนะ ระบบบริหาร

จัดการการขนสงสินคา และเมืองอัจฉริยะ ดวยความเชี่ยวชาญดานแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

การพัฒนาซอฟแวร และการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ   

ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ระบบนํารองการเดินทางสําหรับติดตั้งในรถยนต POWERMAP และโปรแกรมนํา

ทางบนมือถือ GALACTIO TH (สามารถดาวโหลดไดฟรีสําหรับผูใชมือถือระบบ iOS และระบบ Android) รวมถึง

ซอฟแวรระบบบริหารจัดการการขนสงสําหรับบริษัทผูใหบริการขนสงสินคา 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ไดถือหุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท อาปโก ไอทีเอส ในประเทศ

มาเลเซีย และบริษัท เอเบิล ไอทีเอส ในประเทศสิงคโปร เพื่อวัตถุประสงคในการทําการตลาดและใหบริการหลังการ

ขายสําหรับกลุมลูกคาในประเทศ 

26) บริษัท อาปโก อิเล็กทรอนิกส จํากัด (AEC) 

บริษัท อาปโก อิเล็กทรอนิกส จํากัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในป 2560 สําหรับธุรกิจใหคําปรึกษาและ

แกปญหาที่ เหมาะกับลูกคาอุตสาหกรรมยานยนตอิเล็กทรอนิกส และจัดหาผลิตภัณฑนวัตกรรมยานยนต

อิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพสูงภายใตเครื่องหมายการคาจดทะเบียน โกเทรค (GoTrec) โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และหุนสวนจากประเทศไตหวันและประเทศมาเลเซีย ในสัดสวนการถือหุนที่

รอยละ 51 รอยละ 37 และรอยละ 12 ตามลําดับ 

ธุรกิจอื่น ๆ 

27) บริษัท เอ อีอารพี จํากัด (AERP) 

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานระบบปฏิการออราเคิลเพื่อใชใน

การดําเนินงานของกลุมบริษัทอาปโก ดวยเงินลงทุนจํานวน 1.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 88 

28) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (AE) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และ

การวิจัยพัฒนาดานวิศวกรรม เปนบริษัทยอยถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทฯ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท  

29) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จาํกัด ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดวยทุน

จดทะเบียนชําระแลว 1 ลานริงกิต เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด และบริษัท เท

นากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ  ปจจุบัน บริษัททําธุรกิจใหเชาที่ดิน

สําหรับทําโชวรูมของรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย  

30) บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด ประเทศสิงคโปร (AIPL) 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด เปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) เพื่อดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ 

31) บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด (ATC) 

บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) เพื่อจุดประสงคในการบริหารจัดการหลักสูตรการฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัทในกลุมบริษัทอาปโก 

32) บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด (AV) 

บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด เปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการดูแลการลงทุนในธุรกิจ Start-Up  ปจจุบัน บริษัท

ไดลงทุนในบริษัท สมูทเลน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 11.9 

 

 

 

  



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 12 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

โครงสรางการถือหุนของบริษทัฯ ในบริษทัยอย บริษัทรวม และการรวมคา 

 

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%

74.9% 24.1%

1.0%

70% 30% 100%

100%

51% 49%

51% 49%

51% 49%

49% 51% 60%

49%

100%

94% 100%

100%

100%

100%

100%

11.9%

97%

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธํนวาคม 2560

บริษัท อาปโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด

บริษัท สมูทเลน จํากัด

บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร วีฮีเคิล 

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มาเลเซีย)

ธุรกิจ ระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยี

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด

(มาเลเซีย)

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด

(สิงคโปร)

บริษัท นิวโร เทคโนโลยี จํากัด 

(ไตหวัน)

บริษัท โอโตนาวี เอสดีเอ็น บีเอชดี 

(มาเลเซีย)

บริษัท นิวเอรา เซลส 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 อิเล็คทรอนิกส จํากัด

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท จํากัด 

(สิงคโปร)

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด

ธุรกิจอื่น

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย

บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรช่ัน

(ญ่ีปุน)

บริษัท ฮุนได มอเตอร 

(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด

บริษัท เอบีที ออโต อินเวสเมนต

 ลิมิเต็ด (อินเดีย)

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง 

จํากัด

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เลมเทค เทคโนโลยี จํากัด

(ไตหวัน/ฮองกง)

บริษัท อาปโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรช่ัน 

(ญ่ีปุน)

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จํากัด

กลุมบริษัท ม้ินท

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษัท มิ้นท อาปโก 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก พลาสติค 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซูมิโน โคเกียว

(ญ่ีปุน)

บริษัท ซูมิโน อาปโก 

(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด

บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรช่ัน 

(ญ่ีปุน)

บริษัท ไทย ทาคากิ 

เซอิโกะ จํากัด
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด

บริษัท ซาโน อินดัสเตรียล 

(ญ่ีปุน)

บริษัท เอเบิล ซาโน 

อินดัสตรีส  (1996) จํากัด

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก พรีซิ ช่ัน 

จํากัด

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพมิพ  และอุปกรณจับยึด

บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส

(โปรตุเกส)

บริษัท อาปโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 

โปรดักส จํากัด

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง

พรีซิช่ัน ฟอรจจ้ิง จํากัด

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)บริษัท เอ็ดช า โฮลดิ้ง

(เยอรมันนี)

บริษัท เอ็ดช า อาปโก 

ออโตโมทีฟ จํากัด
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด

บริษั ทคู ค า

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

บริษั ทร วมและการรวมค า บ ริษัทยอยในประเทศไทย บริษัทยอยในต างประเทศ
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 25560 

โครงสรางรายไดของบรษิัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

AA 100 460.38 2.7 279.22 1.8 215.04 1.4 188.82 1.2 109.93 0.7

ASP 100 4,579.08 26.9 3,783.14 24.9 3,668.59 24.5 3,532.35 23.3 3,708.08 22.3

AA 100 155.18 1.0 215.84 1.4 317.53 1.9

AH 100 2,412.52 14.2 1,917.34 12.6 1,858.27 12.4 1,895.81 12.5 1,934.29 11.6

AHP 100 1,088.56 6.4 223.34 1.5 234.23 1.6 299.85 2.0 348.42 2.1

AMIT 100 597.36 3.5 411.83 2.7 640.87 4.3 526.72 3.5 521.99 3.1

AL 60 50.78 0.3 77.13 0.5 76.65 0.5 75.63 0.5 91.94 0.6

AF&AP 100 1,944.52 11.4 1,700.85 11.2 1,991.34 13.3 2,282.09 15.1 2,387.62 14.3

KCX&AS 100 889.22 5.2 759.26 5.0 627.57 4.2 522.91 3.5 679.12 4.1

AH&AHT 100 92.85 0.5 326.33 2.1 161.50 1.1 48.98 0.3 0.00 0.0

AHT 100 195.16 1.1 63.39 0.4 31.71 0.2 32.95 0.2 11.06 0.1

NESC 100 1,053.00 6.2 1,127.36 7.4 1,086.51 7.2 1,213.76 8.0 1,104.13 6.6

AM 100 869.12 5.1 727.17 4.8 758.49 5.1 756.38 5.0 1,010.77 6.1

NESM 49 1,065.90 6.3 1,442.64 9.5 1,339.22 8.9 1,350.22 8.9 1,604.37 9.6

TSR 49 1,667.77 9.8 2,340.46 15.4 2,095.37 14.0 2,158.39 14.3 2,452.45 14.7

AITS 60 27.51 0.2 12.61 0.1 49.98 0.3 32.71 0.2 17.23 0.1

AMAC 51 0.10 0.0 0.16 0.0 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

อื่นๆ Others 4.52 0.0 4.23 0.0 2.96 0.0 5.53 0.0 343.14 2.1

รวม 16,998.36 100 15,196.45 100 14,993.71 100 15,138.93 100 16,642.07 100

256025592558

ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจ ับยึด

25572556

ผลิตช้ินสวนโลหะป มข้ึนรูป

และเช่ือมประกอบ

ระบบนํารองการเดินทางและเทคโนโลยี

ผลิตชิ้ นสวนโลหะตีอัดข้ึนรูป

จ ําหนาย

รถยนตและ

ศูนยบริการ

ประเทศ ไทย

ประเทศมาเลเชีย

สัดสวนการ

ถือหุ นของ

บริษัท

ผลิตช้ินสวนโครงรถกระบะ

อุปกรณแมพมิพ ป มโลหะ

กลุมธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ
ดําเ นินกิจการ

โดย

ผลิตช้ินสวน

รถยนต
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุมบริษัทอาปโกมีความเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมยานยนต โดยสามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจเปน 3 สวนหลัก ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนาย

ชิ้นสวนยานยนต ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจําหนายอุปกรณจับยึดและแมพิมพปมโลหะใหกับผูผลิตรถยนต

ในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจระบบนํารองการ

เดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดของแตละธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1.1. ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต (OEM Auto Parts) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต

ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเปนสวนธุรกิจที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดคิดเปนรอย

ละ 62 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2560 

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 โดยรายไดในป 2560 คิดเปนสัดสวน

กวารอยละ 23 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  ปจจุบัน การผลิตชิ้นสวนถังน้ํามันโลหะเปน

การผลิตเพื่อจัดสงใหลูกคาสําหรับเปนชิ้นสวนทดแทน 
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 ชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตู (Door Check Link) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตูและชิ้นสวนยึดจับประตูรถยนต ซึ่งเปนชิ้นสวนที่ตองมี

ความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใชงานของรถยนต โดยบริษัทฯ ไดรับความรวมมือทางดานเทคนิคจาก

บริษัทเอ็ดชาร ประเทศเยอรมันน ี กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

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

 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 อิเล็คทริก (ประเทศจีน) จํากัด 

บริษัท เชอรี่ ออโตโมบิล จํากัด และบริษัท ฉางอัน ฟอรด มาสดา เอ็นจิ้น 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 บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด 

เปนตน 
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กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตมีวงจรธุรกิจตามระยะเวลาของรุนและการใชงานของรถยนต ซึ่งมี

ระยะเวลาเฉลี่ยระหวาง 5 ถึง 10 ป  การคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะคํานึงถึงมาตรฐานการผลิตและการ

ดําเนินงานโดยมีเกณฑชี้วัดของลูกคาในดานคุณภาพของสินคา ราคา และการจัดสงที่ตรงตอเวลา  เมื่อไดรับ

เลือกอยูในรายชื่อผูผลิตชิ้นสวนยานยนตแลว บริษัทฯ ตองรักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต  

การพัฒนาอยางตอเนื่องรวมถึงความมั่นคงและกระบวนการผลิตที่เชื่อถือไดถือเปนปจจัยสําคัญที่เปน

หลักประกันในการไดรับความไววางใจจากผูผลิตรถยนตและไดยอดสั่งซื้ออยางตอเนื่องสําหรับรถยนตรุนใหม

และรุนตอไป 

ดวยมาตรฐานการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 กลุมบริษัทอาปโกไฮเทคมุงมั่นรักษามาตรฐาน

สูงในการดําเนินงานและการผลิตและมีความพรอมสําหรับการเพิ่มกําลังการผลิตหรือยอดสั่งซื้อสําหรับรถยนต

รุนใหมจากลูกคาอยูเสมอ  บริษัทฯ ไดจัดทีมฝายขายและการตลาดที่พรอมสําหรับการสนับสนุนประสานงาน

และใหบริการเพื่อความสัมพันธอันดีกับลูกคา  บริษัทฯ ไดสรรหาเทคโนโลยีชั้นนําในการผลิตและนํามาใชใน

โรงงาน รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับลดตนทุนการผลิตอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของสัญญา

การจัดสงสินคาเพื่อใหลูกคาไดรับสินคาในราคาที่แขงขันได  สิ่งเหลานี้ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก

ผูผลิตรถยนตชั้นนําและไดรับยอดสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่องสําหรับชิ้นสวนประกอบอื่น ๆ หรือชิ้นสวนรถยนต

รุนใหม ซึ่งทําใหราคาขายรวมชิ้นงานตอคัน (value per car set) ที่บริษัทฯ จัดสงใหลูกคามีมูลคาเพิ่มขึ้นใน

ฐานะหนึ่งในรายชื่อผูผลิตที่ไดรับการยอมรับจากลูกคา 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในระดับ

สากล  บริษัทฯ มีการแสวงหาโอกาสทางการคาในกลุมลูกคาที่มีฐานการผลิตชิน้สวนในตางประเทศ และสรรหา

บริษัทคูคาที่มีเทคโนโยลีการผลิตเปนเลิศและมีสัญญาการผลิตและจัดสงสินคาทั่วโลก (Global Supply 

Contract) เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ และเพิ่มรายไดจากการเปนฐานการผลิตของชิ้นสวน

นั้น ๆ ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชีย  คูแขงทางการคาของบริษัทฯ ที่สําคัญสวนใหญเปนบริษัทผูผลิต

ชิ้นสวนรถยนตในสวนการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปรายอื่น ไดแก กลุมบริษัทไทยซัมมิท กลุมบริษัทซัมมิท 

และบริษัท ซีเอชโอโตพารต จํากัด เปนตน ยกเวนในสวนของชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ ซึ่งบริษัทฯ ผูกขาด

การเปนผูผลิตชิ้นสวนนี้เพียงรายเดียวใหกับบริษัท อีซูซ ุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

กลุมลูกคาของชิ้นสวนยานยนต 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดสงชิ้นสวนยานยนตใหโรงงานเพื่อนําไปประกอบเปนรถยนต

สําหรับกลุมผูผลิตรถยนตที่ถือเปน Original Equipment Manufacturer (OEM) เทานั้น และไมมีธุรกิจ

เกี่ยวของในตลาดสําหรับอะไหลชิ้นสวนทดแทน (Replacement Equipment Market) แตอยางใด  ลูกคา

ของบริษัทฯ ไดแก บริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนําในประเทศไทยและตางประเทศ โดยลูกคารายใหญ 3 ลําดับแรก 

ไดแก บริษัท อีซูซ ุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

รวมทุนในการผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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2.1.2. การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ พัฒนาดานวิศวกรรม และ

ผลิตแมพิมพอยางเต็มรูปแบบสําหรับแมพิมพปมเย็นในการขึ้นรูป

โลหะแผนสําหรับผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป โดยสวนใหญ

เปนการผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก 

กระบวนการผลิตแมพิมพเริ่มจากการออกแบบแมพิมพ

ดวยคอมพิวเตอร (CAD) โดยวิศวกรผูชํานาญการตามขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา  

จากนั้น นําแบบมาทําการหลอดวยโฟมเพื่อทําเหล็กหลอขึ้นรูปตัวแมพิมพ (Casting) กอนจะสงไปยังเครื่อง 

CNC Machining Center เพื่อทําการกัดเหล็กแมพิมพ และดําเนินการผลิตตามขั้นตอนตามแบบจําลอง  บริษัท

ฯ มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกครั้งกอนนําไปผลิตชิ้นสวนหรือสงมอบใหลูกคา  

และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการจําลองการขึ้นรูปของชิ้นสวน รวมถึงมีการศึกษาความเปนไปได

ในการปมชิ้นงานรวมกับลูกคาในระหวางขั้นตอนการออกแบบเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑที่ดียิ่งขึ้น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดสําหรับการผลิตแมพิมพเพื่อจําหนายแกลูกคาภายนอกทั่วไป เนื่องจากสวน

ใหญเปนการผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตภายในกลุมบริษัทอาปโก  ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังผลิตโดย

เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 300 ชุดตอป  

การผลิตแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะนั้นมีความตองการในตลาดคอนขางสูง เนื่องจากมีบริษัทนอยรายที่

สามารถทําการผลิตแมพิมพที่ไดคุณภาพสูงตามที่บริษัทผูผลิตรถยนตตองการ โดยคูแขงทางการคาของบริษัทฯ 

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

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

จํากัด (TID) 

เตรียมงาน ขอมูลของชิน้งานจากลูกคา ออกแบบ ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา 
 

ทดลองปมชิ้นงานทีโ่รงงานของบริษัทฯหรือโรงงานลกูคา 
 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขัน้ตน 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกดัขึ้นรูปโดยใชเครือ่ง CNC ปรับแตงผิว ประกอบชิ้นสวน
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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

ขอมูลที่ไดจากลูกคาเพื่อใชในการผลิต และใช Process Simulation V.11 ในการตรวจสอบการออกแบบวา

การติดตั้งปน Spot ที่ใชในการเชื่อมมีปญหาในการทํางาน หรือชน Unit ที่จะนํามาประกอบหรือไม รวมถึงชวย

ในการคํานวณระยะเวลาในการทํางานของพนักงานในการผลิตดวย  เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกแบบแลว 

บริษัทดําเนินการผลิตดวยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร (CNC: Computer Numerical 

Control)  จากนั้น วิศวกรจะทําการตรวจสอบอุปกรณจับยึดที่ผลิตเสร็จเรียบรอย และทดลองทําการประกอบ
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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

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 

เตรียมงาน 

 

ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา 
 

ออกแบบ 
 

จัดเตรียมวัสด ุ
ออกแบบ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง 
 

ทดลองประกอบชิ้นสวนและตรวจคุณภาพ 
 

บรรจุหีบหอ 
 

ขนสง ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนทีโ่รงงานลูกคา 
 

สงมอบสินคา 

ประกอบ 
 

ผลิต ทําการกัดขึ้นรูป 
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กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด 

กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด ไดแก บริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต ซึ่งจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดตั้งแต

ชวงแรกในการออกแบบรถยนต  บริษัทฯ ผลิตและจําหนายอุปกรณจับยึดใหกับลูกคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยลูกคาหลักสวนใหญเปนการผลิตใหกับบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เปนตน 

2.1.4. ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย (Car Dealerships) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย โดยมีโชวรูมจําหนายรถยนตพรอมศูนยบริการที่ทันสมัย เพื่อใหบริการตรวจสภาพรถยนต บริการงาน

ซอมและประเมินราคาคาซอม รวมถึงบริการดานงานพนสี เปนตน  มีรายไดรวมในป 2560 คิดเปนสัดสวน

รายไดรอยละ 38 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตฟอรดและมิตซูบิชใินประเทศไทย มี

โชวรูมพรอมศูนยบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 4 แหง โดยเปนโชวรูมพรอมศูนยบริการสําหรับรถยนตฟอรด 2 แหง 

ตั้งอยูบนถนนรามอินทราและบนถนนศรีนครินทรในจังหวัดสมุทรปราการ และสําหรับรถยนตมิตซูบิชิ 2 แหง 

ตั้งอยูบนถนนลาดพราวและที่นวนคร  ในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการ

ขายของรถยนตฮอนดา มีโชวรูมพรอมศูนยบริการตั้งอยูที่เมืองเปตาลิงจายาและเมืองคาจัง พรอมใหบริการ

แบบครบวงจรดวยมาตรฐาน 4S (Sales, Service, Spare Parts, Spray Paint) เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

สําหรับลูกคาที่นํารถมาเขารับบริการ 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ มุงเนนในการจําหนายรถยนตที่มีคุณภาพและการใหบริการที่ดีและเหมาะสมสําหรับลูกคา โดย

เนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการจาก

แบบสอบถามและมีการเก็บขอมูลการเขารับบริการของลูกคาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ของบริษัทฯ ทั้งในสวนของโชวรูมจําหนายรถยนตและสวนของศูนยบริการหลังการขาย  บริษัทฯ มีการจัด

ฝกอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการบริการที่ดีตอลูกคา 

เพื่อสรางแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับตัวแทนจําหนายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน 

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
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รางวัลในการทํายอดขายติดหนึ่งในหาอันดับแรก และรางวัลตัวแทนดีเดนอยางตอเนื่องติดตอกันในชวง

ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

กลุมลูกคาของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

กลุมลูกคาเปาหมายของตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ ลูกคาทั่วไปที่ตองการซื้อรถยนต 

โดยเขามาที่โชวรูม ติดตอผานพนักงานขาย หรือติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งลูกคาที่ซื้อรถกับบริษัทฯ จะเปน

ลูกคาเปาหมายในการนํารถมาเขารับบริการที่ศูนยบริการของบริษัทฯ เชนกัน  อยางไรก็ดี ศูนยบริการของ

บริษัทฯ พรอมใหบริการลูกคาที่ซื้อรถจากตัวแทนจําหนายรถยนตรายอื่นเชนกัน 

2.1.5. ธุรกิจระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี (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 

กลุมลูกคาของธุรกิจระบบนํารองการเดินทาง 

กลุมลูกคาของบริษัทฯ มีทั้งบุคคลทั่วไป ลูกคาองคกร และหนวยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ สําหรับกลุมลูกคา

ของระบบนํารองการเดินทาง สวนใหญไดแก กลุมบริษัทผูผลิตรถยนต ตัวแทนจําหนาย กลุมบริษัทผูแทน

จําหนายอุปกรณนํารองการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียงหรือเคร่ืองนําทางแบบพกพา และผูบริโภคทั่วไป  
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2.2. การตลาดและการแขงขัน 

ป 2560 โดยรวมนับเปนปที่ดีสําหรับทุกตลาดที่บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง 

สําหรับอุตสาหกรรรมยานยนตในประเทศไทยซึ่งเปนตลาดหลักของกลุมบริษัทอาปโกในป 2560 มีปริมาณยอด

การผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นเล็กนอยในอัตรารอยละ 2.28 ดวยจํานวนการผลิตเกือบ 2 ลานคัน และคาดวาในป 2561 นี ้

ปริมาณการผลิตจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวา 2 ลานคันอีกครั้งหลังจากอุตสาหกรรมอยูในภาวะซบเซาในชวง 5 ปที่

ผานมา นับจากป 2557 ที่ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนตมากกวา 2 ลานคันจากโครงการรถยนตคันแรกของ

รัฐบาล ซึ่งไดเพิ่มจํานวนการผลิตรถยนตใหขึ้นไปถึงเกือบ 2.5 ลานคันจากความตองการรถยนตภายในประเทศที่

เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกลาว  หลังจากนั้น ตัวเลขการผลิตรถยนตไดกลับเขาสูภาวะปกติในชวงปริมาณ 1.9 ลานคัน 

และคงระดับไวในชวงระยะเวลา 4 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ยอดจําหนายรถยนตในประเทศในป 2560 มีอัตราการเติบโตคอนขางดีที่รอยละ 13.4 ตางจากป 2559 ที่มี

ยอดขายลดลงจากปกอน ซึ่งการเติบโตของยอดจําหนายในประเทศสามารถชดเชยยอดสงออกที่ลดลงในอัตรารอย

ละ 4.1  อยางไรก็ดี การสงออกรถยนตยังถือเปนรายไดหลักของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย โดยมีสัดสวน

รอยละ 54 ของอุตสาหกรรมโดยรวม  ประเทศไทยยังถือเปนฐานการผลิตที่สําคัญของกลุมลูกคารถยนตญี่ปุนราย

ใหญ โดยเปนฐานการผลิตและสงออกรถยนตมาตรฐานคุณภาพระดับโลกไปทั่วทุกมุมโลก  สําหรับตลาดในประเทศ 

ความมั่นคงทางการเมืองและมาตรการสงเสริมตาง ๆ ของรัฐบาลไดชวยเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศใหสูงขึ้นที่รอยละ 3.9 นับวาเปนอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนับจากป 2555 และเพิ่มขึ้นจากป 2559 ใน

อัตราการเติบโตรอยละ 3.3  ทั้งนี้ ภาวะความกดดันในตลาดที่ลดลง รวมถึงปจจัยการลงทุนที่เปนบวกและสัญญาณ

การตอบรับของผูบริโภคถือเปนปจจัยที่กระตุนยอดขายรถยนตในประเทศใหเพิ่มขึ้นไปแตะระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 

ปที่ผานมาที่จํานวน 870,000 คัน และคาดวาจะคงอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2561 ดวยประมาณการ

ยอดขายที่จํานวน 900,000–920,000 คัน 

สําหรับป 2561 ยอดสงออกรถยนตคาดวาจะยังคงซบเซาตอเนื่อง โดยอยูที่ระดับเดียวกับป 2560  อยางไรก็ดี 

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทามกลางปจจัยกระตุนที่นาสนใจจากตลาดหลัก อาจทําใหการปรับตัวขึ้นไมใชสิ่งที่

เปนไปไมได เวนแตจะมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจโลกโดยรวม  ทั้งนี้ ผูประกอบการรายใหญของ
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ยอดการผลิตรถยนตในประเทศไทยระหวางป 2548-2560

รถยนตนั่ง รถกระบะขนาด 1 ตันและอื่น ๆ
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีมุมมองเปนบวกดวยความระมัดระวังตอการเติบโตของตลาดในประเทศ  ดวยประมาณ

การยอดขายที่ 900,000-920,000 คัน จะทําใหตลาดในประเทศมีอัตราการเติบโตมากกวาชวงโครงการรถยนตคัน

แรกในป 2555 และนับวาเปนปจจัยที่ดีสําหรับตลาดในประเทศไทย 

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซียในป 2560 มีปริมาณยอดขายในประเทศที่แทบไมเปลี่ยนแปลงจากปกอน 

โดยมีปริมาณลดลงเล็กนอยที่รอยละ 0.6 มาอยูที่จํานวน 576,635 คัน เปรียบเทียบกับจํานวน 580,124 คันในป 

2559 รถยนตเพอโรดัว ซึ่งเปนแบรนดลําดับสองของรถยนตในประเทศยังคงครองความเปนเจาตลาดและมียอดขาย

เปนอันดับหนึ่งในกลุมรถยนตสัญชาติมาเลเซียดวยยอดขายจํานวน 204,881 คัน ซึ่งลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 1 

จากปกอน  รถยนตฮอนดารักษาความเปนผูนําในกลุมรถยนตสัญชาติตางประเทศและทํายอดขายไดมากกวา 

100,000 คันเปนครั้งแรกดวยยอดขาย 109,511 คัน คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 19 จากปกอน และยังคงความ

เปนผูนําเหนือคูแขงสําคัญอยางโตโยตา ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากป 2559 โดยมียอดขาย 69,501 คัน   

สําหรับรถยนตโปรตอน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนเจาตลาดของรถยนตสัญชาติมาเลเซีย ยังคงมียอดขายลดลง

ตอเนื่อง โดยมียอดขายเพียง 79,991 คัน ซึ่งเปนจํานวนที่นอยกวาป 2559 ที่รอยละ 1.8  อยางไรก็ดี รถยนต

โปรตอนมีแนวโนมที่เปนบวกดวยสามารถหาผูรวมทุนที่เหมาะสม โดยโปรตอนขายหุนในสัดสวนรอยละ 49.9 ใหแก 

กีลี่ (Geely) ซึ่งเปนบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและเปนเจาของเดียวกันกับรถยนตวอลโวในประเทศสวีเดน 

โดยกีลี่เปนผูไดรับเลือกหลังจากขับเคี่ยวกับบริษัทพีเอสเอจากฝรั่งเศสในการเสนอราคาเขาถือครองโปรตอน ดวย

กําลังการผลิตที่จํานวน 1 ลานคันตอปที่โรงงานประกอบในตันจุงมาลิม โปรตอนตั้งความหวังไวกับรุนรถยนตของกีลี่

ที่ไดรับความนิยมในประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งรถยนตเอนกประสงค SUV Boyue ซึ่งถือเปนความหวังวาจะชวย

เพิ่มยอดขายใหโปรตอนกลับมาเปนผูนําในตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซีย  นอกจากนี้ กีลี่ไดวางแผนใชประเทศ

มาเลเซียเปนฐานสําหรับการเติบโตในตลาดที่นาสนใจอยางภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีปริมาณยอดขายรวมของรถใหมใน

ภูมิภาคมากกวา 3 ลานคันในป 2560  ทั้งนี้ คําตัดสินถึงความเปนไปไดนี้จะรูไดในอีกไมนานเมื่อโปรตอนวาง

แผนการเปดตัวรถยนต Boyue ที่ปรับโฉมใหมในตลาดมาเลเซียชวงหลังของป 2561 โดยในชวงแรกจะเปนรถยนตที่

ผลิตและนําเขาจากตางประเทศ (CBU) กอนจะเปลี่ยนเปนรถยนตผลิตในประเทศ (CKD) ในป 2562  กลุม

อุตสาหกรรมยานยนตของมาเลเซียไดประมาณการยอดจําหนายในประเทศสําหรับป 2561 วาปรับตัวขึ้นเล็กนอยที่

จํานวน 600,000 คัน 
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ยอดจําหนายรถยนตในประเทศระหวางป 2548-2560

รถยนตนั่ง รถกระบะขนาด 1 ตันและอื่น ๆ



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ   หนา 25 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงรั้งตําแหนงตลาดยานยนตที่ใหญที่สุดในโลกในป 2560 ดวยปริมาณการผลิต

รถยนตที่จํานวน 29 ลานคันและยอดขายรถยนตที่จํานวน 28.9 ลานคัน ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับป 

2559 ที่อัตรารอยละ 3.19 และรอยละ 3.04 ตามลําดับ  สําหรับป 2560 จีนยังคงมียอดขายรถยนตเปนอันดับหนึ่ง

ของโลกติดตอกันเปนปที่ 9  ในขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีอัตราที่ลดลงมาสูระดับที่

คอนขางปกติในป 2560 ที่รอยละ 6.9 และประมาณการในป 2561 ที่รอยละ 6.5 การผลิตรถยนตและยอดจําหนาย

รถยนตคาดวาจะเติบโตตอเนื่องในอัตรารอยละ 3 ในป 2561  ในกลุมของรถยนตโดยสาร ปริมาณผลิตและจําหนาย

รถยนตมีจํานวน 24.81 ลานคันและ 24.72 ลานคันตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 1.6 และรอยละ 

1.4 ตามลําดับ โดยแนวโนมตลาดของรถยนตนั่งเอนกประสงคประเภท SUV ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 

จากปกอน ในขณะที่รถยนตประเภทอื่น อาทิ รถยนตนั่งทั่วไป (Sedan) รถยนตเอนกประสงคประเภท MPV และ 

Crossover ปรับตัวลดลงจากปกอนในอัตรารอยละ 2.5 ถึงรอยละ 20 

กลุมเอสเอไอซี (SAIC) นับวาเปนอันดับหนึ่งของกลุมยานยนตดวยยอดขายที่ 6.92 ลานคัน ซึ่งรวมยอด

จําหนายรถยนตรุนที่ขายดีในจีน ไดแก Shanghai VW ดวยยอดขาย 2.05 ลานคัน ตามดวย FAW VW ดวยยอดขาย

1.95 ลานคัน  อันดับสอง ไดแก กลุมดงเฟงออโตโมบิล (DFAC) ซึ่งมียอดขาย 4.12 ลานคัน โดยบริษัทรวมทุนดงเฟง

นิสสันมียอดจําหนายเปนอันดับ 5 ของอันดับรถยนตที่ขายดีที่สุดในจีน ดวยยอดขายจํานวน 1.26 ลานคัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนจะคงความเปนผูนําของตลาดยานยนตทั่วโลกสําหรับรถยนตพลังงานใหม ทั้งในสวน

ของการผลิตและการจําหนาย โดยมีจํานวนการผลิตที่ 794,000 คัน และยอดจําหนายที่ 777,000 คันในปที่ผานมา 

ซึ่งเปนจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 50 จากปกอน  รถยนตพลังงานใหมนี้ สวนใหญเปนรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริด

แบบปลั๊กอิน  จํานวนสถานีสําหรับชารตไฟมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 210,000 แหงในป 2560  และป 2561 คาดวาจะมี

ปริมาณการผลิตและยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึงมากกวา 1 ลานคัน และควบรวมตําแหนงของจีนในฐานะผูนําระดับ

โลกในอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานใหมอีกดวย 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.3.1. กําลังการผลิต 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยหลักมกีําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตตามผลิตภัณฑ ดังตอไปนี ้

ผลิตภัณฑ 
จํานวน
โรงงาน 

กําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต 

ป 2559 ป 2560 ป 2559 ป 2560 

ชิ้นสวนรถยนต      
โครงชวงลางรถกระบะ (ชุด) 2 406,000 406,000 66% 68% 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ (ชิ้น) 3 140,318,669 137,502,595 61% 64% 

ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสําเร็จ (ชุด) 3 37,935,782 38,316,049 37% 47% 

ชิ้นสวนพลาสติก (ชิ้น) 1 30,925,589 38,532,137 74% 76% 

ชิ้นสวนถังน้ํามันพลาสติก (ชิ้น) 1 220,000 220,000 48% 56% 

ชิ้นสวนเชื่อมประกอบชุดเพลา (ชุด) 1 100,000 100,000 44% 49% 

แมพิมพ (ชุด) 1 300 300 83% 73% 
อุปกรณจับยึด (ชุด) 1 300 300 72% 80% 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

2.3.2. การจัดหาวัตถุดบิการผลิต 

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

วัตถุดิบหลักสําหรับธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด ไดแก 

เหล็กมวน เหล็กแผน เหล็กทอน เปนตน โดยบริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับลูกคาในการสั่งซื้อเหล็กเพื่อนํามาใชใน

การผลิตตามลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กตามขอกําหนดของลูกคา และทําการซื้อจากผูจัดจําหนายที่

ไดรับการคัดเลือกจากลูกคาเชนกัน  โดยสวนมาก บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 

ไดแก บริษัท เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด คอยล เซ็นเตอร จํากัด และบรษิทั 

โตโยตา ทูโช จํากัด เปนตน และเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี

ขอตกลงกับลูกคาในการปรับเปลี่ยนราคาขายของสินคาใหสอดคลองกับราคาเหล็กที่เปนปจจุบัน 

นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูเชี่ยวชาญก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน 

เนื่องจากขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนสําคัญของการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด 

ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะและฝมือของวิศวกรที่ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด มี

ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เครื่องมือกล และมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) เปนอยางดี  ซึ่ง 

บริษัทฯ ไดมีการสรรหาและวาจางผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ อาทิ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมันนี 

เพื่อเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ   

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายมีการสั่งซื้อรถยนตประกอบสําเร็จจากบริษัท

ผูผลิตรถยนตเพื่อนํามาจําหนายใหกับผูบริโภค และมีการสั่งซื้ออะไหลชิ้นสวนรถยนต รวมถึงการจางชางที่มี

ทักษะและความชํานาญสําหรับสวนงานใหบริการบํารุงรักษารถยนต  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ

ปริมาณรถยนตที่สั่งซื้อจากผูผลิตรถยนตเพื่อสํารองไวสาํหรับจําหนายตอใหมีเพียงพอสําหรับสงมอบใหกับลกูคา 

และไมกอใหเกิดภาระทางการเงินตอบริษัทฯ  ในสวนของศูนยบริการ บริษัทฯ มีคลังอะไหลสํารองที่สามารถ

เชื่อมตอโดยตรงกับอะไหลสวนกลางของบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อใหการสั่งซื้อและจัดหาอะไหลสําหรับรถยนต

สามารถจัดการไดอยางรวดเร็ว 

ธุรกิจระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลย ี

สวนสําคัญสําหรับธุรกิจดานระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี ไดแก ทีมวิศวกร

สําหรับพัฒนาซอฟแวรและทีมสํารวจและพัฒนาปรับปรุงขอมูลแผนที่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตและจัดหา

สินคาที่ตรงตามความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม  บริษัทฯ ไดสรรหาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศ เพื่อใหคําปรึกษาและความรวมมือในการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

2.4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยาง

ยั่งยืน  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่อาจไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

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 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมหรือ ISO14001 จาก TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมันนีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 เปนตนมา และไดรับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 

(Green System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตาม

ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเมือ่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 และไดรับการรับรองอยางตอเนื่องมี

ผลถึงป 2562 ซึ่งเปนสิ่งยืนยันไดถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะบริหารองคกร

ใหเปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย และไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิด

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมและชุมชน   

2.5. งานที่ยังไมไดสงมอบ 

บริษัทฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบใหแกลูกคาสําหรับธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตเนื่องจากเปน

การผลิตและสงมอบแบบทันเวลา (Just-in-Time) ใหกับลูกคาและในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการหลังการขายเนื่องจากมลีักษณะธุรกิจแบบซื้อมาขายไป  อยางไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ 

มีมูลคางานระหวางทํา 188 ลานบาท คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 1 ของรายไดรวม โดยสวนมากเปนงานที่ยังสง

มอบไมเสร็จสิ้นของธุรกิจการผลิตและจําหนายแมพิมพและอุปกรณจับยึดเปนธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเปนโครงการหรือ

ชิ้นงานที่ตองการเวลาในการผลิตยาวนาน 

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) 
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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) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ

รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ 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 

 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) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (“AA”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 59-0733-0-00-1-0 ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 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) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (“APC”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 60-0947-0-00-1-0 ลงวันที่ 29 

สิงหาคม 2560 (ยังไมเร่ิมใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

สําหรับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) (“AP”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 60-1443-0-00-1-0 ลง

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ยังไมเร่ิมใชสิทธิตามบัตร) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AH ASP AHT AHP AL APC ASP AH AA APC AP 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แมพิมพและ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคา
ที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (มาตรา 31(1)) ยกเวนสาํหรบั AHT และ AHP  ไมเกินรอย
ละ 150 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  
(มาตรา 31(2)) 

8 ป  
(สิ้นสุด

พฤษภาคม 
2562) 

7 ป  
(สิ้นสุด 

มกราคม 
2562) 

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) 

7 ป  
(ยังไมเริ่ม 
ใชสิทธิ 

ตามบัตร) 

7 ป  
(ยังไมเริ่ม 
ใชสิทธิ 

ตามบัตร) 

3 ป  
(ยังไมเริ่ม 
ใชสิทธิ 

ตามบัตร) 

ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 
(มาตรา 34) 

           

ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มาตรา 27)            

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ 
(มาตรา 28) 

           

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่มอีายุไมเกิน 10 ป นับตั้งแตปที่
ผลิตถึงปที่นําเขาและตลอดระยะเวลาทีไ่ดรับการสงเสริม (มาตรา 28) 

           

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป 2546 (มาตรา 28)             

ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมกีําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 (1) (มาตรา 35 (1)) 

           

ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปาสองเทาของ
คาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ปนบัแตวันที่มีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น (มาตรา 35 (2)) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AH ASP AHT AHP AL APC ASP AH AA APC AP 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แมพิมพและ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคา
ตามปกติ (มาตรา 35 (3)) 

           

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวสัดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก
ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลาตามที่
กําหนด นบัตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก (มาตรา 36 (1)) 

5 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป  5 ป  1 ป  

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับ
ออกไปเปนระยะเวลาตามทีก่ําหนด นับตั้งแตวันนําเขาคร้ังแรก  
(มาตรา 36 (2)) 

5 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป 1 ป  5 ป  1 ป  

ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจกัรเปนเงินตรา
ตางประเทศได (มาตรา 37) 

           

จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกดิผลเสียหายตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  (ขอ 9 เง่ือนไขทั่วไป) 

           

การหยุดดาํเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน  (ขอ 11 เง่ือนไขทั่วไป) 

           

เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขาภายในวันที่ดังนี้  
(ขอ 1.1 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

15/6/2554 21/10/2556 21/8/2558 21/8/2558 26/12/2559 3/1/2560 3/8/2561 26/1/2562 8/12/2561 29/2/2563 20/6/2563 

ตองมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมนอยกวา (ขอ 3 เงื่อนไขเฉพาะ
โครงการ) 

282.36 
ลานบาท 

200 
ลานบาท 

65 
ลานบาท 

120 
ลานบาท 

40 
ลานบาท 

53.114 
ลานบาท 

200  
ลานบาท 

322.583 
ลานบาท 

800 
ลานบาท 

205  
ลานบาท 

255  
ลานบาท 

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

           



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 31 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AH ASP AHT AHP AL APC ASP AH AA APC AP 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แมพิมพและ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

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

           

ผลิตแมพิมพปมโลหะและการซอมแซมแมพิมพ มกีําลังการผลิตปละ 
487 ชุด  ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ มีกาํลังการผลิตปละ 244 ชิ้น (หรือ 122 
ตัน) ผลิตอุปกรณจับยึดและการซอมแซมอุปกรณจับยึด มีกําลังการผลิต
ปละ 27 ชุด  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณจับยดึ มีกําลังการผลิตปละ 365 ชิ้น 
(หรือ 548 ตัน) (เวลาทาํงาน 24 ชัว่โมง/วัน : 365 วัน/ป) (ขอ 5 เง่ือนไข
เฉพาะโครงการ)   

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน ชิ้นสวนยานพาหนะ และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เปนตน มกีําลังการผลิตปละ 80,000,000 ชิน้หรือ
ประมาณ 33,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป) (ขอ 5 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET, GUIDE ARM, PLATE BASE, และ 
PIN FIN เปนตน กําลังผลิตปละประมาณ 31 ลานชิ้น (หรือ 770 ตัน)
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/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)(ขอ5เง่ือนไขเฉพาะ
โครงการ) 

           



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 32 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AH ASP AHT AHP AL APC ASP AH AA APC AP 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แมพิมพและ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

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

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ มกีําลังผลิตปละประมาณ 30 ลาน
ชิ้น หรือประมาณ 25,000 ตัน (เวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน : 265 วัน/ป) 
(ขอ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ เชน SUB-FRAME เปนตน กําลัง
ผลิตปละประมาณ 235,000 ชิ้น หรือประมาณ 710 ตัน (เวลาทาํงาน 8 
ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป) 

           

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน WHEEL HUB, SHAFT, FLANGE, 
PINION, และ PULLY เปนตน กําลังผลิตปละประมาณ 3,770,000 ชิ้น 
หรือประมาณ 9,700 ตัน (เวลาทาํงาน 8 ชั่วโมง/วัน : 240 วัน/ป) (ขอ5 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานพาหนะ กําลังผลิตปละประมาณ 
20,000,000 ชิ้น หรือประมาณ 1,520 ตัน (เวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน : 
300 วัน/ป) (ขอ5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

           

ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่าํ) ไมนอย
กวา... (ขอ 6 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 1 ลานบาท 

ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
รายงานผลการดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตใหสํานักงานเห็นชอบภายใน... 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 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 33 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สิทธิประโยชนที่ไดรบั 

AH ASP AHT AHP AL APC ASP AH AA APC AP 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แมพิมพและ
อุปกรณจับ

ยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ชวงลางรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะสําหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 31(1) และ 31(3) มีมูลคา
ไมเกิน... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการ
สงเสริม (ขอ 8 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ)  

949.525 
ลานบาท 

464 
ลานบาท 

363.675 
ลานบาท 

578.164 
ลานบาท 

86.436 
ลานบาท 

33.514 
ลานบาท 

195 
ลานบาท 

37.5  
ลานบาท 

135 
ลานบาท 

199.53 ลาน
บาท 

195.497 
ลานบาท 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือ 
ISO14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทยีบเทาภายใน... นับแตวันที่เปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดาํเนินการไดภายในกาํหนดเวลาดังกลาว จะ
ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป 
(ขอ 9 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ภายใน
ระยะเวลา 15 ป นบัแตวันเปดดําเนินการ 

           

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลา 15 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

           

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง ภายใน
ระยะเวลา 15 ป นบัแตวันเปดดําเนินการ 

            

ตองตัง้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายในระยะเวลา 15 ป นับแตวันเปดดาํเนินการ 

            

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน
ระยะเวลา 15 ป นบัแตวันเปดดําเนินการ  

            

 

 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 3 ปจจยัความเสี่ยง   หนา 34 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

3. ปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการดําเนินการในการประเมินปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยถือเปนหนึ่ง

ในปจจัยสําคัญในการบริหารองคกรเพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมของ

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่พิจารณาปจจัย

การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจและความเปนไปไดของเหตุการณตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอองคกร 

และกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสการเกิดปจจัยเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ใหอยูในระดับที่

ยอมรับได  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดวิเคราะหปจจัยเสี่ยงสําคัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

3.1. ความเสี่ยงของประเทศ 

3.1.1. ความเสี่ยงจากความไมมั่นคงทางการเมือง 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากความไมมั่นคงทางการเมืองเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงสําคัญของบริษัทฯ 

เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย  ในอดีตที่ผานมา ความไมมั่นคง

ทางการเมืองไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การประทวง ซึ่งสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลมีผลตอการกําหนดและความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งสง

กระทบตอการเติบโตและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต   

ดวยความมีเสถียรภาพของรัฐบาลทหารและประกาศกําหนดการเลือกตั้งในป 2561 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ทํา

ใหบริษัทฯ ประเมินความเปนไปไดของการเกิดปจจัยเสี่ยงนี้คอนขางต่ํา และผลกระทบตอการดําเนินงานธุรกิจ

ที่ไมมีนัยสําคัญ ดวยสถานที่ตั้งของโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งไมไดรับ

ผลกระทบหากมีกรณีการประทวง  อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบทางดานการเงินจากเศรษฐกิจที่ซบ

เซาซึ่งเปนผลจากความไมสงบทางการเมือง   

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมองหาโอกาสและการลงทุนในตางประเทศ ซึ่ง

สามารถชวยลดทอนผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบางสวนหากเกิดการหยุดชะงักของการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

3.1.2. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและตางประเทศ  

ในอดีต บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติสําคัญ 2 เหตุการณ ไดแก เหตุการณสึนามิในประเทศ

ญี่ปุนและเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทย ซึ่งทําใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและหวงโซการผลิตและ

จัดสงสินคาของอุตสาหกรรมยานยนต  การผลิตรถยนตไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นสวนยานยนต 

นอกจากนั้น เหตุการณน้ําทวมไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เคร่ืองจักร สินคา และอาคารของบริษัทฯ 

ซึ่งบริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนที่สูงจากรายไดที่หายไป การรับรูผลขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสิน รวมถึง

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปกปองทรัพยสนิและฟนฟูธุรกิจภายหลังจากน้ําทวม 
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สําหรับป 2560 บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับที่ใกลเคียงกับป 2559 

โดยบริษัทฯ ยังคงประเมินผลกระทบทางการเงินในระดับที่สูง แตความเปนไปไดของเหตุการณอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทบทวนมาตรการปกปองและปองกันในการจํากัดและลดผลกระทบของเหตุการณตอการ

ดําเนินกิจการและทางการเงิน โดยมาตราการเหลานี้ ไดแก การบํารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ําลอมรอบพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค การจัดหากรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมสําหรับทุก

กิจการของบริษัทฯ และการดูแลอุปกรณและเครื่องจักรของโรงงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการยายสายการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

3.2. ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการแขงขันที่คอนขางสูงในชวงของการเปลี่ยนรถยนตรุนใหม  ผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตตางแขงขันกันอยางหนักเพื่อใหไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งหมายถึง

หลักประกันรายไดของบริษัทตอเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนตรุนนั้น ทําใหมีความเปนไปไดที่บริษัทฯ 

อาจสูญเสียคําสั่งซื้อใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตรายอื่น  บริษัทฯ ไดประเมินและใหความสําคัญตอความ

เสี่ยงนี้ เนื่องจากสงผลกระทบที่สําคัญตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ  ถึงแมวาความเปนไปไดที่

บริษัทฯ จะสูญเสียคําสั่งซื้อจะอยูในระดับที่อาจจะไมเกิดขึ้น บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการเพื่อรักษา

ความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาและรักษามาตรฐานการดําเนินงาน คุณภาพของสินคา ราคาที่แขงขันได และมี

การจัดสงที่ตรงตอเวลา ใหมีมาตรฐานสูงเพื่อความตอเนื่องของการไดรับคําสั่งซื้อสําหรับรถยนตรุนตอไป และ

ดวยประวัติการดําเนินงานที่ดี รวมถึงรางวัลและการรับรองที่ไดรับจากลูกคาอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ มี

ความมั่นใจที่จะไดรับคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่องในฐานะผูผลิตที่ลูกคาไววางใจ 

3.2.2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดจากการกระจุกตัวของลูกคา เนื่องจากจํานวนผูผลิต

รถยนตรายใหญในประเทศไทยมีนอยราย  รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากลูกคาหลัก 3 ราย ไดแก อีซูซุ 

ออโตอัลลายแอนซ (AAT) และนิสสัน ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความเกี่ยวของกับผลการ

ดําเนินงานและสวนแบงทางการตลาดของลูกคาหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคําสั่งซื้อจากลูกคาหลักรายใดราย

หนึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

ในป 2560 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไวในระดับต่ําเนื่องจากลูกคาหลัก

ของบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีในปที่ผานมา  ความเปนไปไดที่บริษัทฯ อาจไมไดรับคําสั่งซื้ออยูในระดับต่ํา 

และบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากลูกคารายอื่น อาทิ เชน จีเคเอ็น และอเมริกันแอ็คเซิล (AAM) ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดกําหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินคาทุกกลุมและขยายฐานลูกคาเพื่อสรางสมดุลและความ

หลากหลายของผลิตภัณฑและกลุมลูกคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคานอยรายและคงอัตรา

ผลกําไรของบริษัทฯ ในระยะยาว 
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3.2.3. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

สําหรับป 2560 บริษัทฯ ยังคงประเมินถึงความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตใน

ประเทศไทย ตลาดในประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญหลังจากยอดผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้นตามความตองการ

รถยนตที่เพิ่มขึ้นอยางผิดปกติในชวงป 2555-2556 และตามมาดวยยอดสงออกที่ลดลงในประเทศคูคารายใหญ  

เศรษฐกิจที่ซบเซาสงผลกระทบตอรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ และบริษัทยอยซึ่งลวนดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมยานยนต  อยางไรก็ดี จากประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมยายยนตในป 2561 ที่อัตรา

รอยละ 3-5 ตอป ซึ่งมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและขอกําหนดการถือครองรถยนตคันแรกในระยะเวลา 5 

ปที่ไดสิ้นสุดลง ทําใหบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของรายไดที่อาจลดลงในระดับต่ํา อีกทั้งบริษัทฯ ไดดําเนิน

มาตรการลดตนทุนและควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่องเพื่อลดผลกระทบตอกําไร รวมถึงหาโอกาสในการขยาย

ฐานลูกคาและขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ อีกดวย 

3.3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยการ

เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ เนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบหลัก มีสัดสวน

ประมาณรอยละ 75 ของตนทุนสินคา  บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการใช

นโยบายการจัดซื้อสวนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัทฯ ทําขอตกลงกับลูกคาในการซื้อ

วัตถุดิบเหล็กจากผูขายที่ไดรับการรับรองจากลูกคาในราคาที่ตกลงกันไว เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง 

ราคาขายจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซึ่งเปนการสงผานความเสี่ยงใหกับผูผลิตรถยนต

และลดผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ ใหอยูในระดับต่ํา 

3.3.2. ความเสี่ยงจากปญหาแรงงาน 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝมือและปญหากับสหภาพ

แรงงาน ซึ่งสามารถสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการผลิตและจัดสงสินคาใหกับลูกคา และทําใหบริษัทฯ 

เสียความนาเชื่อถือและทําใหเกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับ

พนักงานของบริษัทและถือเปนหนึ่งในพื้นฐานสําคัญขององคกร โดยบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนในเรื่องคุณภาพ

ชีวิต คาตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน  บริษัทฯ มีความระมัดระวังใน

การดําเนินการและการจัดการปญหาที่เกี่ยวของกับสหภาพแรงงานใหมีความเหมาะสมและไมเกิดความขัดแยง

หรือขอพิพาท  ดวยความใสใจของผูบริหารและความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน ทําใหความเปนไปไดของขอพิพาท

แรงงานและผลกระทบตอการดําเนินงานอยูในระดับต่ํา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนการนําสมองกลมาใชใน

กระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 
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3.3.3. ความเสี่ยงจากปญหาคุณภาพสินคา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานที่ดีเยี่ยมการผลิตและจัดสงสินคาคุณภาพใหกับลูกคา  บริษัทฯ 

ไดรับการรับรองและดําเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ ISO/TS16949  บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการ

จัดสงสินคาที่ไมมีของเสีย (Zero Defect) ใหกับลูกคา รวมถึงสรางแรงจูงใจและสนับสนุนใหพนักงานมกีารรับรู

และความเขาใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสรางความมั่นใจวาความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของกับชิ้นงานเสียตามสัญญากับลูกคา และไดทําประกันความ

เสียหายจากการเรียกคืนสินคาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ดวย 

3.4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุด 

บริษัทฯ ประเมินความเปนไปไดของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุด และไดกําหนดมาตรการลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองคกร  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางการบริหาร 

โดยใหอํานาจการบริหารและการตัดสินใจแกผูบริหารมืออาชีพของแตละบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจและ

รายงานตอคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการใหคําแนะนําและสนบัสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ  การกระจายอํานาจนี้ชวยลดการพึ่งพิงการ

ตัดสินใจของผูบริหารสูงสุดและสนับสนุนใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแผนการพัฒนาความสามารถและแผนการสืบทอดตําแหนงสําคัญในองคกร และ

กําหนดหลักสูตรที่จําเปนและแผนการฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับแตละบุคคลเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ

ใหมีความพรอมสําหรับบทบาทการเปนหัวหนางานหรือผูบริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ  

3.5. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.5.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูยืมกับสถาบันการเงินในอัตรา

ดอกเบี้ยแบบลอยตัว  สําหรับป 2560 อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงที่ที่รอยละ 1.5 ทําใหผลกระทบจากความเสี่ยง

นี้อยูในระดับต่ํา  อยางไรก็ดี การคาดการณถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบใหอัตราดอกเบี้ยมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น  บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการผลกระทบตอตนทุนทางการเงินใหไดผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

ทั้งนี้ รวมถึงการออกและเสนอขายหุนกูในอัตราดอกเบี้ยคงที่ดวย โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการลดสัดสวนเงินกูยืม

ในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยางตอเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง โดยในปจจุบันมีสัดสวนอยูที่ประมาณรอยละ 41 

ของวงเงินสินเชื่อกูยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ 
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3.5.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากกิจการบางสวน

ของบริษัทฯ ที่มีการติดตอธุรกิจและสงสินคาโดยตรงใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในเงินตราสกุล

ตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนและรายไดของบริษัทฯ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง  ในป 

2560 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของสวนธุรกิจปกติในระดับต่ํา เนื่องจาก

บริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อขายในสกุลเงินตราตางประเทศประมาณรอยละ 5 ของรายได ถึงแมวาอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะมีความผันผวนสูงในระหวางป  อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการใหกูยืมเงินในสกุล

ดอลลารสหรัฐแกบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งทําใหบริษัทฯ รับรูผลขาดทุนจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการจับคูรายไดและคาใชจายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อปองกันความ

เสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ รวมถึงเงินกูยืม

ระหวางกันดวย  ในกรณีที่ไมสามารถครอบคลุมความเสี่ยงหรือผลกระทบไดทั้งหมด บริษัทฯ อาจมีการ

พิจารณาทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา หรือการใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อลดความ

เสี่ยง อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีนโยบายใชเครื่องมือดังกลาวเพื่อการเก็งกําไรแตอยางใด 

3.6. ความเสี่ยงดานอื่น ๆ 

3.6.1. ความเสี่ยงจากปญหาดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ 

และไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่ดีตอสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยของพนักงานและสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับในดานสิ่งแวดลอม  บริษัทฯ ไดสรางความ

ตระหนักและใหความสําคัญตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูความ

เขาใจที่ดีในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั่วทั้งองคกร  กิจกรรมเหลานี้ ไดแก สัปดาหความปลอดภัย 

กิจกรรมการตรวจสอบและกําจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely 

Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และ

งายตอการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานที่ทํางานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบํารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ การตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดริเริ่มกิจกรรมการพัฒนา

อยางตอเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใชพลังงาน ไดแก การศึกษาความเปนไปไดและเหมาะสมใน

การใชพลังงานแสงอาทิตย และการใชหลอด LEDs ในโรงงานของบริษัทฯ ทุกแหงเพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ISO14001 และขอกําหนดดานความปลอดภัยอยาง

ตอเนื่องซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นและความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 
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3.6.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทรวมทุนและการลงทุนในตางประเทศ 

ดวยทิศทางกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุงสูการเปนบริษัทระดับโลกทําใหบริษัทฯ ประเมินถึง

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจกับบริษัทคูคาและการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งขอขัดแยงกับบริษัทคูคาสามารถ

สงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลกําไรของบริษัทฯ รวมถึงมูลคาการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทนตอ

ลูกคาและคูคาทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจในตางประเทศอาจมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนและนโยบายใน

ประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลกําไร  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ

และแนวทางใหฝายบริหารเพื่อศึกษาความเปนไปไดในแตละโครงการเพื่อใหฝายบริหารไดมีการประเมินการ

ลงทุนอยางรอบคอบ ขอตกลงระหวางบริษัทคูคาตองชัดเจนและมีการตกลงรวมกันในการบริหาร รวมถึง

บทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายในบริษัทรวมทุน  การลงทุนที่มีมูลคาสูงหรือถือเปนสวนสําคัญของ

กิจการตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยฯ และหลังจากเขาลงทุนแลว ฝายบริหารกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานและใหการ

สนับสนุนที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่นและสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุน 

3.6.3. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้กับธนาคาร 

บริษัทฯ ใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเพื่อประกอบกิจการ ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการผิดสัญญากับ

ธนาคารในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูไดซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ถูก

เรียกคืนเงินกู  ในกรณีที่มีการเรียกคืนเงินกูจากธนาคารหนึ่งแหง อาจเปนผลใหเจาหนี้รายอื่นเรียกคืนเงินกูและ

สงผลกระทบตอความนาเชื่อและชื่อเสียงของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางใกลชิดและรักษาความสัมพันธที่ดีกับธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมูลเหตุของการผิดสัญญา การ

เติบโตของรายไดและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําใหฐานะการเงินและสภาพคลองของบริษัทฯ มีความ

แข็งแกรงและทําใหความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้อยูในระดับต่ํามาก  นอกจากนี้ บริษัทฯ ดําเนินมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อลดผลกระทบและปองกันการเกิดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกระจายแหลงเงินทุนดวยการออกและ

เสนอขายหุนกู และการทบทวนเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาเงินกูที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได 

3.6.4. ความเสี่ยงจากปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการขาดความโปรงใส ซึ่ง

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานและทําใหเกิดคาใชจายที่ไมจําเปน  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนิน

ธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมและไดแสดงเจตนาที่จะตอสูกับการทุจริตทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ได

กําหนดนโยบายในการตอตานการทุจริตเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ในองคกร ไมวา

จะเปนการขาย การใหบริการ การจัดซื้อ จางงาน บริจาค ใหบริการสนับสนุน รวมถึงการใหหรือรับเลี้ยงรับรอง 

ความบันเทิง หรือของขวัญ  บริษัทฯ มีการทบทวนการทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดใหมี

การตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกป  นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถ

รายงานขอสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเปนความผิดหรือไมเหมาะสมที่อาจนําไปสูการทุจริตตอบริษัทฯ ถึง

คณะกรรมการบริษัทไดโดยตรง (Whistle Blower Policy) 
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3.6.5. ความเสี่ยงจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต 

บริษัทฯ ใหความสนใจตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต 

โดยแนวโนมเหลานี้มาจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเทคโนโลยีที่เปนผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี

ดิจิทัลและความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก ยานยนตไฟฟา การใหบริการเชื่อมตอขอมูล 

รวมถึงยานยนตขับเคลื่อนโดยไรคนขับ  บริษัทฯ ไดทําการประเมินและพบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่กลาว

มาจะไมสงผลกระทบตอบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากความตองการชิ้นสวนยานยนตของบริษัทฯ ยังคงเดิม ไม

วาจะเปนการผลิตเพื่อใชในยานยนตไฟฟาหรือรถยนตที่มีเครื่องยนตแบบเดิมที่ใชน้ํามัน เนื่องจากเปนชิ้นสวน

ยานยนตที่บริษัทฯ ผลิตเปนชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปที่เปนสวนของโครงหรือตัวถังรถและสวนดุมลอ  สําหรับการ

พัฒนายานยนตไฟฟาสําหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ ยังอยู

ในชวงเริ่มตนของการพัฒนาและคาดวาจะใชเวลานานกวาจะเริ่มมีการนํามาประกอบใช   

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในดานความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และไดจัดตั้ง

หนวยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาดานเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อ

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการผลิตชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

และศูนยบริการ และอินเตอรเน็ทแหงสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการเชื่อมตอขอมูล 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยเปนที่ดิน อาคารซึ่งใชเปนสํานักงานและโรงงาน เครื่องจักรและ

อุปกรณโรงงานที่ใชในการดําเนินการผลิต รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณสํานักงานสําหรับการบริหาร

จัดการ โดยมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแยกตามรายละเอียดโดยสรุปไดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

ที่ดิน เจาของ 748.90 จํานวน 80 ลานบาท 
นําไปค้ําประกัน

วงเงินสินเชื่อท่ีไดรับ
จากธนาคาร 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและหองชุด เจาของ 1,227.02 

อาคารบนที่ดินเชา เจาของ 11.12 ไมม ี

เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
2,600.46 ไมม ี

ยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน 
เจาของ/ภายใตสัญญา

เชาการเงิน 
187.53 ไมม ี

อาคารระหวางกอสราง, เครื่องจักร และอุปกรณ
โรงงาน ระหวางผลิตและติดตั้ง 

เจาของ 86.28 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 ี

พื้นท่ีอาคารสํานักงานธุรกิจพัฒนาซอฟแวรและระบบ
นํารองการเดินทาง 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี
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สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 38.28 ไมม ี

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 38.67 ไมม ี

สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา เจาของ 133.43 

จํานวน 76 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 1 พฤศจิกายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.2. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถสําหรับพนักงานและผูใชบริการของโชวรูมรถยนตฟอรด 

คูสัญญา บริษัท พี.เอส.ที. พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดที่ดินเพื่อการประกอบธรุกิจ 
ถนน รามอินทรา เนื้อที่ประมาณ 184 ตารางวา 

วันท่ีทําสัญญา 31 ตุลาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.3. สัญญาเชาทีด่ินและกอสรางอาคารเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ  

คูสัญญา บริษัท เอเวอเรสต เอสเตท จํากัด และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขท่ี 86435 เลขท่ี 5823 ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ีทําสัญญา 7 สิงหาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 2 ป (6 สิงหาคม 2562) 
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4.1.5. 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) 

4.1.6. 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) 

4.1.7. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรมูรถยนตมิตซูบิชิ สาขานวนคร 

คูสัญญา นางวัลภา ญาณสมบูรณ และบริษทั เอเบิล มอเตอรส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขท่ี 1731 เลขท่ีดิน 7 หนาสํารวจ 321 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2557 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 10 ป (ตอสัญญาทุก 3 ปจนครบกาํหนดระยะเวลา) 

4.1.8. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา ประเทศมาเลเซีย  

คูสัญญา MOSAT LAND และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซยี) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนยี คาจัง เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 

วันท่ีทําสัญญา 1 เมษายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (30 เมษายน 2563) 
 

4.1.9. 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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4.1.10. 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) 

4.1.11. สัญญาเชาทีด่ิน อาคารโรงงานและสํานักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลักษณะ ที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 

สถานที่ตั้ง เลขท่ี 405 ถนนยุนคี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันท่ีทําสัญญา 19 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 50 ป (26 มีนาคม 2604) 

4.1.12. 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) 

4.1.13. สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานตึกมณียา ถนนเพลินจิต 

คูสัญญา บริษัท มณียา เรียลตี้ จํากดั และบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั 

สถานที่ตั้ง 
หองขนาด 236 ตารางเมตร ชั้น 10 ตึกมณียาเซ็นเตอร  
เลขท่ี 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

วันท่ีทําสัญญา 12 เมษายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสดุของสัญญา 3 ป (11 เมษายน 2563) 
 

4.1. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาในธุรกิจที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับธุรกิจการผลิต

และจําหนายชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต และธุรกิจระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดาน

เทคโนโลยี ซึ่งรายละเอียดและประเภทของการลงทุนตามคํานิยามของมาตรฐานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได

เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนเพื่อมุงเนนในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยสวนใหญเปนความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ ความ

เชี่ยวชาญ และความรวมมือในดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด หรือการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมและผลักดันให

บริษัทฯ กาวไปสูเปาหมายการเปนผูนําในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในระดับสากล   คณะกรรมการบริษัทได

กําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและความเหมาะสมใน

ดานกลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุน 

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการงาน

บริการของกลุมบริษัทอาปโกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโดยรวมของบริษัทฯ เชน ระบบปฏิบัติการและการ

วางแผนบริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมพนักงาน เปนตน  นอกจากนี ้ 

บริษัทฯ ไดวางแผนการขยายการลงทุนในสวนธุรกิจการพัฒนาซอฟแวรระบบนํารองการเดินทาง รวมไปถึงการใหบริการ

คําปรึกษาดานเทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต อาทิ เชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการ

ขนสง ระบบติดตามยานพาหนะ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และระบบการจัดการเมืองอัจฉริยะ และบริษัทฯ ให

ความสนใจในธุรกิจ Start-up ที่มีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ

มองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการสรรหาและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการเติบโตและสราง

ผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ อยางยั่งยืน 
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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 

ในเดือนพฤษภาคมป 2558 บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินฯ ตอศาลฎีกา เพื่อพิจารณา 

จากนั้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาแกคําวินิจฉัยของศาลทรัพยสินฯ โดยใหยกฟอง

บริษัทยอยดังกลาวและใหคาฤชาธรรมเนียมระหวางโจทกและบริษัทยอยทั้งสองศาลเปนพับ 
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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 รวมถึงธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจ

ระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี เปนตน รวมทั้งสิ้น 37 บริษัท (ใน

ประเทศ 29 บริษัทและตางประเทศ 8 บริษัท) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107545000179 

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

เว็บไซตบรษิัท : 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 2560 

*ราคาหุนละ 1 บาท 

**รวมหุนทุนซื้อคืนจํานวน 6,007,700 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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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 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 [สํานักงานสาขา] หอง 2812 ชั้น 28 อาคารดิออฟฟสเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

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

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

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

 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 
(มหาชน) 

700/20 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมอืงชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส 
จํากัด 

99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก พลาสติค 
จํากัด (มหาชน) 

358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 
ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

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

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

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

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

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

 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส จํากัด 

700/16 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมอืงชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 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 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท เอเบิล ซาโน  
อินดัสทรีส (1996) จํากัด 

98 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท เอ็ดชา อาปโก  
ออโตโมทฟี จํากัด 

99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

7/290 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

7/209 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซูมิโน อาปโก  
(ไทยแลนด) จํากัด 

700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่ 3 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

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

 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอโิกะ 
จํากัด 

358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง  
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

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

จีน บริษัท คุนซาน เจินไต– 
ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง 
จํากัด 

อิโคโนมิค แอนด เทคโนโลจิคอล  
ดิเวลลล็อปเมนท โซน  
405 ถนนหยินเซ้ีย เมืองคุนชาน  
เจียงซู 215331 

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

อังกฤษ บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต 
โฮลดิ้ง จํากัด 

First Floor 5 Garland Road 
Stanmore 
United Kingdom HA7 1NR 

 

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 
 

กลุมบริษัทตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

ไทย บริษัท เอเบิล มอเตอรส 
จํากัด 

14/9 หมูที่ 14 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

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

 [สํานักงานสาขา] 2418-2420 ถนนลาดพราว  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

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

 [สํานักงานสาขา] 89/89 หมู 5 ถนนศรีนครินทร 
ตําบลบางเมือง อาํเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  

 บริษัท ฮุนได มอเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด 

92 ถนนวิภาวด-ีรังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 

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

มาเลเซยี บริษัท นิวเอรา เซลส 
(มาเลเซีย) จํากัด 

เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนย ี 
43000 คาจัง เซลังงอ 

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

 บริษัท เทนากา เซเทีย 
รีซอสเซส จํากัด 

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

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

กลุมบริษัทระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี 

ไทย บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 141 อทุยานวทิยาศาสตรประเทศไทย หมูที่ 9 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 

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

 บริษัท อาปโก อเิล็คทรอนิกส 
จํากัด 

99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

มาเลเซยี บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 
(มาเลเซีย) 

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

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

สิงคโปร บริษัท เอเบิล ไอทีเอส  
จํากัด 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชัวรี 03-01  
ประเทศสิงคโปร 319455 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

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 
 

 บริษัท อาปโก เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร 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 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 
 

มาเลเซยี บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด มาเลเซีย 

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

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

สิงคโปร บริษัท อาปโก อินเวสเมนท 
จํากัด 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชัวรี 03-01  
ประเทศสิงคโปร 319455 

โทรศัพท (65) 6 836 1919 

 

 

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 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

   โทรศัพท  (66) 2 626-3568 

  โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 
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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 2560 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด คงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของ

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

บริษัทฯ ในการเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตในกลุม Tier 1 ในประเทศไทย ตลอดจนการมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิต

รถยนตรายใหญ อุปสรรคในการเขาสูตลาดผูผลิตชิ้นสวนรถยนตที่คอนขางสูง ความสามารถในการทํากําไรที่ปรับตัว

ดีขึ้น และปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาว

ถูกลดทอนบางสวนจากอัตรากําไรที่อยูในระดับคอนขางต่ําของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตแบบปมขึ้นรูปและธุรกิจ

ตัวแทนจําหนายรถยนต ตลอดจนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา ซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจการผลติ

ชิ้นสวนยานยนตเนื่องจากผูผลิตรถยนตรายใหญในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก และลักษณะที่เปนวงจรขึ้นลงของ

อุตสาหกรรมรถยนต  นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงระดับการกอหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุน

ขนาดใหญของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย 

บริษัทฯ ไดรับการจัดแนวโนมอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะทอนถึงการคาดการณวา

บริษัทฯ จะยังคงรักษาตําแหนงทางการตลาดที่แข็งแกรงในธุรกิจหลัก รวมถึงรักษาอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสราง

เงินทุนใหต่ํากวารอยละ 50 
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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   

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 6,007,700 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 1.86 ของจํานวนหุนจดทะเบียน

ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเปนหุนที่บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางเดือนมีนาคมถึง

กันยายน 2559 ตามโครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงินซึ่งไดรับมติอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คิดเปนมูลคารวม 75,711,690 บาท  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่87/2560 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหจําหนายจายคืนหุนที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562  จนถึงปจจุบัน 

บริษัทฯ ยังไมไดทําการจําหนายจายคืนหุนที่ซื้อคืนไปในตลาดหลักทรัพยแตอยางใด 

นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการใชสิทธิแปลงหุนของผูถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเปนการแปลงหุนบุริมสิทธิทั้งหมดของ

บริษัทฯ เปนหุนสามัญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 

7.2. ผูถือหุนของบริษัทฯ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 10 ลําดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มดีังนี้ 

ลําดับท่ี รายชือ่ผูถอืหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นายเย็บ ซู ชวน 
นางเตียว ลี งอ 

44,122,773 
31,811,346 

13.68 
9.86 

 กลุมของนายเย็บ ซู ชวน รวมเปนจํานวน 75,934,119 23.54 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด 48,810,897 15.13 

3 นางสาวเย็บ ซิน หยี 45,055,469 13.97 

4 นางสาวเย็บ ซิน หรู 25,646,760 7.95 

5 บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 15,793,600 4.90 

6 นายพิชัย วิจักขณพันธ 11,486,300 3.56 

7 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษทัศนา 6,097,620 1.89 

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

9 กองทุนเปด บรรษัทภิบาล หุนระยะยาว 5,420,600 1.68 
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ลําดับท่ี รายชือ่ผูถอืหุน จํานวนหุน รอยละ 

10 นายสมพงษ เผอญิโชค 4,397,440 1.36 

 ผูถือหุนอื่นๆ 77,933,339 24.16 

 รวม 322,583,844 100.00 

ที่มา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561) 

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

รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่ถือครองหุนของบริษัทฯ ในนามของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ณ วันปดสมุดทะเบียน 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี ้

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 16,965,949 5.26 

2 นางสาวเย็บ ซิน หยี 12,445,571 3.86 

3 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 2,583,236 0.80 

4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,299,300 0.71 

5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1,753,000 0.54 

6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,750,300 0.54 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ไดแก กลุมของนายเย็บ ซู ชวน โดยมีนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ เปนกรรมการผู

มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ไดรับแจงวากลุมบริษัทโซจิทสึ คอรปอเรชั่น ไดทําบันทึกขอตกลงในการขาย

หุนของบริษัทฯ ที่กลุมโซจิทสึถือครองอยูทั้งหมด ใหกับนางสาวเย็บ ซิน หยี และนางสาวเย็บ ซิน หรู  และจาก

บันทึกขอตกลงในการซื้อขายหุนดังกลาว นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซึ่งเปนผูบริหารของ

กลุมโซจิทสึ ไดยื่นหนังสือลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ การซื้อขายหุนดังกลาวได

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2561 

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางกันในกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ   

ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 

 บริษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่

จดทะเบียนและชําระแลว โดยหุนของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลตางดาวที่สัดสวนรอยละ 48.88 ของทุนจด

ทะเบียนและชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

7.3. การออกหลักทรัพยอื่น 

ในป 2560 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกิน 10 รายเมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยหุนกูดังกลาวเปนหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ระยะเวลา 2 ป 11 เดือน 18 วนั 

ใชชื่อวา “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563” ใน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอนจํานวน 3 ชุด ซึ่งไดจดทะเบียนและซื้อ

ขายไดในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

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

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถอื ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 800,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 800,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.34 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 29 เมษายน 
และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายขุองหุนกู 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

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

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

การไถถอนกอนกําหนด 
ผูออกหุนกูไมมสีิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตกรณีเปนการซ้ือคืน
หุนกูตามทีก่ําหนดไวในขอกําหนดสทิธิ และผูถือหุนกูไมมีสทิธิเรียกใหผูออกหุนกูทาํการไถ
ถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงือ่นไข ไมมปีระกัน และไมดอย
สิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทกุหนวย ทั้งน้ี ผู
ถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธไิดรับชําระหน้ีหุนกูของตนไมดอยกวาสทิธิในการไดรับชําระหนี้
ของเจาหนี้สามญัที่ไมมีหลกัประกันและไมดอยสิทธทิั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออก
หุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มกีฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(TRIS Rating) 

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

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถอื ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 2 ป 11 เดือน 21 วัน นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 300,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 300,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.10 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยในวันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 
21 กันยายน และ 21 ธันวาคมของทุกป เวนแตดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยสุดทาย ซ่ึงผู
ออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยจะทําการชําระดอกเบี้ยงวด
แรกในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 และจะทําการชาํระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ไมม ี

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

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

การไถถอนกอนกําหนด 

ผูออกหุนกูมีสทิธิซื้อคืนหุนกูจากผูถอืหุนกูรายใดๆ จากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาใน
เวลาใดๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคําเสนอขอซือ้คืนหุนกูเปนการ
ทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทาํคําเสนอขอซื้อคืนหุนกูตอผูถอืหุนกูทกุราย และจะตองทาํการ
ซื้อคืนหุนกูจากผูถอืหุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทยีมกันตามสัดสวนที่
เสนอขาย 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงือ่นไข ไมมปีระกัน และไมดอย
สิทธิ โดยหุนกูเปนหน้ีของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทกุหนวย ทั้งน้ี ผู
ถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธไิดรับชําระหน้ีหุนกูของตนไมดอยกวาสทิธิในการไดรับชําระหนี้
ของเจาหนี้สามญัที่ไมมีหลกัประกันและไมดอยสิทธทิั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออก
หุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มกีฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

 

3) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถอื ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 2 ป 11 เดือน 18 วัน นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 300,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 300,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 
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3) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.09 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม
ของทกุป โดยจะทําการชาํระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทาํ
การชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู ไมม ี

จํานวนคงเหลือของหุนกู 300,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 300,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560) 

การไถถอนกอนกําหนด 

ผูออกหุนกูมีสทิธิซื้อคืนหุนกูจากผูถอืหุนกูรายใดๆ จากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาใน
เวลาใดๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคําเสนอขอซือ้คืนหุนกูเปนการ
ทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทาํคําเสนอขอซื้อคืนหุนกูตอผูถอืหุนกูทกุราย และจะตองทาํการ
ซื้อคืนหุนกูจากผูถอืหุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทยีมกันตามสัดสวนที่
เสนอขาย 

สถานะของหุนกู 

หุนกูเปนหนี้โดยตรงและทั่วไปของผูออกหุนกูที่ปราศจากเงือ่นไข ไมมปีระกัน และไมดอย
สิทธิ โดยหุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทกุหนวย ทั้งน้ี ผู
ถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธไิดรับชําระหน้ีหุนกูของตนไมดอยกวาสทิธิในการไดรบัชําระหน้ี
ของเจาหนี้สามญัที่ไมมีหลกัประกันและไมดอยสิทธทิั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออก
หุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มกีฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

 

7.4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลังชําระ

ภาษีในสวนที่เปนของผูถือหุน โดยมีเงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และตองไมขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการ

จายเงินปนผล ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทนุสํารองตามกฎหมาย โดยใหมีทุนสํารอง

สะสมไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง

เพิ่มขึ้น 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจายไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาบริษัทฯ 

มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองที่เพียงพอ 

สําหรับป 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 

2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตรา 1.20 บาทจากผลการดําเนินงานในป 2560 ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  คิดเปนอัตราจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่รอยละ 32.8 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.60 บาทตอ

หุน  ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.60 บาทตอหุน จากผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 

กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดจายเงินปนผลเปนเงินสดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คิดเปนอัตราของเงินปนผลตอผล

กําไรสุทธิตอผูถือหุนโดยเฉลี่ยระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 40 ดังไดแสดงไวในตารางดังนี้ 

ประวัตกิารจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

การจายเงินปนผล ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

กําไรตอหุน (สวนของผูถือหุนสามัญ) 1.89 1.14 0.97 1.70 3.66 

เงินปนผลตอหุน 0.49 0.30 0.30 0.66 1.201 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  25.9% 26.4% 30.9%  38.9%  32.8% 

หมายเหต ุ 1 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอยที่อยูภายใตการบริหารจัดการของ

บริษัทฯ โดยใหคํานึงถึงผลการดําเนินงาน โครงสรางเงินทุน สภาพคลอง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึง

พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจําเปนทางธุรกิจในดานอื่น ๆ  โดยบริษัทจะตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิ

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย โดยใหมีทุนสํารองอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

ไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองเพิ่มขึ้นอีก  หลังจากนั้น จึงใหจัดสรรเงินปนผลใหแกบริษัทฯ และผู

ถือหุน  บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่อาจกอใหเกิดการยักยายถายเทผลประโยชนที่จะทําใหขาดความโปรงใสตามหลัก

บรรษัทภิบาลแตอยางใด 
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8. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

1 6 เปนผูบริหารตามคํานิยามของก.ล.ต. 

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร 1

ฝายขายและ
การตลาด 

5

ฝายบุคคลและธุรการ 2 

ฝายบุคคล 

ฝายอบรม 

ฝายบัญชแีละ
การเงิน 4

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ 

ฝายบัญช ี

ฝายจัดซ้ือ 

ฝายการเงิน 

ฝายโครงการ 
 

6

ผลิตแมพิมพ 

สนับสนุนการ
ผลิต 

ฝายการผลิต 3

ควบคุมคุณภาพ 

ฝายผลิต 

บํารุงรักษา 

ขนสง 

บริษัทยอย 

ไทย จีน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ไทย มาเลเซีย 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

ไทย 

ธุรกิจระบบนํารองการเดินทาง 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการดูแลและติดตามผลการดําเนินงานและสรางความเติบโตอยางยัง่ยนื

ใหกับบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทานซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณใน

อุตสาหกรรมยานยนตหรือดานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ตามประกาศของสํานักงานก.ล.ต. 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวยกรรมการบริหาร 2 ทาน ไดแก  

นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ โดยลงนามรวมกันพรอม

ประทับตราบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ทาน คิดเปนสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลวนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประกาศของสํานักงานก.ล.ต. 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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 

นางวชิรา ณ ระนอง3 กรรมการอิสระ   กรรมการ 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา2 3 กรรมการอิสระ กรรมการ   

หมายเหต ุ 1 นายเย็บ ซ ูชวนและนางเตียว ล ีงอ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยลงนามรวมกันพรอมประทับตราบริษัท 
 2 นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร ทาราโพเรวาลาเปนกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรูและประสบการณที่จะสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงิน 
 3 นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทน 

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระที่ลาออกจากตําแหนงโดยมีผลในวันเดียวกัน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งโดยผานมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนใหมีอํานาจและหนาที่ใน

การใหความเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งผูบริหาร ผูบริหาระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหนาที่กํากับ

ดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารมีการแบงแยกอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักกฎหมาย ขอกําหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 
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การประชุมกรรมการ 

 กรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่ในการเขาจัดสรรเวลาเพื่อใหสามารถเขาประชุมคณะกรรมการไดตาม

กําหนดการประชุมประจําป โดยบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมประจําปสําหรับคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครั้ง 

ประกอบดวย การประชุมรายไตรมาสเพื่ออนุมัติงบการเงิน 4 ครั้ง และการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 2 

ครั้ง  เลขานุการบริษัทมีหนาที่แจงใหกรรมการทุกทานทราบถึงกําหนดการประชุมประจําปลวงหนาเพื่อใหกรรมการ

สามารถจัดสรรเวลาในการเขาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  อยางไรก็มี บริษัทฯ อาจมีการจัดการประชุมกรรมการ

เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระอื่น ๆ ที่มีการเสนอมาเปนกรณีพิเศษ โดยเลขานุการบริษัทจะดําเนินการนัด

หมายกรรมการของบริษัทฯ เพื่อกําหนดวันประชุมที่เหมาะสม  นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกใหกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป ซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนของทุกป 

 ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครั้ง เปนการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง 

และการประชุมพิเศษ 2 ครั้ง โดยมีอัตราการเขารวมประชุมของกรรมการโดยรวมที่รอยละ 93 ของจํานวนการ

ประชุมทั้งหมด และกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานไดเขารวมประชุมผูถือหุนที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560  สําหรับ

กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญ 

 รายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2560 

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

คาตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

การประชุม
สามัญผูถือ

หุน 

 รวม 6 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 2 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

นายเย็บ ซู ชวน 6/6 - - 1/1 1/1 

นางเตียว ลี งอ 6/6 - - - 1/1 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 5/6 3/4 2/2 - 1/1 

นายเคนเนต อึ้ง 6/6 4/4 2/2 - 1/1 

นายวิเชียร เมฆตระการ 4/6 4/4 2/2 - 1/1 

นายจอหน พารคเกอร 6/6 - - 1/1 1/1 

นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ1 3/4 - - 1/1 1/1 

นายยาสุฮิโระ คาวามูระ1 4/4 - - 1/1 1/1 

นางวชิรา ณ ระนอง1 2/2 - - - - 

นายไค ทาราโพเรวาลา1 2/2 1/1 - - - 

หมายเหต ุ 1 นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคูชูร ทาราโพเรวาลา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทน 
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระที่ลาออกจากตําแหนงโดยมีผลในวันเดียวกัน 

 

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโกจํานวน 2 คร้ังตอป  โดยในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานประจําปในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 และการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานสําหรับรอบครึ่งปใน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
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8.2. ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ 

และเปาหมายการเติบโตของธุรกิจที่ไดตกลงรวมกันกับคณะกรรมการบริษัท  หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารได

รวมถึงการควบคุมและดูแลคาใชจายและการใชเงินลงทุนอยางเหมาะสมและเปนไปตามจํานวนและมูลคาที่ไดรับการ

อนุมัติสําหรับแผนการดําเนินงานประจําป ดูแลการบริหารจัดการบุคลากรตามกฎระเบียบของบริษัทฯ แกไขปญหา

หรือขอขัดแยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และดูแลใหมีการสื่อสารที่ดีกับผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 รายชื่อคณะผูบริหารของบริษัทฯ 4 ลําดับแรกตามนิยามของสํานักงานก.ล.ต. 

ลําดับท่ี รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1 นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร 

2 นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหารและผูอํานวยการ, ฝายบริหารและธุรการ 

3 นายวีระ บวนวงศ ผูอํานวยการ, ฝายการผลิต 

4 นางสาวเย็บ ซิน หรู ผูอํานวยการ, ฝายบัญชแีละการเงินและฝายจัดซ้ือ 
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน1 

5 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป, ฝายขายและการตลาด 

6 นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูจัดการทัว่ไป, ฝายพัฒนาวิศวกรรม 

หมายเหต ุ ลําดับที่ตามโครงสรางการบริหารจัดการองคกรที่แสดงไวในหนาที่ 59 
 1 นางสาวเย็บ ซิน หรู ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 93/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  

ผูบริหารของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ แตงตั้งผูบริหารมืออาชีพเปนผูบริหารของบริษัทยอยที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมในฐานะตัวแทนของ

บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารของบริษัทยอยมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ และใหรับผิดชอบตอผล

การดําเนินงานของบริษัทยอย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  ผ ู บริหารของบริษัทยอยจะตองบริหารจัดการ

บริษัทยอยภายใตกฎเกณฑและนโยบายเดียวกันกับบริษัทฯ และมีการบริหารงานและแนวทางปฏิบัตทิี่สอดคลองกับ

หลักการกํากับกิจการที่ด ี

 รายชื่อผูบริหารของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง บริษัท 

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิน้สวนยานยนต 

นายวีระ บวนวงศ ผูอํานวยการโรงงาน บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส  
บจ. อาปโก เลมเทค  

นายยงค ประเทืองสุข ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บจ. อาปโก อมตะ 
บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส  

นางสาวเย็บ ซิน หรู ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 
บจ. อาปโก พรีซิชั่น 
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รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง บริษัท 

นายเกา ฉวย กวง ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บจ. คุนชาน-เจินไต ซินเชง พรีซิชั่น  
ฟอรจจิ้ง (จีน) 

นายซากุไร อทัสึช ิ ผูจัดการโรงงาน บมจ. อาปโก พลาสติค 

นายคิโยชิ ชิกิระ ผูจัดการทัว่ไป บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

นางสาวโกะ ตัง กิม ผูจัดการทัว่ไป บจ. เอเบิล มอเตอรส (ไทย) 
บจ. นิวเอรา เซลส (ไทย) 
บจ. นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) 
บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส (มาเลเซีย) 

ธุรกิจระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี 

นายณัฐพล สทิธิมหาชัยกุล ผูชวยผูจัดการทั่วไป บจ. อาปโก ไอทีเอส 

 

8.3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนางสาวพรรณทิพย ประดิษฐสุขถาวร ในตําแหนงเลขานุการบริษัท ทําหนาที่

จัดการประชุมกรรมการและประชุมผูถือหุน รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจน

จัดเก็บเอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

8.4. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

8.4.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน

กับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ 

ผลงานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน  คาตอบแทนสําหรับกรรมการของ

บริษัทฯ ไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคํานึงถึงบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู

ถือหุนตามลําดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายป 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติคาตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยกรรมการอิสระจะไดรับคาตอบแทนรายปและคาเบี้ย

ประชุมตามหนาที่และความรับผิดชอบและจํานวนครั้งในการเขาประชุม คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการ

สําหรับป 2560 กําหนดไวไมเกินจํานวนเงินรวม 1,750,000 บาท  นอกจากคาตอบแทนรายปและคาเบี้ย

ประชุม กรรมการอิสระไดรับสิทธิสําหรับเงินโบนัสพิเศษซึ่งขึ้นอยูกับผลกําไรของบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 0.2 

ของผลกําไรสุทธิในสวนที่เปนของผูถือหุน หรือคิดเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 3 ลานบาท โดยใหแบงจายใหกับ

กรรมการอิสระตามสัดสวนที่เทากัน   
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ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนสําหรับตําแหนงกรรมการเนื่องจากคาตอบแทน

ของกรรมการบริหารไดรวมรับเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

โครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการในป 2560 

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรับป 2560 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คาตอบแทนรายป (ตอคน/ตอป)1 
• 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 

เงินโบนัสพิเศษ1 
(สําหรับกรรมการอิสระ) 

อัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
หรือคิดเปนจํานวนรวมไมเกิน 3 ลานบาท 

 หมายเหต ุ 1 คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษสําหรับป 2560 จะทําการจายในปถัดไป 

ในป 2560 คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมเปนจํานวนเงิน 4,256,699 บาท ซึ่งรวมเงิน

โบนัสพิเศษจํานวน 2,315,226 บาทสําหรับจายใหแกกรรมการอิสระทั้งคณะ  สําหรับกรรมการบริษัทที่ไดรับ

การแตงตั้งระหวางป คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษสําหรับกรรมการจะคํานวณตามสัดสวนระยะเวลา 

นับจากวันเขาดํารงตําแหนง โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2560 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรบัป 2560 

คาตอบแทนรายป คาเบีย้ประชุม เงินโบนัสพิเศษ รวม  
(บาท) 

นายพิพฒัน เรืองรองปญญา 325,000 120,000 475,715 920,715 

นายเคนเนต อึ้ง 300,000 145,000 475,715 920,715 

นายวิเชียร เมฆตระการ 300,000 115,000 475,715 865,715 

นายจอหน พารคเกอร 275,000 97,500 475,715 848,215 

นางวชิรา ณ ระนอง 104,7261 30,000 206,1831 340,909 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา 114,2471 40,000 206,1831 360,430 

รวม 1,393,973 547,500 2,315,226 4,256,699 

หมายเหต ุ คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษจะทําการจายใหกรรมการในป 2561 
 1  คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษสําหรับนางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคูชูร ทาราโพเรวาลา มีการคํานวณตามสัดสวน

ระยะเวลา นับจากวันเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ  

นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดกลาวมา บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เปนตัวเงินใหกับ

กรรมการของบริษัทฯ  
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 คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมใน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ในป 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนสําหรับผูบริหารในระดับหัวหนางานขึ้นไป รวม

ทั้งหมด 33 คน รวมคาตอบแทนเปนจํานวนเงินทั้งหมด 41.95 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในรูปแบบของเงินเดือน คาจาง 

โบนัส เงินสะสมในกองทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว  ในป 2560 คาตอบแทนที่จายใหกับ

พนักงานที่เปนตัวเงินมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,338 ลานบาท (ป 2559: 1,435 ลานบาท) 

8.4.2. คาตอบแทนอื่น 

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดรวมจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุมบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเขารวม

กองทุนไดจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-7 ของคาจางหรือเงินเดือน ซึ่ง

กองทุนจะจายคืนผลประโยชนใหแกพนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน  ในป 2560 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบ

เขากองทุนเปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท (ป 2559: 22 ลานบาท) 

ผลประโยชนระยะยาวสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ มีการจายเงินชดเชยและผลประโยชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจายเงิน

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน 

โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) 

ในระหวางป 2556-2557 บริษัทฯ ไดจัดตั้งโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) โดย

บริษัทฯ จายเงินสบทบใหกับพนักงานที่สมัครใจเขารวมเพื่อลงทุนในหุนของบริษัทฯ เพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการมีกําหนดระยะเวลา 2 ปและไดสิ้นสุดไปในเดือน

กันยายน 2557 

 

คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร ป 2559 ป 2560 

เงินเดอืน 31.26 ลานบาท 35.87 ลานบาท 

โบนัส 4.94 ลานบาท 4.93 ลานบาท 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1.25 ลานบาท 1.15 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น 37.45 ลานบาท 41.95 ลานบาท 

จํานวนผูบริหารระดับหัวหนางานขึ้นไป  32 คน  33 คน 
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8.5. บุคลากร 

บริษัทฯ และบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ มีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนรวมทั้งหมด 

3,918 คน โดยแบงตามประเทศและสายธุรกิจ ดังนี ้

ผลิตภัณฑ/ธุรกิจ ไทย มาเลเซยี จีน รวม 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 119 130 - - - - 119 130 

ชิ้นสวนยานยนต 3,033 3,001 - - 259 272 3,292 3,273 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 179 191 156 182 - - 335 373 

อื่น ๆ1 125 142     3     - - - 128 142 

รวมท้ังหมด 3,456 3,464 159 182 259 272 3,874 3,918 

หมายเหต ุ 1 รวมบุคลากรในสวนงานการพัฒนาระบบนํารองการเดินทางและพนักงานสวนกลางของบริษัทฯ 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดวยตระหนักวาพนักงานเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐาน

สําคัญในการผลักดับธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน  บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการสวนงานบริการฝกอบรมบุคลากรเพือ่

การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมสําหรับพนักงานเพื่อกําหนดทักษะ

ของพนักงานและวางแผนบริหารจัดการแผนการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงานอยางเปนระบบ 

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องไปสูมาตรฐานดานคุณภาพและการทํางานในระดับทีสู่งขึ้น  บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานไดใชศักยภาพและ

ความสามารถของตัวเองอยางเต็มที่ และสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและ

สิ่งแวดลอมโดยรวมอยางรวดเร็วและทันทวงที ไมวาจะเปนความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ความตองการของ

ธุรกิจ หรือความคาดหวังจากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตตอการดําเนินงานภายใน   

บริษัทฯ กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพนักงาน โดยคํานึงถึงความตองการทางธุรกิจ มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน ความตองการของหนวยงาน และพื้นฐานทักษะความสามารถของพนักงานเปนสําคัญ เพื่อใหพนักงานมี

ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตัวเองไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และไดประสิทธิภาพ  

หลักสูตรฝกอบรมของบริษัทฯ สามารถจําแนกตามวัตถุประสงคและเปาหมาย มีการทบทวนแผนการฝกอบรม

ประจําปและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ  นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝกอบรมที่บริษัทฯ ดําเนินการจัดการ

เองแลว บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเขารวมการอบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสูตรที่มีเนื้อหา

เก่ียวของและจําเปนสําหรับหนวยงานอีกดวย  หลักสูตรการฝกอบรมของบริษัทฯ สามารถแยกประเภทไดดังตอไปนี ้

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ 

บริษัทฯ ไดจัดหลักสูตรอบรมทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในแตละหนวยงานและสายงานการผลิต โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจและทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ และเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ  บริษัทฯ ไดจัดทํารายชื่อ

หลักสูตรอบรมมากกวา 140 หัวขอเพื่อใหเหมาะสมสําหรับพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมถึง
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ฝายการผลิต ฝายขายและการตลาด ฝายจัดซื้อ ฝายบุคคล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายการเงินและบัญชี เปนตน 

ตัวอยางหลักสูตรที่ไดเปดสอนในป 2560 ไดแก การใชเครื่องจักร Mag Welding การเขียนโปรแกรม PLC ขั้น

พื้นฐาน และระบบไฮดรอลิค เปนตน 

หลักสูตรอบรมการบริหาร 

บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมทักษะการบริหารสําหรับพนักงานทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการเพิ่มพูนความรูและ

พัฒนาทักษะการบริหารและฝกสอนสําหรับพนักงานระดับหัวหนางานหรือผูจัดการ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความ

พรอมใหแกพนักงานเมือ่ตองเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสูบทบาทผูนํา โดยมีหลักสูตรกวา 20 หัวขอ อาทิ เชน การ

พัฒนาทักษะการบริหารพนักงาน การสรางการทํางานเปนทีม บทบาทและหนาที่ของหัวหนาในธุรกิจอุตสาหกรรม

ยานยนต เปนตน 

หลักสูตรการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

ภายในองคกรเพื่อสรางความตระหนักใหกับพนักงานสําหรับมาตรฐานการทํางานอยางเปนระบบ ไดคุณภาพ มีการ

ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางสภาพแวดลอมในการทํางานอยางปลอดภัย เชน การอบรมดานความ

ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และการอบรมมาตรฐาน 

IATF16949: 2016 เปนตน 

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษา 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เร่ืองภาษา ไดแก หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพูด การฟง การอาน และการเขียน เปนตน  

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูและความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการการทํางานใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล  หลักสูตรที่

เก่ียวของ ไดแก การอบรมการใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟส และระบบปฏิบัติการออราเคิล เปนตน 

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคูไปกับการเติบโตขององคกร เนื่องจาก

คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูคุณภาพของงานที่ดีและการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน

ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับพนักงานรวมกับทีมงานและเจาหนาที่ฝกอบรมที่มี

ประสบการณ โดยกระตุนใหพนักงานเขาใจพื้นฐานของชีวิต การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข การสรางความรักและความ

เขาใจในครอบครัว และการหาสาเหตุและวิธีแกปญหาและหาวิธีทํางานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่ง

หลักสูตรนี้นับวามีสวนสําคัญในการพัฒนาการมีวินัย การทํางานเปนทีม และการเปนผูนําที่ดี รวมถึงการเปนกําลังใจ

อยางตอเนื่องในการเปนคนดีเพื่อเปนกําลังสําคัญใหกับองคกรและสังคม  หลักสูตรที่ไดมีการเปดอบรมที่ผานมา 

ไดแก หลักสูตรผูนําในการพัฒนา (Quality of Life Training for Leaders) และหลักสูตรผูนําเพื่อสันติภาพ 

(Leadership Training) เปนตน 
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หลักสูตรปฐมนิเทศ 

บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหมของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจ

และปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ  หลักสูตรปฐมนิเทศ ประกอบดวย ขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน นโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบ

มาตรฐานวิธีการทํางานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสม รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชนตาง ๆ ที่

บริษัทฯ มีใหกับพนักงาน  

การจัดสัมมนาของผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสัมมนาสําหรับผูบริหารเปนประจําตอเนื่องทุกป ในชวงตนปและกลางป เพื่อใหพนักงาน

ระดับผูจัดการ ผูบริหาร และกรรมการบริษัท ไดพบปะเพื่อทําความรูจักและรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ รวมถึงกลยุทธและแนวทางการบริหาร  โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเปนที่รูจักในดานการบริหารและ

ความเปนผูนํามารวมแบงปนความรูและประสบการณ ขอคิดและวิธีการทํางานกับกรรมการบริษัทและผูบริหารของ

บริษัทฯ  ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดการสัมมนาของผูบริหารเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 

2560 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ตั้งมั่นในดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส 

และเปนธรรม โดยมีหลักการในการดําเนินงานภายใตกรอบของจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อตอบ

รับกับมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุงมั่นที่จะยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจของผูถือหุนตอการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลใหการดําเนินงานมีความ

สอดคลองและครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิของผูถือหุนและหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนใน

การรับทราบหรือเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ  ผูถือหุนสามารถไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการ

ซื้อขายหุนหรือโอนหุนไดอยางอิสระ สิทธิในการไดรับเงินปนผล สิทธิในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา สิทธิใน

การเสนอบุคคลเพื่อเขารับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดง

ความเห็นอยางอิสระ และสิทธิในการอนุมัติตัดสินใจเรื่องสําคัญที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การแตงตั้งหรือถอด

ถอนกรรมการของบริษัทฯ การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี การกําหนดคาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชี การมีสวนรวม

ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่มีมูลคาสูงตามขอบังคับของบริษัทฯ และมีผลตอทิศทางของบริษัทฯ และการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เปนตน 

บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนทุกรายเขาประชุมผูถือหุนและมีสวนรวมในเรื่องที่อาจสงผลกระทบตอผูถือหุน ไมวา

จะเปนนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ พยายามสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิ

และงดเวนจากการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ เลือกสถานที่สําหรับการจัดประชุมผูถือหุนที่เดินทางสะดวกและเขาถึงไดงาย และกําหนดวันและเวลา

ประชุมที่เหมาะสมและมีความสะดวกตอผูถือหุน  บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ที่โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําริ มี

ความสะดวกในการเดินทางโดยการขนสงสาธารณะ (รถประจําทาง, เรือ, อื่น ๆ) และรถไฟฟา และสามารถรองรับ

จํานวนผูถือหุนที่มารวมประชุมไดเพียงพอ   

กอนวันประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ จัดทําขอมูลที่จําเปนและเปนปจจุบันสําหรับผูถือหุน โดยไดนําเสนอไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และแจงขาวผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  บริษัทฯ ดูแลใหหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนมี

ขอมูลที่ถูกตองและครบถวน แสดงวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุม มีการใหขอเท็จจริงและความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทสําหรับแตละวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดใหหนังสือเชิญประชุม

และขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ใชในการลงทะเบียน วิธีการลงคะแนน วิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบ

ฉันทะมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม และจัดสง
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เอกสารใหกับผูถือหุนอยางนอย 7 วันลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน

วันประชุม 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและใชสิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

แนบทายประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงไดไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมและไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ๆ ใหผูถือหุน รวมถึงผูรับฝากและ

ดูแลหุน (Custodian) สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนสามารถสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือสงขอมูลใหบริษัทฯ 

กอนวันประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถยื่นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนเขารับ

การพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลวงหนาในระยะเวลา 1-3 

เดือนกอนวันประชุม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาและเปดเผยรายละเอียดใหผูถือ

หุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ไมมีผูถือหุนรายใดสงคําถามหรือขอเสนอใด ๆ มาเพื่อพิจารณา

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

วันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขา

ประชุมของผูถือหุน  บริษัทฯ จัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการตรวจสอบเอกสารการเขาประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะดวยความราบรื่นและรวดเร็ว และจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับการมอบฉันทะเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือ

หุนที่โตะลงทะเบียน 

กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการ วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใชบัตร

ลงคะแนนและการนับคะแนนสําหรับแตละวาระการประชุม บริษัทฯ ไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนสําหรับทุกวาระการ

ประชุม ในการลงคะแนน ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงจะตองกากากบาทไวบนบัตร

ลงคะแนนและยกมือเพื่อแจงตอเจาหนาที่เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวยใหลงชื่อบน

บัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมไวเมื่อการประชุมสิ้นสุด  ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ จะทํารวบรวมและดําเนินการตามความประสงคของผูถือหุนในแตละวาระตามที่ผูถือหุนไดแจงมา  ในกรณี

ที่บางวาระมีการใชเวลาในการนับคะแนนที่คอนขางนาน ประธานในที่ประชุมอาจพิจารณาวาระตอไปกอนกลับมา

ประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลขอมูลไดดําเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไมใหการประชุมตองหยุดชะงัก 

บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนสามารถเขาประชุมภายหลังจากที่การประชุมเร่ิมแลว โดยใหนับสิทธิการลงคะแนนจาก

วาระที่ยังไมไดมีการลงมติ  ผูถือหุนจะถูกนับเปนองคประชุมนับจากวาระที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนั้น จํานวนผูถือหุนที่นับเปนองคประชุมสําหรับแตละวาระอาจมีจํานวนแตกตางกัน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน ซึ่งกรรมการบริษัท

ทุกทานไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกทานและ

ผูบริหารสูงสุดฝายการเงินดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทนผูตรวจสอบบัญชีเขารวมการประชุม พรอมดวย

ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยเพื่อเปนพยานในการนับคะแนน 
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บริษัทฯ พิจารณาวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ตามลําดับที่ไดแจงไวใน

หนังสือเชิญประชุม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระการประชุม และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสดงความคิดเห็น ให

ขอเสนอแนะ หรือซักถามไดอยางอิสระตลอดการประชุม โดยประธานที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟงความเห็นและ

ตอบคําถามที่อยูในความสนใจของที่ประชุมอยางเพียงพอกอนปดการประชุม 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ เผยแพรมติของที่ประชุมผูถือหุนในแตละวาระสําหรับการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2560 ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ จัดทําบันทึกรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

ผูตรวจสอบบัญขีที่เขารวมประชุม รายละเอียดการประชุม มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแตละวาระ พรอม

ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญของผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจัดสงรายงานการประชมุ

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิทธิของผูถือหุนทุกรายและกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ

และปกปองสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนที่เปนผูบริหารหรือไมเปนผูบริหาร 

ผูถือหุนรายใหญหรือรายยอย ผูถือหุนบุคคลชาวไทยหรือชาวตางชาติ หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน โดยมีนโยบายที่

ไมเลือกปฏิบัติหรือคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ  ผู

ถือหุนไดรับสิทธิเทากันในการลงคะแนนโดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งคะแนน ไมมีผูถือหุนรายใดที่ไดรับสิทธิประโยชน

เหนือกวาผูถือหุนรายอื่น และจํานวนคะแนนจะนับตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถือครอง 

ผูถือหุนรายยอยมีสิทธิที่เทาเทียมกันกับผูถือหุนรายใหญในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือ

เสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดอธิบายและประกาศหลักเกณฑและวิธีการใน

การเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคิดเลือกเปนกรรมการบริษัทใหผูถือหุนรับทราบทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ และการแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2561 บริษัทฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการเสนอขอมูลใหแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาระหวางวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยางไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไมไดรับขอเสนอใด ๆ จากผูถือหุนเพื่อ

การพิจารณาบรรจุเขาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

บริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรขอมูลไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ การแจงขาวผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางอื่น ๆ ที่

เก่ียวของและเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

นโยบายการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปนไปไดของการนําขอมูลภายในไปใชในทางที่ไมถูกตอง และไดกําหนดนโยบายใน

การรักษาความลับของขอมูลทางการเงินและขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญที่ยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ รวมถึง
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ขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนเก่ียวของทุกคน

จะตองรักษาขอมูลภายในใหเปนความลับอยางเครงครัดและไมเปดเผยขอมูลใด ๆ ตอบุคคลใดที่ไมมีสวนเกี่ยวของ

กับการทํารายการ 

บริษัทฯ หามไมใหมีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตวั  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการใช

ขอมูลภายในสําหรับกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และพนักงานที่รับผิดชอบในสวนงานที่เกี่ยวของ รวมถึงคู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

• กรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวของที่สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินและขอมูลที่เปน

ความลับที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง

ระยะเวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ ออกขาวใหทราบ จนกวาจะพนระยะเวลา 24 

ชัว่โมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลคาสาธารณชนแลว (Blackout Period) 

• กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงตามนิยามของสํานักงานก.ล.ต. มีหนาที่ในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวของตอสํานักงานก.ล.ต. ในครั้งแรกภายใน

ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับตําแหนง (แบบ 59-1) 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงดังกลาวมีหนาที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่เขาทํารายการ 

(แบบ 59-2) ยกเวนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยเปนผลมาจากโครงการรวมลงทุนระหวาง

นายจางและลูกจาง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับการยกเวนการรายงานจากสํานักงานก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง

ตองรายการการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําป โดยแสดงขอมูล

ตนงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหวางป  

บริษัทฯ ถือวาการไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการฝาฝนขอปฏิบัติของบริษัทฯ และการไมปฏิบัติตาม

นโยบายและการฝาฝนนโยบายดังกลาวที่ทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ อาจไดรับบทลงโทษ เชน การตักเตือน 

การพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน และการไลออก และอาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมายโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นโยบายการจัดการขอขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขอขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับกรรมการบริษัท ผูบริหาร

ระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปรงใส และไดกําหนดนโยบายการเขาทํา

รายการระหวางกันในการจัดการขอขดัแยงทางผลประโยชน ดังนี ้

• การทําธุรกรรมรายการระหวางกันจะตองมีการดําเนินการดวยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งทํารายการกับ

บุคคลภายนอก ดวยขอกําหนดและเงื่อนไขในการทํารายการตองเปนไปตามปกติของธุรกิจการคา หรือตาม

ขอตกลงระหวางบริษัทฯ และผูเก่ียวของที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ  
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• บริษัทฯ เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา และบริษัทอื่น ๆ 

ที่มีสวนเก่ียวของ รวมถึงกรรมการผูมีอํานาจเพื่อความชัดเจนและโปรงใส และไมมีการถอืหุนไขวระหวางกลุมผู

ถือหุนรายใหญ 

• กรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และบุคคลเกี่ยวของมีหนาที่ตองรายงานผลประโยชนตอผูบริหารของบริษัท

ฯ หรือบริษัทยอยเมื่อไดรับการแตงตั้งและทุกสิ้นป 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงที่มีสวนไดเสียในวาระการประชุมจะตองงด

เวนการออกเสียงในวาระนั้น ๆ  ทั้งนี้ เพื่อใหการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความ

ยุติธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

• ในกรณีที่รายการระหวางกันตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะขอใหผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ในหัวขอนั้นตองงดเวนการออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

บริษัทฯ เผยแพรนโยบายของบริษัทฯ ตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพื่อ

ทราบ โดยจัดใหเปนหนึ่งในหัวขอสําหรับการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม และใหมีการทบทวนนโยบาย

และสื่อสารตอพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

หมวดที่ 3 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานที่สรางคุณคารวมกันระหวางผูมี

สวนไดเสียเพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืน  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความตองการ และผลประโยชนที่แตกตางกันของผูมี

สวนไดเสียกับบริษัทฯ ในแตละกลุม และไดกําหนดนโยบายอยางระมัดระวังเพื่อใหตรงกับความตองการของผูมีสวน

ไดเสียและเปนไปตามกฏหมายหรือตามขอตกลง บริษัทฯ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปน 8 กลุม ดังตอไปนี ้ 

1) ผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัท และตั้งเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อการเติบโต

อยางยั่งยืนและสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนในระยะยาว  คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และ

พนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลธุรกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และสอดคลองตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี   

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถือหุนและดูแลใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกันสําหรับผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้น

พื้นฐานตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ  บริษัทฯ เปดเผยสิทธิของผูถือหุนไวในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ กําหนดใหจัดกิจกรรมสําหรับผูถือหุนเพื่อพบปะกับผูบริหารและเขาเยี่ยมชมโรงงานหลักของบริษัทฯ 

ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี  โดยบริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงชื่อในวันประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป หรือโทรศัพท หรือสงอีเมลเพื่อลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม  บริษัทฯ ใหสิทธิที่เทาเทียมกัน

กับผูถือหุนทุกราย โดยคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมตามจํานวนที่เปดรับตามลําดับกอนหลัง บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู

ไดรับสิทธิทางเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงใหผูถือหุนทราบทางโทรศัพทเพื่อยืนยันการเขารวมกิจกรรม 
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กิจกรรมผูถือหุนเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลทางการเงินใหผูถือหุนทราบและดูแลใหขอมูลมีความถูกตองและแสดงสถานะที่แทจริง  

การเขาถึงขอมูลภายในมีการควบคุมและมีการตรวจสอบอยูเปนประจําเพื่อปองกันการกระทําผิดที่อาจมีผลกระทบ

ตอผูถือหุน  นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ เพื่อตอบขอสงสัยหรือ

สอบถามขอมูลของบริษัทฯ 

2) ลูกคา 

บริษัทฯ มุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่เปนเลิศและการจัดสงสินคาที่มีคุณภาพสูงใหกับลูกคา

ในเวลาที่รวดเร็วและดวยราคาที่เหมาะสม  ดวยความรับผิดชอบในฐานะผูผลิตชิ้นสวนยานยนต บริษัทฯ ดูแลใหการ

ผลิตสินคามีความตอเนื่องและจัดสงสินคาตรงตอเวลาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต

โดยรวม  บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาตอผูบริโภคในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการอยาง

ตอเนื่องตามหลัก SQCDEM เพื่อใหไดตามความตองการหรือเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา การไดรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกคาตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนเคร่ืองยืนยันถึง

ความมุงมั่นในความเปนเลิศของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องความสัมพันธกับลูกคา โดยบริษัทฯ มีการทํางานและติดตามผลงานกับลูกคา

อยางใกลชิดเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา และรักษามาตรฐานในดานคุณภาพ ราคา และการจัดสงที่

ตรงตอเวลา ในฐานะผูผลิตชิ้นสวนยานยนต Tier 1 ในประเทศไทย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด โดยพนักงานในสวนงานที่เกี่ยวของจะไม

เปดเผยขอมูลทางธุรกิจใหกับคูคาหรือบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามวิธีการทํางานและแนวทางหรือนโยบายของ

ลูกคาเพื่อการบริหารที่ดีตามหลักกํากับกิจการ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไมดําเนินการใด ๆ ที่เปนการฝาฝนขอบังคับหรือขอตกลง

ในเรื่องการใชทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือกฎหมายวาดวยเรื่องของทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เก่ียวของ 

3) ผูผลิต  

บริษัทฯ ตั้งมั่นในกรอบการดําเนินธุรกิจดวยความยุติธรรมและโปรงใส มีการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางและการดําเนินงานอยางชัดเจน  บริษัทฯ มีการคัดเลือกผูผลิตดวยความเปนธรรมและเปดเผยโดยไม

ปรากฎใหฝายหนึ่งฝายใดมีความไดเปรียบอยางไมยุติธรรม ไมมีการเจรจาตอรองนอกรอบเพื่อใหไดสัญญา  การ
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จัดซื้อวัตถุดิบหรือการวาจางการบริการจะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การใหบริการ และความตรงตอเวลา

ในการสงสินคาตามขอตกลงและขอกําหนดของสินคาเปนหลัก 

พนักงานจัดซื้อจะตองหลีกเลี่ยงการรองขอหรือไดรับและไมขึ้นกับการเสนอใหของขวัญ ความชวยเหลือ หรือ

สิทธิพิเศษไมวาจะในรูปแบบใดจากผูผลิต  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

หลีกเลี่ยงการซื้อขายจากผูผลิตที่กระทําการฝาฝนสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการทําธุรกิจกับ

ผูผลิตที่กระทําการผิดกฎหมาย  พนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ วาดวยเรื่องการใหและ

รับของขวัญและนโยบายการตอตานทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่อาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น 

ผูผลิตตองดําเนินงานภายใตหลักการกํากับกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธกับ

ผูผลิตและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรูของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตใหกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน  บริษัทฯ จัดการตรวขสอบการดําเนินงานของผูผลิตประจําปเพื่อใหมั่นใจวาผูผลิตมีการ

ดําเนินงานที่ไดมาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกับบริษัทฯ และตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และชิ้นสวนที่ผูผลิต

สงกลับมาใหบริษัทฯ ตองไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ 

4) คูคาทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความยุติธรรมเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคา

ทางธุรกิจดวยเสมอภาคเทาเทียมกัน ใหความเคารพและยึดมั่นในขอตกลงระหวางกัน และปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอกําหนด และกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ  บริษทั

ฯ ใหความรวมมือกับคูคาเพื่อสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน มีการแลกเปลี่ยน

ความเห็นและขอเสนอแนะ พิจารณาจัดสรรผลตอบแทนอยางเหมาะสมและโปรงใส จัดทําแผนธุรกิจ และติดตาม

และผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญสําหรับความสัมพันธทางธุรกิจใน

ระยะยาว  บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกคูคาทางธุรกิจดวยความรอบคอบ และเลือกทําธุรกิจกับคูคาที่มี

ความสามารถและมีชื่อเสียงที่จะไมทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

5) เจาหนี ้ 

บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสราง

ความมั่นใจใหกับเจาหนี้ของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขที่ใหไวกับเจาหนี้ ไมวาเจาหนี้การคา 

สถาบันการเงิน และผูถือหุนกู  บริษัทฯ คงไวซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการรายงานสถานะทางการเงินตาม

ขอกําหนดของเจาหนี้  

ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดได บริษัทฯ ไดทําการแจงเจาหนี้ให

ทราบโดยไมปดบังและเพื่อขอผอนผันหรือหาทางแกปญหารวมกัน  บริษัทฯ มุงมั่นในการรักษาความสัมพันธและให

ความเชื่อถือซึ่งกันกับเจาหนี้ของบริษัทฯ  
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6) พนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสุขของ

พนักงานเปนหนึ่งในพื้นฐานสําคัญที่จะผลักดันใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได

กําหนดนโยบายเก่ียวกับพนักงานในดานตาง ๆ ดังนี ้

คาตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานใหเหมาะสมตามความรู

ความสามารถ และเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานคาครองชีพ ในอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราคาตอบแทนของบรษิทั

อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

การพิจารณาคาตอบแทนสําหรับพนักงานแตละคนมีความเทาเทียมกันตามผลการปฏิบัติงานและตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบ  บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนสําหรับพนักงานโดยคํานึงถึงผลประกอบการของธุรกิจและ

อัตราการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เชน อัตราเงินเฟอ หรือการขึ้นคาแรงขั้นต่ํา เปนตน 

บริษัทฯ จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับพนักงานและดูแลใหมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  สวัสดิการเหลานี้ ไดแก สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทํางาน ไดแก เบี้ยเลี้ยง 

คาเดินทาง คาที่พัก ชุดพนักงาน การจัดรถรับสง คารักษาพยาบาลและการจัดตรวจสุขภาพประจําป และการจัด

กิจกรรมงานปใหม และสวัสดิการในการใหความชวยเหลือแกพนักงาน เชน การใหเงินกูยืม เปนตน  นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เขารวมเปนสมาชิกจะสะสมเงินเขากองทุน

เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-7 ของเงินเดือนและบริษัทฯ สบทบเงินสะสมใหในอัตราเดียวกัน 

การฝกอบรม 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาความรูและทักษะอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและการปรบัตวั

ใหทันตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมเพื่อดูแลจัดหาวิทยากรและ

บริหารจัดการการฝกอบรมของพนักงานทั้งหมดในกลุมบริษัทอาปโก มีการจัดหาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมสําหรับ

พนักงานทุกระดับและใหตรงตามความตองการของลักษณะงานและองคกร  พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่

ตองการและเหมาะสมกับการพัฒนาของแตละคน  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

สําหรับพนักงานที่ตองการพัฒนาศกัยภาพและความเปนผูนําในระดับที่สูงยิ่งขึ้นดวย 

สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปนลําดับแรก มีการกําหนดแนวปฏิบัติ

เพื่อสถานที่ทํางานที่สะอาดและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทํางาน รวมถึงการรักษาความ

สะอาดของโรงอาหารและสภาพแวดลอมภายในโรงงานหรือสํานักงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน  บริษัทฯ ได

นําหลัก 5ส มาเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรและจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของ

อุบัติเหตุและสรางความตระหนักเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทํางาน 

ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ดูแลใหพนักงานไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันเพื่อใหพนักงานมีความสุขในการ

ทํางาน  บริษัทฯ สงเสริมคานิยมในองคกรใหพนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองคกรที่เปดกวาง  
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บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติวาดวยเร่ืองสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการ

ละเมิดกฎหมายวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือการคุมครองแรงงานเด็กทั้งในระดับทองถิน่และระดับสากล  บริษัทฯ 

มุงมั่นดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงานและไดรับการยอมรับถึงความพยายามและความตั้งใจในการสรางองคกรที่มี

ความสุขอยางยั่งยืน  ในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ใหความรวมมือและมีสวนรวมในโครงการพัฒนาองคกรเพื่อกาว

ไปสูสถานที่ทํางานที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Happy Workplace) และรางวัลโรงงานสีขาว ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งที่ยืนยัน

ถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

7) คูแขงทางการคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริต มีการแขงขันอยางเปนธรรม  บริษัทฯ ยึดมั่นในการ

ทําธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและ

ความโปรงใส  บริษัทฯ จะไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรือเปนสวนหนึ่งของการฝาฝนกฎหมายการแขงขันทาง

การคา รวมถึงจะไมแสวงหาโอกาสเพื่อการไดเปรียบทางการคาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมเปนไปตามหลักจริยธรรม 

และดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม เชน การรวมมือกันกําหนดราคาหรือแบงปนสวนแบงทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือ

มีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแขงขันทางการคา ทรัพยสินทางปญญา หรือการทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวย

ขอมูลที่ไมเปนความจริง  ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมการคาขายอยางอิสระและหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะ

เปนการผูกขาดตลาดหรือจํากัดการแขงขันอยางเปนธรรม 

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ และได

กําหนดใหกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งในแผนงานของผูบริหาร  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและ

บริจาคเงินชวยเหลือในนามของบริษัทฯ ใหกับโครงการตาง ๆ ของชุมชนเปนประจําทุกป รวมถึงสนับสนุนให

พนักงานเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนและสิ่งแวดลอมและขอบังคับอื่น ๆ ตามขอกําหนด

ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายสําหรับทุกบริษัทในกลุมบริษัทอาปโกใหมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและไดความคุมคามากที่สุดเพื่อรวมรักษาสิ่งแวดลอมในทุกสวนการดําเนินงาน

บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมยและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทที่รักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมความตระหนักในเรื่อง

ของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสรางสรรคของพนักงานในการใชทรัพยากรอยางคุมคา ดวย

หลักการใชตนทุนที่นอยแตไดผลผลิตมาก 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ  

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใสตอผูไดเสียทุกกลุม บริษัทฯ 

ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบและไมยอมรับการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่น  

บริษัทฯ สนับสนุนและใหกําลังใจพนักงานทุกระดับในการตอสูกับพฤติกรรมมิชอบดวยจิตสํานึกที่ดี และไดกําหนด
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นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดําเนินงานของ

องคกร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการปองกันการทุจริต  

บริษัทฯ ไดสื่อสารและจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในสวนงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานในสวนงานที่

นาจะมีความเสี่ยงสูงตอการทุจริต เพื่อใหสามารถจําแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตดวยความ

รอบคอบและระมัดระวัง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลใหกลุมธุรกิจของบริษัทฯ และคูคาทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผูผลิต 

ผูรับเหมา ผูแทน มีการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และปฏิเสธที่จะมีสวนรวมกับการกระทําที่ไมเหมาะสม

หรือไมชอบดวยกฎหมาย  

นโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดชองทางการติดตอสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ที่ เปน

บุคคลภายนอก ใหสามารถติดตอ ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ รองเรียนหรือรายงานการฝาฝน แสดงความเห็น

หรือแจงขอสงสัยเกี่ยวกับปญหาหรือขอสงสัยในการกระทําความผิดของพนักงานหรือหนวยงานใด ๆ ไดตลอดเวลา

เพื่อที่บริษัทฯ จะไดดําเนินการแกปญหาไดอยางทันทวงทีเพื่อไมใหเกิดผลกระทบรายแรงตอชื่อเสียงหรือผล

ประกอบการของบริษัทฯ  พนักงานและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ สามารถสงคํารองเรียนหรือขอกังวลใจเกี่ยวกับ

การประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดกฎหมายใหกับผูบริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรงทาง

อีเมลที ่AC@aapico.com  โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผู

ตรวจสอบและดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและขอเท็จจริงรวมกับฝายบริหาร และรายงานตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริตคอรรัปชั่น การไมปฏิบัติตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ สนับสนุนการเปดเผยและการรองเรียนที่เกิดขึ้นดวยความบริสุทธิ์ใจ และจะดูแลไมใหมีการปฏิบัติที่ไม

เปนธรรมใด ๆ ที่เปนผลจากการปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในการทุจริตหรือจากการรองเรียนขอสงสัยถึงการกระทําที่มิ

ชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น  บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกปองผูรองเรียน โดยไม

กําหนดใหผูรองเรียนตองเปดเผยตัวตันหรือแหลงที่มาของขอมูลใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน    

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการในเรื่องการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย โดยการเปดเผย

ขอมูล ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลทางการเงิน ตองครบถวน เพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และสะทอนให

เห็นถึงสถานะที่แทจริงของบริษัทฯ และมีการเปดเผยอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ไดกําหนดบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ และกําหนด

แนวทางในการเปดเผยขอมูลประเภทตาง ๆ รวมถึงกําหนดระยะเวลาที่ตองใชความระมัดระวังกอนการเปดเผย

ขอมูลสําคัญสูสาธารณะ  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎเกณฑตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สํานักงานก.ล.ต. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
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บริษัทฯ ดูแลใหผลประกอบการและขอมูลทางการเงินมีการสอบทานและตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ และ

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกอนการรายงานสูสาธารณะ  งบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจําป รวมถึงรายงานประจําป (แบบ56-1 และแบบ 56-2) ไดรับการจัดทําอยางถูกตอง 

ครบถวน เปนไปตามมาตรฐานทางบัญชทีี่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป และมีการเปดเผยใหบุคคลทั่วไปตามขอกําหนด

ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ รวบรวมและจัดสงรายงานที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัทและผูบริหารตามกฎหมาย  บริษัทฯ กําหนด

นโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารรายงานสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในบริษัทฯ และบริษัท

ยอย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงคู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กําหนด  ขอมูลของกรรมการบริษัท หนาที่

และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเขาประชุมและการฝกอบรม และคาตอบแทนของกรรมการไดเปดเผยไวตอ

สาธารณะและบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในป 2560 

รายชือ่ ตําแหนง จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
16 มีนาคม 2560 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 

ระหวางป 

จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วนัที่ 
14 มีนาคม 2561 

นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

 40,971,379  3,151,394  44,122,773 

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร  31,811,346  -  31,811,346 

นายพิพฒัน เรืองรองปญญา กรรมการอสิระ  -  -  - 

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอสิระ  -  -  - 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอสิระ  -  -  - 

นายจอหน พารคเกอร กรรมการอสิระ  -  -  - 

นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอสิระ  -  -  - 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการอสิระ  -  -  - 

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 

รวม   98,448,229  3,132,665  101,580,964 

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสรางการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา 

และบริษัทที่เกี่ยวของไวในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผย

ขอมูลของโครงการลงทุนขนาดใหญที่ถือวามีนัยสําคัญและการพัฒนาการของธุรกิจของบริษัทฯ ตอผูถือหุน นัก

ลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลทั่วไปอยางเหมาะสม ถูกตอง เพียงพอ และครบถวนตามขอกําหนดผานชองทาง

สื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลผานหลายชองทาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับ

ขอมูลที่เทาเทียมกัน นอกจากการสงขาวผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งเปน

ชองทางสื่อสารหลักแลว บริษัทฯ อาจใหขาวผานชองทางอื่น ไดแก 

• การเขารวมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาสเพื่อแจงขาวผลประกอบการของบริษัทฯ 

• การเขารวมกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและตางประเทศและผูมีสวนไดเสีย เชน งานสัมมนาของ

บริษัทหลักทรัพย โรดโชวเพื่อพบนักลงทุน 

• การนัดหมายเพื่อเขาพบผูบริหาร การเยี่ยมชมโรงงานของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห 

• งานสัมมนาที่ไดรับเชิญใหไปรวมงานและแบงปนประสบการณ 

• การสื่อสารผานทางอีเมล อินทราเน็ท บอรดประกาศ และกิจกรรมสี่อสารภายในกับพนักงาน 

• เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทฯ ที่ aapicohitech@aapico.com 

บริษัทฯ กําหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธมีหนาที่รับผิดชอบเปนตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผูถือหุน 

นักวิเคราะห สํานักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ในการ

แจงขาวสารของบริษัทฯ และขอมูลขององคกรสูสาธารณะตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เหมาะสม รวมถึงจัดกิจกรรมกับนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย  นอกจากนี้ ฝายนักลงทุนสัมพันธมีหนาที่ดูแล

กําหนดการของผูบริหารในการเขารวมอบรม การประชุม และงานสัมมนา ทั้งในไทยและตางประเทศ เพื่อเปนอีก

ชองในการพบปะและมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งกิจกรรมในป 2560 ที่ผานมา ไดแก 

• การเขารวมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังจากการ

ประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 

• การเขารวมงานสัมมนาและกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและตางประเทศโดยประธานและประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารสูงสุดฝายการเงิน รวม 5 งาน ไดแก งาน SET Thai Corporate Day, 

the SET Thailand Focus, Phatra’s Day with our Executive Management, Thai Corporate 

Day in Malaysia, และ Thai SMIDs Corporate Access in Singapore  

• งานพบปะวิเคราะหประจําป ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 

• การเยี่ยมชมโรงงานสําหรับผูถือหุน และการขอเขาชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  

• การขอนัดหมายเขาพบผูบริหาร รวมถึงการประชุม 1ตอ1 และทางโทรศัพทเพื่อผูลงทุนไดทําความ

เขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ  

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู

ความสามารถ มีทักษะและประสบการณที่หลากหลาย และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
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9.2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนและสัดสวนที่เหมาะสมตอขนาดของกิจการ  

จํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ทาน โดยมีกรรมการที่เปนสตรี 2 ทาน  คณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ทาน  

บริษัทฯ ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายดานทักษะและประสบการณที่แตกตางกันอยางเหมาะสม

ตามธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ  บริษัทฯ กําหนดใหสัดสวนจํานวนของกรรมการอิสระมีมากกวารอยละ 50 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกทานตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายและขอกําหนดประกาศของสํานักงานก.ล.ต. 

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 
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3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบตุร รวมถึงคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคมุ 

หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4) ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีที่

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใด ๆ ทางดานการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินที่ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ และผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู

ใหบริการวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมมี

ลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 

ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลคาเกินกวา 20 ลานบาท หรือเกินกวารอยละ 3 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA) หลังหักสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนรายยอย แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ หรือผูถือหุนที่มีสวนเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไมเปน

หุนสวนที่มีนัยสําคัญหรือเปนกรรมการบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

ของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโดยอิสระ 

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 ้
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• ตาย 

• ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

• ศาลมีคําสั่งใหออก 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดรับอนุมัติและความไววางใจผานมติที่ประชุมผูถือหุน ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิและเปน

ผูมีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในเรื่องการมี

คุณธรรม จริยธรรม และไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา  หากที่ประชุมผูถือหุนใหความ

ไววางใจและเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวกลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทอีกคร้ัง บริษัทฯ ยอมตองเคารพ

สิทธิและการตัดสินใจของผูถือหุน  ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดตั้งกฎเกณฑในเรื่องของจํานวนวาระการดํารงตําแหนง

ติดตอกันของกรรมการ  อยางไรก็ด ีบริษัทฯ ยึดถือหลักการกํากับกิจการที่ดีและพรอมสนับสนุนใหการดํารงตาํแหนง

ของกรรมการบริษัทมีจํานวนวาระติดตอกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจํากัดที่ไมเกิน 9 ปติดตอกนั 

การดํารงตําแหนงกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายสําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ

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 ้
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1) พิจารณา ใหคําแนะนํา และใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิเชน 

วิสัยทัศนและเปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป และติดตามดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

2) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3) สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเขาใจ

ถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยางจริงจัง 

4) กําหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตอง ครบถวน 

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบายที่วางไว และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบควบคมุ

ภายในเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร และมอบหมายหนาที่ใหฝายบริหารจัดการใน

การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท 

7) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส 

นาเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 

8) เขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ  

9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน 

10) ดูแลและติดตามการดําเนินงานผานขอมูลรายงานทางการเงินที่ถูกตองและครบถวน และสามารถอุทิศ

เวลาใหเพียงพอและมีความใสใจเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 

การประชุมกรรมการ 

บริษัทฯ มีการวางแผนกําหนดการประชุมประจําปของกรรมการบริษัทและไดแจงใหกรรมการทราบถึง

กําหนดการประชุมลวงหนาเพื่อจัดสรรเวลาเขารวมประชุม  สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติมี

กําหนดไว 6 ครั้งตอป โดยเปนการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 4 ครั้ง และเปนการ

ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปจํานวน 2 ครั้ง  ในกรณีที่มีวาระเรงดวนที่ตองไดรับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดเปนวาระการประชุมพิเศษตามความจําเปน  
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กรรมการบริษัทควรจัดสรรเวลาเพื่อเขาประชุมกรรมการบริษัทและการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวในรายงาน

ประจําป > หัวขอโครงสรางการจัดการ 

ในการประชุมกรรมการแตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อให

ประธานไดพิจารณาและอาจนํามาบรรจุไวเปนวาระการประชุม  บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสาร

ประกอบใหกับกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่

ประชุมจะทําการนับจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมวาครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ กอนเปดการ

ประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลําดับที่ไดแจงไวในเอกสารเชิญประชุม   

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการพิจารณาและอภิปรายในแตละวาระ กรรมการ

สามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระกอนเปดใหลงมติ โดยกรรมการ 1 ทานใหนับเปน 1 เสียง และตองมีจํานวน

กรรมการในสัดสวนอยางนอยรอยละ 2/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดสําหรับการลงมติในแตละวาระ  ทั้งนี้ 

กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระที่ไดรับการพิจารณาจะถือวาไมมีสิทธิออกเสียงและใหงดเวนการลงมติในวาระนั้น 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายใหคณะกรรมการบริษัททําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป 

เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางป เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและเพิ่ม

ประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการใหดียิ่งขึ้นตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ไดใชหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

ประเมินในดานตาง ๆ ดังนี ้

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทําหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 3 ชุด โดยเปนการประเมินผลงานของกรรมการบริษัททั้งคณะและ

รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดยอย  สําหรับป 2560 บริษัทฯ ไดจัดสงแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกกรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเวนกรรมการใหม 2 ทานที่ไดรับ

การแตงตั้งระหวางป ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมในป 2560 มีการพัฒนาในระดับที่ดี 

ผลประเมินสําหรับการปฏิบัติงานในป 2560 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85 ในป 2559 เปนรอย

ละ 88 โดยมีคะแนนในทุกหัวขอดีข้ึน ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้

จากรอยละ 85 ในป 2559 เปนรอยละ 90  ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากรอย

ละ 82 ในป 2559 เปนรอยละ 87 และผลการประเมินตนเองของประธานเจาหนาที่บริหารเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85 

ในป 2559 เปนรอยละ 88 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาขอเสนอแนะจากกรรมการเพื่อนําไปพัฒนาประสิทธิภาพ ซี่ง

ในป 2560 บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการในเร่ืองการกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทใหมีความหลากหลาย

ในดานทักษะและประสบการณ และใหมีจํานวนกรรมการที่เปนสตรีเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารตามหลักการและนโยบายที่

กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งอยูภายใตกรอบการพิจารณาและอํานาจอนุมัติตาม

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดําเนินธุรกิจที่

ใกลเคียงกันในเรื่องของผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการพิจารณาอางอิง

กับรายงานขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการจัดทําขึ้นโดยความรวมมือของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  คาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนจะ

นําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร โดย

ใหพิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมกับผลการดําเนินงานของธุรกิจที่อยูใน

ความรับผิดชอบดูแล 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มพูนทักษะและความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่และ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ  กรรมการของบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่สงขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรอบรมสําหรับกรรมการหรือการอบรม

หรือสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสําหรับกรรมการบริษัทตามขอเสนอแนะของ

สํานักงานก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะใหขอมูลเพื่อใหกรรมการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของกรรมการ หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดผานหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) 

 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017) 

5) นางวชิรา ณ ระนอง เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) 

และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) 

 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009) 

6) นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขาอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย 

Singapore Institute of Directors และหลักสูตร Master Class for 

Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India 

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว กรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ ไดเขารวมการสัมมนาและการประชุมระหวางป อาทิ เชน กิจกรรม CEO Club ที่จัดโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรูปแบบการพบปะของผูบริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อทําความรูจักและแลกเปลี่ยน

ประสบการณและมุมมองเชิงบริหารและการจัดการ งานสัมมนาที่จัดโดยธนาคาร เชน RHB Economic Seminar : 

Global and EM Macro Outlooks for Malaysia and Thailand และ Bank of Singapore : Mid-Year Outlook 

2017 Capturing Value in a fully-value world เปนตน รวมถึงงานสัมมนาอื่น ๆ ที่จัดโดยสํานักงานก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่น นอกจากนี้ ผูบริหารไดเขารวมงานสัมมนาที่จัดโดยลูกคาของบริษัทฯ 

เชน งานสัมมนาประจําปของกลุมผูผลิตชิ้นสวนสําหรับคายรถยนตฟอรด 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 
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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

บริษทัได ยกเวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี ้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

1) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

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 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 4 คน ไดแก 

1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการ 

2) นายเคนเนต อึ้ง   กรรมการ 

3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 

4) นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการ 

ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบ โดยนายไค ทาราโพเรวาลา และนายเคนเนต อึ้ง เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการทํา

หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน   

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินแสดงถงึ

สถานะทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในวามีการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และรายงานตาง ๆ 

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 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 คน ไดแก 

1) นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการ 

2) นายเคนเนต อึ้ง   กรรมการ 

3) นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 

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 

6) พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผูที่

อยูในเกณฑที่ไดรับการพิจารณา 

7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 2 คน ไดแก  

1) นายจอหน พารคเกอร  ประธานกรรมการ 

2) นางวชิรา ณ ระนอง   กรรมการ 

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 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร 
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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 

จํานวนกรรมการที่เสนอเขาคัดเลือกจะเทากับจํานวนของกรรมการที่ครบวาระ การแตงตั้งกรรมการ

บริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ดังตอไปนี ้

1) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได  

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานใน

ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอย

กวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี ้มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู 

9.3.2. การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 

การแตงตั้งผูบริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝายบริหารของบริษัทฯ โดยผูบริหารของ

บริษัทฯ เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอื่น  ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งจาก

ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ มี

ความเขาใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนตเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัยหลักในการผลักดันให

ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว 
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9.4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานสากลและขอกําหนดของกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

บริษัทยอยและบริษัทรวมมีการดําเนินงานตามหลักเกณฑเดียวกัน  บริษัทฯ ไดจัดใหมีกลไกและกระบวนการในการ

กํากับและติดตามการบริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได

มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเขาไปทําหนาที่บริหารกิจการดังกลาว

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยจํานวนตัวแทนของบริษัทฯ ในแตละบริษัทจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน

ของบริษัทฯ ในกิจการนั้น 

ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจใหดําเนินไปตามแผนงานและเติบโตใหไดตาม

เปาหมายที่กําหนด ในดานรายได การควบคุมตนทุนและลดคาใชจาย รวมถึงดูแลการลงทุนใหเปนไปตามแผนงานที่

วางไว  นอกจากนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารยังครอบคลุมถึงการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหาร

จัดการบุคลากร การแกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึ่งการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกี่ยวของ  ในกรณีที่มีปญหาหรือประเด็นที่ถือวามีนัยสําคัญที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนกระทําการใด ๆ  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดําเนินงานและการบริหารของบริษัทยอยและ

บรษิัทรวม โดยผูบริหารของกิจการมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ ใหกับฝาย

บริหารในการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานรายเดือน และใหนําเสนอแผนงานประจําป รวมถึงความคืบหนาของผล

การดําเนินงานและแผนธุรกิจใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานซึ่งจัดใน

รอบครึ่งป 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารของบริษัทยอยสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ  ผูบริหารของ

บริษัทยอยมีหนาที่ดูแลใหมแีนวทางและวิธีการสําหรับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัท การอนุมัติวงเงินสําหรับการกูยืมเงิน หรือการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ 

จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน หรือการทํารายการอื่นใดใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑที่

เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑของบริษัทฯ  บริษัทยอย

จะตองมีการกํากับดูแลการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใช

หลักเกณฑเดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทํางบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนํามาจัดทํางบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ไดทันกําหนดดวย 

โดยทั่วไป บริษัทฯ มีการตกลงและทําความเขาใจใหตรงกันในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจหนาที่อนุมัติ 

การแบงอํานาจการบริหารจัดการของฝายบริหาร การแบงสรรผลกําไรสําหรับผูเกี่ยวของทั้งหมด  บริษัทฯ มี

หลักการที่เรียบงายในการทําธุรกิจกับคูคาทางธุรกิจและใหความเคารพตอสิทธิของคูคาของบริษัทฯ ดวยความเปน

ธรรม และใหความรวมมือเปนอยางดีเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนกาวไปสูความสําเร็จ 
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9.5. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ 

และแนวทางกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดยอย เปนตน  รายละเอียดไดอธิบายไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

9.6. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญช ีประกอบดวย 

9.6.1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 2560 ใหแก บริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 9,000,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม

การพิจารณารายงานประจําป จํานวน 2,000,000 บาท 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดกําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทใชบริการการสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด เนื่องดวยธุรกิจของบริษัทยอยเหลานั้นไมซับซอนและมีผลประกอบการที่ไมถือเปนนัยสําคัญ 

บริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหใชบริการจากผูสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

9.6.2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 

นอกเหนือจากคาตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนสําหรับงานบริการดานอื่น

ใหแกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของบัตรสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ในป 2560 เปนจํานวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเปนคาตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 130,000 บาท  
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งไดแสดงในวิสัยทัศนของกลุมบริษัทอาปโก 

ในการผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว รักษสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ไดแก 

ความสุขของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน และความสุขของสังคมและสาธารณชน  ตลอด

ระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา กลุมบริษัทอาปโกจึงมุงเนนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และ

บริษัทรวมทุน ใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม พนักงาน และผูมีสวนไดเสียของ

บริษัทฯ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไวใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainability Development Report)” ตามแนวทางและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไวอยางครบถวน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ผานรายการการประเมินของหนวยงานควบคุมภายใน  ในป 2560 ผูตรวจสอบ

ภายในที่บริษัทฯ วาจางไดวางแผนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในตั้งแตชวงตนป และมีการ

ดําเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมการดําเนินงานหลักของบริษัทใหฝายบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมรายไตรมาสตามลําดับ 

ในภาพรวม บริษัทฯ มีการดําเนินงานภายใตกรอบและหลักการกํากับกิจการที่ดี บริษัทฯ ดําเนินงานตาม

นโยบายและขั้นตอนการทํางานและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  มีการติดตามแกไข

ขอบกพรองเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมในสวนดังกลาวใหมีความเหมาะสม  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณารายงานสรุปจากผูตรวจสอบภายในและไดสรุปความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด

สาระสําคัญดังนี ้

11.1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  ผูบริหารมีการปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหนาที่

ทํางานในสวนความรับผิดชอบดวยจริยธรรม ดวยความซื่อสัตย และดวยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการทุจริต เปนตน บริษัทฯ มีการสื่อสารใหพนักงาน

ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหมและอยูในขั้นตอนการ

ทํางาน  พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ไดวางไว ขอสงสัยในการกระทําผิดใด ๆ จะไดรับการ

ตรวจสอบและรายงานตอผูบริหารระดับสูง โดยการกระทําผิดกฎหมายหรือละเมิดขอบังคับจะไดรับโทษตามความ

รุนแรงของการกระทําผิดนั้น 

บริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีความเปนอิสระ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการยอมรับในความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเปนอิสระ  บริษัทฯ ไดกําหนด

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนและแบงแยกจากหนาที่ของผูบริหาร  ในขอบเขต

อํานาจหนาที่ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบายและดูแลใหฝายบริหารมีการทํางานที่เหมาะสม มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดโครงสรางขององคกรเพื่ออํานวยความสะดวกและใหอํานาจแกฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยในการบริหารงานใหเปนไปตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ และใหรายงานผลการทํางานตอผูบริหารระดับสูง

และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  บริษัทฯ มีการแบงอํานาจหนาที่ในการทํางานในแตละสายงานและมีการ

ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรและการพัฒนาความรูและทักษะ

ความสามารถที่จําเปนสําหรับพนักงาน  บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานในการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมและ
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หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถที่จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงาน  บริษัทฯ วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากร

ของบริษัทฯ ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานใหกาวไปอีกขั้น  บริษัทฯ มี

แนวทางและกระบวนการในการประเมินผลการทํางานของพนักงาน โดยประเมินเปนรายบุคคลตามการทํางานและ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว  บริษัทฯ ดูแลใหผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหนงมีการพิจารณา

อยางยุติธรรมและเทาเทียมกันโดยใหเปนไปตามผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ 

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนกรอบการทํางานสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขององคกร  บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทุกดาน ซึ่งรวมถึง 

ความเสี่ยงของประเทศ ดานกลยุทธ การดําเนินงาน ดานการเงิน เปนตน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่

ประเมินและระบุปจจัยเสี่ยงในปจจุบันของบริษัทฯ ของแตละรอบป โดยพิจารณาสาเหตุและโอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงนั้นจากเหตุการณในอดีต รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยง และกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกัน

หรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

บริษัทฯ ไดระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหมและกิจกรรมหรือการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน  แนวโนมการพัฒนาลาสุด ไดแก 

การพัฒนาดานยานยนตทางเลือก รถยนตไฟฟา และเทคโนโลยีดิจิทัล  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ประเมินวาความเสี่ยง

เหลานี้ไมไดมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น  บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมยในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่น และดูแลใหแตละสวนงานของบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายการตอตาน

ทุจริต  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ โดยบริษัทฯ 

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO14001  มีการกําหนดขั้นตอนและ

วิธีการทํางานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

ในแตละขั้นตอนการทํางานเพื่อปองกันขอผิดพลาดและการกระทําผิดโดยไมตั้งใจที่อาจนําไปสูปญหาการทุจริตและ

คอรรัปชั่นได  บริษัทฯ มอบหมายใหหนวยงานควบคุมคุณภาพเปนผูผลักดันและติดตามการทํางานใหมีการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการทํางานและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  และไดวาจางผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อทําการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของแตละสวนงาน 

บริษัทฯ กําหนดขอบเขต หนาที่ และอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับอยางเหมาะสม  การใช

ระบบปฏิบัติการและการเขาถึงฐานขอมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

แบงหนาที่อยางชัดเจนในสวนงานที่สําคัญที่มีหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และดูแลสินทรัพย

ของบริษัทฯ  รายการธุรกรรมระหวางกันมีการทบทวนและพิจารณาอยางเหมาะสมโดยเปนไปตามปกติของธุรกิจ

เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  สัญญาและขอตกลงที่สําคัญ รวมถึงที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร 
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และบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ และผานการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไมมี

สวนไดเสียในเร่ืองนั้น ๆ  บริษัทฯ มีการรายงานความคืบหนาของการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน

ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลทั้งภายในและภายนอกอยางเปนระบบ และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ  พนักงานไดรับขอมูลขาวสาร

จากการประชุมภายในแตละสวนงาน บอรดประกาศของบริษัทฯ อินทราเน็ท และอีเมลภายใน  สําหรับ

บุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทางสื่อสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการเขารวมงานตาง ๆ  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานนักลงทุน

สัมพันธมีหนาที่ดูแลใหขอมูลและรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวน

ไดเสียอื่น ๆ 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลและเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม  บริษัทฯ จัดสง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหกรรมการของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม  บริษัทฯ ไดเตรียมขอมูล 

รายงานการประชุม และทําเปดเผยมติที่ประชุมตอสาธารณะตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา

ดวยการเปดเผยขอมูล  ในสวนมาตรการตอตานทุจริต บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการรองเรียนและแจงเบาะแสและ

จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับผูมีสวนไดเสียเพื่อรองเรียน แสดงขอคิดเห็น หรือรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ

กระทําผิดและการทําผิดขอกําหนดของบริษัทฯ 

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ กําหนดกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยมี

การจัดนัดหมายการประชุมติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนรวมกับแตละหนวยงานธุรกิจและรายงานผลตอ

คณะกรรมการบริษัทในรอบครึ่งป  บริษัทฯ แตงตั้งผูตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ

หนวยงานสําคัญของบริษัทฯ ไดแก ฝายผลิต ฝายขายและการตลาด ฝายบุคคล เปนตน ซึ่งผูตรวจสอบจะสอบทาน

และตรวจการทํางานเทียบกับขั้นตอนการทํางาน และแกไขจุดออนของระบบควบคุมภายในรวมกับฝายบริหารเพื่อ

หาวิธีการแกไข  ผูตรวจสอบภายในจะทํารายงานสรุปและรายงานประเด็นที่ถือเปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะและติดตามแนวทางแกไขใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 รวมถึงมาตรฐานการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม ISO14001 อยางตอเนื่อง มีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพภายในทําการประเมินการปฏิบัติตาม

นโยบาย ระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนการทํางาน  บริษัทฯ ไดวาจางหนวยงานอิสระภายนอก (เชน TUV) เพื่อทํา

การตรวจสอบและใหการรับรองการดําเนินงานของบริษัทฯ วามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผานการตรวจสอบจากลูกคาและไดรับความพึงพอใจในการดําเนินงานที่เปนไปตามขั้นตอนที่

ลูกคากําหนดโดยจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากไมไดแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนสิ่งสําคัญ

มากสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1. รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญในป 2560 

บริษัทฯ มีการทํารายการธุรกิจระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกรรมการของบริษัทฯ 

โดยรายการเหลานี้เปนรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามทีต่ก

ลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสําคัญได ดังนี ้

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 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ ในป 2560 สวนใหญเปนรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งจะถูก

ตัดออกจากงบการเงินรวม  ทั้งนี ้รายการระหวางกันที่ถือเปนสาระสําคัญในป 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดดังนี ้

  (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกําหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  167  171 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 5  -  -  -  3 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 4.03-5.10 ตอป  -  -  150  116 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  490  208 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  -  -  2  3 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  -  -  61  62 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  20  11 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ยประมาณ 

รอยละ 2 ถึง 25 
 -  -  178  286 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  7  13 
ดอกเบี้ยจาย รอยละ 0.05-4.36 ตอป  -  -  17  8 
คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  11  16 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและการรวมคา     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  214  210  -  1 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  118  -  117  96 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 4.12-4.35 และรอยละ 20 ตอป  191  -  -  - 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  9  16  -  - 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  6  5  6  5 
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  (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกําหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  10  8  4  7 
ซื้อสินคาและบริการ ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตรารอยละ 2 ถึง 3 และ

รอยละ 20 และ 46 
 274  269  192  180 

คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงคางระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดย

สรุปไดดังนี ้

  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย  -  -  551,145  419,808 

บริษัทรวม  132,883  41,485  2,540  3,513 

การรวมคา  254  13  210  - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  750  750  -   -  

รวมเปนจํานวน   133,887  42,248  553,895  423,321 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น      

บริษัทยอย   -  -  38,155  38,170 

บริษัทรวม   60,994  43,361  48,589  26,105 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน   470  -  470  - 

รวมเปนจํานวน   61,414  43,361  83,214  64,275 

เงินใหกูยืมระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนยกลางการบริการจัดการทางดานการเงิน ทั้งในสวนของธุรกรรมทางการเงิน 

และการจัดการแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อใหสามารถควบคุมและบริหาร

จัดการตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยการทําธุรกรรม

ทางการเงินและการทําสัญญาวงเงินสินเชื่อสวนใหญจะกระทําในนามบริษัทฯ  จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินใหแก

บริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยสรุปไดดังนี ้
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  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เก่ียวของโดย 2559 2558 2559 2558 

เงินใหกูยืมระยะสั้น      

บริษัทยอย   -  -  384,863  378,600 

รวมเปนจํานวน  -  -  384,863  378,600 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

บริษัทยอย   -  -  3,419,063  2,121,346 

บริษัทรวม   1,648,014  -  14,000  - 

รวมเปนจํานวน   1,648,014  -  3,433,063  2,121,346 

เงินกูยืมระยะสั้น      

บริษัทยอย   -  -  553,710  421,140 

กรรมการของกลุมบริษัท   11,282  4,794  -  - 

รวมเปนจํานวน   11,282  4,794  553,710  421,140 

 

12.2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในป 2560 แลวมีความเห็น

วาเปนการดําเนินธุรกิจปกติการคา (at arm’s length basis) และเปนไปอยางสมเหตุสมผล อีกทั้งชวยสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งในดานประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมตนทุนและคาใชจาย เพื่อใหได

ประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ พึงไดรับเปนสําคัญ 

12.3. นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ จะยังคงดูแลการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใหเปนรายการที่มีเหตุผลสมควร

และทําดวยความยุติธรรมและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม  บริษัทฯ ดูแลใหนโยบายในการกําหนดราคาซื้อขายที่ใชใน

การซื้อขายระหวางกันมีการตกลงบนพื้นฐานการทําธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือ

เปนไปตามขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวของกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่กํากับดูแลให

รายการระหวางกันมีความโปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑและขอบังคับที่

เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ รายการระหวางกันจะตองไดรับการจัดทํา

ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 

สําหรับรายการระหวางกันที่มีความของกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชนขัดแยง คณะกรรมการตรวจสอบจะทํา

การพิจารณาและใหความเห็นถึงความจําเปนและความเหมาะสมของรายการดังกลาว  ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษา

จากผู เชี่ยวชาญหรือมอบหมายใหมีผู เชี่ยวชาญภายนอกใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาวเพื่อนํามา

ประกอบการพิจารณา 



 
 

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน | 13 ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญ   หนา 102 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
13.1. งบดุล 

 

2556 2557 2558 2559 2560

237,637           313,656           338,199           271,643           440,879           

6,085               15,290             38,120             207,600           54,480             

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 2,256,799        1,900,156        1,911,728        1,879,950        2,220,126        

653                 702                 -                  -                  -                  

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,221,721        1,209,549        1,109,461        1,044,852        1,121,098        

เงินใหกู ยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                  -                  -                  -                  1,648,014        

เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา 1,184,901        1,335,545        1,367,968        1,545,348        3,546,655        

คาความนิยม - สุทธิ 234,531           234,531           234,531           234,531           234,531           

6,674,348        6,318,534        5,846,695        5,298,283        4,861,304        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,705               12,746             11,851             13,726             14,102             

สินทรัพยอ่ืน 753,816           741,649           648,518           617,402           579,323           

รวมสินทรัพย 12,579,195      12,082,356      11,507,070      11,113,334     14,720,511      

1,073,367        736,738           655,482           326,203           490,968           

เจาหน้ีการคา 2,128,345        2,317,685        1,977,559        2,063,092        2,237,440        

1,490,116        1,168,317        922,802           603,325           1,634,682        

17,813             17,113             14,618             4,794               11,282             

2,061,463        1,891,222        905,231           493,097           2,218,763        

หุนกูระยะยาว -                  -                  798,444           1,098,749        599,512           

หน้ีสินอ่ืน 337,477           269,891           250,089           287,944           345,105           

รวมหน้ีสิน 7,108,580        6,400,965        5,524,226       4,877,203       7,537,752        

ทุนจดทะเบียน 322,649           322,649           322,649           322,649           322,649           

ทุนชําระแลว 322,584           322,584           322,584           322,584           322,584           

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

หุนซ้ือคืน (75,712)            (75,712)            

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

2,616,251        2,871,533        3,105,758        3,403,401        4,267,710        

75,712             75,712             

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (6,523)              (57,170)            (3,834)              (57,009)            2,666               

163,314           167,455           181,348           190,166           212,810           

รวมสวนของผูถือหุน 5,470,615        5,681,391        5,982,845        6,236,131       7,182,759        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม

สินทรัพย

รายการ

เงินลงทุนช่ัวคราว

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

กําไรสะสม  - จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

                - ยังไมไดจัดสรร

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร

เงินกูยืมและหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

เงินกู ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

หน้ีสิน

ผูถือหุน

เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

                - หุนซ้ือคืน
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13.2. งบกําไรขาดทุน 

 
 

  

(หนวย : 1,000 บาท)

2556 2557 2558 2559 2560

งบกําไรขาดทุน

รายไดรวม 16,998,357   15,196,451   14,993,712   15,138,930   16,642,073   

รายไดจากการขายและบริการ 15,627,251   14,572,306   14,534,478   14,730,929   15,775,706   

รายไดอื่น 1,371,106     624,145       459,234       406,155       512,271       

กําไรจากการจําหน ายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                  -                  -                  -                  159,852       

ดอกเบ้ียรับ -                  -                  -                  1,846           194,244       

ตนทุนขายและบริการ (14,552,479)     (13,964,491)    (13,820,232)    (13,855,910)    (14,777,993)    

(858,652)         (744,125)         (786,119)         (779,963)        (927,728)         

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                   -                   -                   -                   (61,789)          

คาใช จายทางการเงิน (273,300)        (208,337)        (170,190)        (131,078)        (148,849)         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (73,712)          (22,849)          (26,682)          (26,980)          (31,346)          

246,487         129,727         147,816         224,531         487,446         

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม (852,331)        -                   -                   -                   -                   

610,706       366,960       313,071       543,092       1,157,614     

23,663           19,415           25,233           26,437           24,200           

กําไร (ขาดทุน )สุทธิ 634,369       386,375       338,304       569,528       1,181,814     

1.89              1.14              0.97              1.70              3.66              

งบกระแสเงินสด

1,960,923       1,637,340      926,861         1,212,283       1,207,835       

(744,357)        (376,144)        (143,541)        (99,731)          (3,014,294)      

(1,222,517)      (1,162,047)      (744,901)        (1,142,841)      (1,975,222)      

36,527           (23,132)          (13,875)          (36,256)          472               

30,577         76,018         24,544         (66,556)        169,236       

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช ไปใน)กิจกรรมลงทุน

คาใช จายในการขายและบริหาร

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไร (ขาดทุน) ของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

รายการ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศลดลง (เพ่ิมข้ึน)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
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13.3. อัตราสวนทางการเงิน 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560

อัตราสวนสภาพคลอง

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)        0.83        0.87        0.99        1.16        0.89

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)        0.58        0.59        0.69        0.83        0.65

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)        0.36        0.35        0.23        0.35        0.31

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)        6.14        6.96        7.60        7.75        7.66

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 58.67 51.74 47.40 46.44 46.98

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)      11.62      11.49      11.92      12.86      13.65

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)      30.97      31.34      30.20      27.99      26.38

  อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)        5.57        6.28        6.44        6.86        6.87

  ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)      64.59      57.31      55.94      52.49      52.38

  วงจรเงินสด (วัน)      25.06      25.77      21.66      21.93      20.98

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 6.9% 4.2% 4.9% 5.9% 6.3%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.3% 3.2% 2.6% 3.3% 5.3%

  อัตรากําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (%) 1.5% 0.9% 1.0% 1.5% 2.9%

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 266.8% 335.6% 239.3% 241.0% 138.1%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.7% 2.5% 2.3% 3.8% 7.1%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.0% 6.8% 5.5% 9.2% 17.8%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.8% 3.1% 2.9% 5.0% 9.1%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 21.2% 17.1% 17.8% 23.2% 35.7%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)        1.29        1.23        1.27        1.34        1.29

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)        1.30        1.13        0.92        0.78        1.05

  อัตราสวนหน้ีสินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทา

      เงินสดตอสวนของผูถือหุน (เทา)        1.26        1.07        0.87        0.74        0.99

  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผู ถือหุน (เทา)        0.85        0.67        0.55        0.40        0.69

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)        3.59        2.96        3.14        5.55        9.15

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 25.9% 26.4% 30.9% 38.9% 32.8%

* เงินปนผลของป 2560 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

หมายเหตุ อัตราสวนทางการเงินตามนิยามของสํานักงานก.ล.ต.

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
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14. คําวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

14.1. ภาพรวมการดําเนินงานในป 2560 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยสามารถจัด

ประเภทธุรกิจเปน 3 สวนหลัก ไดแก ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการหลังการขาย และธุรกิจพัฒนาและใหบริการระบบนํารองการเดินทางและใหบริการดานเทคโนโลยี  

บริษัทฯ มีโรงงานและกิจการใน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายไดของกลุมบริษัทอาปโกสวนใหญมาจากธุรกิจการผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนยานยนต (คิดเปนรอยละ 62 ของรายไดรวมของ

บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดวยการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป (Pressed 

Parts) และโครงชวงลางรถยนต (Chassis Frame) ชิ้นสวนโลหะตีอดั

ขึ้นรูปและกลึงกัดเจียผิวสําเร็จ (Forged and Machined Parts) 

ชิ้นสวนพลาสติก (Plastic Parts) รวมถึงอุปกรณจับยึด (Assembly 

Jigs) และแมพิมพโลหะ (Stamping Dies) รายไดจากธุรกิจตัวแทน

จําหนายรถยนตและศูนยบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของรายได

รวม  ในป 2560 รายไดจากสวนธุรกิจพัฒนาและใหบริการระบบนํา

รองและเทคโนโลยียานยนตมีมูลคาเล็กนอยที่รอยละ 0.1 ของรายได 

ในป 2560 บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในบริษัท แจกสปด คอรปอเรชั่น จํากัด (“แจ็กสปด”) และบริษัท 

ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด (“ควอนตั้ม”) ในประเทศสิงคโปร และบริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด ในประเทศ

มาเลเซีย  นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.1 ในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด 

(Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ “SGAH”) โดยมีมูลคาการลงทุนรวม 100 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อ

จุดประสงคในการเติบโตของธุรกิจในระดับสากล ดวยความรวมมือกับกลุมบริษัทศักติ ซึ่งเปนผูนําในการผลิตชิ้นสวน

ยานยนตเพื่อความปลอดภัยและชิ้นสวนหลอโลหะและอลูมิเนียม 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตในป 2560 

ประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2560 มี

การเติบโตเล็กนอยที่รอยละ 2.3 จากจํานวนรถยนตที่

ผลิ ต ในป  2559 ที่  1 ,944 ,417 คัน เพิ่ มขึ้ น เปน 

1,988,823 คันในป 2560 โดยผลิตเพิ่มขึ้นในทุก

ประเภท การผลิตรถยนตนั่งเติบโตขึ้นรอยละ 1.9 โดย

สวนใหญเปนการผลิตของรถยนตคันเล็ก การผลิตของ

รถกระบะเติบโตขึ้นรอยละ 2.5 โดยสวนใหญเปน

รถยนตเอนกประสงค ซึ่งยอดผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้นเปน

ผลมาจากความตองการรถยนตในประเทศที่เพิ่มขึ้น 

ชิ้นสวน

ยานยนต

62%

ตัวแทน

จําหนาย

รถยนต

38%

ระบบนํารองและเทคโนโลยี

0.1%

รายไดรวมของบริษัทฯ

0.0

1.0

2.0

3.0

2556 2557 2558 2559 2560

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
(หนวย : ลานคัน)

ผลิตในประเทศ จําหนายในประเทศ สงออก

2560 
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ทําใหสัดสวนของการผลิตเพื่อขายในประเทศตอการผลิตเพื่อสงออกมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราสวน 40:60 ในป 

2559 เปนอัตราสวน 43:57 ในป 2560  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศเติบโตขึ้นรอยละ 13.4 จากยอดขายที่ 

768,788 คันในป 2559 มาอยูที่จํานวน 871,650 คันในป 2560 ซึ่งไดรับอานิสงคมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจทํา

ใหมีกําลังซื้อเพิ่มข้ึน ผลตอบรับจากงานมอเตอรโชว และความตองการของรถยนตรุนใหมที่เปดตัวในปที่ผานมา 

โตโยตายังคงเปนผูนําของตลาดรถยนตถึงแมวาจะมียอดขายลดลงจากปกอนรอยละ 2.0 ในสวนที่ผูผลิต

รถยนตรายอื่นตางมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปกอน  อยางไรก็ดี อัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศถูกลดทอน

บางสวนจากยอดสงออกที่ลดลงรอยละ 4.1 จากจํานวน 1.19 ลานคันในป 2559 เปน 1.14 ลานคันในป 2560 

มาเลเซีย ปริมาณยอดจําหนายรถยนตในประเทศในป 2560 ลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 0.6 จากจํานวน 

580,124 คันในป 2559 มาอยูที ่576,535 คันในป 2560 เพอโรดัวยังครองตลาดในประเทศดวยยอดขาย 204,881 

คัน คิดเปนสวนแบงการตลาดที่รอยละ 35.5 ฮอนดายังคงความเปนผูนําในสวนของรถยนตตางประเทศดวยยอดขาย 

109,511 คัน ซึ่งเติบโตจากปกอนในอัตรารอยละ 19 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนรถยนตที่ผลิตและจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 3.2 

และรอยละ 3.0 ตามลําดับ โดยมีจํานวนผลิต 29 ลานคันและยอดจําหนาย 28.9 ลานคัน  ในป 2560 จีนยังคงเปน

ตลาดยานยนตที่ใหญที่สุดในโลกและเปนผูนําในการผลิตและจําหนายรถยนตพลังงานใหม ไดแก รถยนตไฟฟา และ

รถยนตไฮบริด โดยมีจํานวนผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ในปที่ผานมา 

การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

ในป 2560 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) มีรายไดรวมจํานวน 16.6 พันลานบาทและผลกําไรสุทธิใน

สวนที่เปนของผูถือหุนจํานวน 1,158 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2559 ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง มาตรการลดตนทุนและคาใชจายของบริษัทฯ รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ

สวนแบงกําไรของบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กําไรสุทธิในป 2560 ไดรวมการบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินให

กูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐแกบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด (SGAH) จํานวน 191 ลานบาท และกําไร

จากการจําหนายเงนิลงทุนธุรกิจซอฟแวรระบบนํารองการเดินทางในประเทศสิงคโปรมูลคารวม 160 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท ป 2559 ป 2560 เปลี่ยนแปลง อัตรารอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ  14,731  15,776  1,045  7.1% 
รายไดอื่น  408  866  458 112.3% 
รายไดรวม  15,139  16,642  1,503 9.9% 
หักลบ คาใชจาย  14,636  15,768  1,132 7.7% 
กําไรจากการดําเนินงาน  503  874  371 73.8% 
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม  225  488  263 116.9% 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษ ี  728  1,362  634 87.1% 
คาใชจายทางการเงิน  131  149  18 13.7% 
คาใชจายภาษีเงินได  27  31  4 14.8% 
กําไรสุทธิ  570  1,182  612 107.4% 
แบงเปน  กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน  543  1,158  615 113.3% 
  สวนของผูไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  27  24  (3) -11.1% 
กําไรตอหุน  1.70  3.66  1.96 115.3% 
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การวิเคราะหรายได 

รายไดจากการขายและบริการ 

รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 

7.1 จากป 2559 โดยบริษัทฯ รับรูรายไดที่เพิ่มขึ้นใน

ทุกสวนธุรกิจหลัก ยอดจําหนายรถยนตในประเทศ

ไทยไดรับอานิสงคจากความตองการรถยนตของกลุม

ผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจและการใชจายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ยอดขายในประเทศมาเลเซียมีการเติบโตอยางตอเนื่องถึงแมวารายได

จะไดรับผลกระทบจากคาเงินมาเลเซียริงกิตที่ออนตัวลงจากปกอน เนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นสําหรับรถยนต

ฮอนดาในมาเลเซีย รวมถึงการเปดตัวรถยนตรุนใหม ทําใหยอดขายรถยนตฮอนดาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,774 

คันในป 2559 เปน 4,529 คันในป 2560  ยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตเชนกันตามคําสั่งซื้อของ

ลูกคาที่เพิ่มขึ้น และรวมถึงยอดสั่งซื้อสําหรับรถยนตรุนใหม 

รายไดจากธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยาน

ยนตเติบโตขึ้นรอยละ 4.1 จากการเติบโตของการผลิต

ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปในประเทศจีนและยอดขายชิ้นสวนยาน

ยนตในประเทศไทย ซึ่งมีอัตราเติบโตรอยละ 2.6 จากป

กอน โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากสวนธุรกิจการผลิตโครง

ชวงลางและชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูป และ

ชิ้นสวนพลาสติก ในขณะที่สวนธุรกิจอุปกรณจับยึดและ

แมพิมพมีรายไดลดลง  

รายไดจากธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตเติบโตขึ้น

รอยละ 12.7 จากปกอน จากการเติบโตของยอดขาย

รถยนตฮอนดาในมาเลเซีย ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายรถยนตในไทยมียอดขายรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 จากปกอน โดย

บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในสวนรถยนตมิตซูบิชิ ซึ่งชดเชยยอดขายของรถยนตฟอรดที่ลดลงบางสวน 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นในป 2560 มีจํานวน 866 ลานบาท 

โดยสวนใหญเปนผลกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

ในบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด และ

บริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด และรายไดดอกเบี้ยรับ

จากเงินใหกูยืมแก SGAH  นอกจากรายไดที่กลาวมา 

รายไดอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายเศษซากในสวนธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้น 107 ลานบาท โดยเปนไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 

หนวย : ลานบาท 2559 2560 เพิ่ม(ลด) % 
ประเทศไทย  10,771  11,138  367  3.4% 

ประเทศมาเลเซีย  3,478  4,007  529  15.2% 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  482  631  149  30.9% 

รายไดจากการขายและ
บริการ  14,731  15,776  1,045  7.1% 

หนวย : ลานบาท 2559 2560 เพิ่ม(ลด) % 
รายไดอื่น  408  515  107  26.2% 

กําไรจากการขายเงินลงทุน  -  160  160  100% 

ดอกเบี้ยรับจาก SGAH  -  191  191  100% 

รายไดอื่น  408  866  458  112.3% 

9.31

5.39

9.70

6.07

การผลิตชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนต

รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(หนวย : พันลานบาท)

2559 2560
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้นจากปที่

แลว โดยบันทึกผลกําไรจํานวน 488 ลานบาท

ในป 2560 รวมสวนแบงผลกําไรจากบริษัท

ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 72 

ลานบาท ซึ่งรวมรายไดและคาใชจายบางสวนที่

เก่ียวของกับการลงทุน  เปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนินงานในป 2559 เกือบทุกบริษัทมีผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้นจากปกอน โดยสวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากบริษัท ฮุนได มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส (1996) จํากัด และบริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งชดเชยผลขาดทุนใน

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด และบริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากดั 

การวิเคราะหตนทุนและรายจาย 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 123 ลานบาทจากปกอน โดยเปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ตนทุน

ขายมีมูลคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวารายไดที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนตอรายไดดีขึ้นจากรอยละ 5.9 

ในป 2559 มาอยูที่รอยละ 6.3 ในป 2560 เปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการควบคุมตนทุน

อยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีตนทุนที่ลดลงและชดเชยคาใชจายสวนลดที่ใหแกลูกคาในป 2560 

อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น 

เปนผลจากอัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นในสวนธุรกิจการ

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ซึ่งนอกจากอุปกรณ

จับยึดและแมพิมพ การผลิตชิ้นสวนยานยนตอื่น ๆ มี

อัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นกวาปกอนจากรายไดที่เพิ่มขึ้น

และการลดตนทุน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากกิจกรรม TURBO 

ที่บริษทัฯ ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2558 ซึ่งอัตรากําไรที่ดีขึ้นในสวนนี้สามารถชดเชยอัตรากําไรในสวนธุรกิจตัวแทน

จําหนายรถยนตที่มีอัตรากําไรคอนขางต่ํา และมีอัตรากําไรลดลงจากปกอนเนื่องจากอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสวน

ใหญเปนคาใชจายในการสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตาม

ยอดจําหนายรถยนตที่เพิ่มขึ้น คาใชจายในการบริหาร

ในป 2560 เพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากบันทึกผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกูยืมที่ ใหแก 

หนวย : ลานบาท 2559 2560 เพิ่ม(ลด) % 
บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  111  161  50  45.0% 

บจ.ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  98  244  146  149.0% 

บจ.ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด)  (2)  12  14  100.0% 

บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ  (9)  (20)  (11)  -122.0% 

บจ.ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง  -  72  72  100.0% 

อื่น ๆ  27  19  (8)  -29.6% 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมและ
กิจการรวมคา 

 225   488   263  116.9% 

หนวย : ลานบาท 2559 2560 เพิ่ม(ลด) % 
รายไดจากการขายและ

บริการ 
 14,731  15,776  1,045  7.1% 

ตนทุนการขายและ
บริการ 

 13,856  14,778  922  0.3% 

กําไรขั้นตน  875  875  161 22.5% 
อัตรากําไรขั้นตนตอรายได 5.9% 5.9% 1.0%   

หนวย : ลานบาท 2559 2560 เพิ่ม(ลด) % 

คาใชจายในการขาย  264  280  16  6.1% 

คาใชจายในการบริหาร  516  648  132  25.6% 

ขาดทุนจากการจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 -  62  62  100% 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร 

 780  990  210  26.9% 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

SGAH ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจํานวน 88 ลานบาทและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาลงทุนใน SGAH ซึ่งเมื่อหัก

ลบคาใชจายพิเศษที่ไดกลาวมา บริษัทฯ มีการควบคุมคาใชจายในการบริหารใหอยูในระดับเดียวกันกับป 2559 

ในขณะที่มีรายไดเพิ่มขึ้น 

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่จํานวน 131 ลานบาทเปนจํานวน 149 ลานบาทในป 

2560 โดยมาจากดอกเบี้ยเงินกูที่นํามาใชในการลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 31 ลานบาทในป 2560 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายทางภาษีที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตในประเทศมาเลเซีย 

การวิเคราะหกําไรจากการดําเนินงาน 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคา และภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) ไมรวมสวนแบงกําไร

จากบริษัทรวมและกิจการรวมคาจํานวน 874 ลานบาทในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 73.8 จากปกอน ซึ่งเปนผลจาก

รายไดที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในสวนธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต   

ธุรกิจที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดยังคงเปนชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะดวยปริมาณยอดขายที่สูง ตามมา

ดวยชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  ธุรกิจชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวและชิ้นสวนพลาสติกมีผลประกอบการดีขึ้นจาก

ปกอนเชนกัน อยางไรก็ด ีกําไรที่เพิ่มขึ้นถูกลดทอนบางสวนดวยผลขาดทุนของธุรกิจอุปกรณจับยึดและแมพิมพ 

เมื่อบวกกลับคาเสื่อมราคาที่มีจํานวนลดลงจากปกอน 91 ลานบาทและรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) มีจํานวน 1,994 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 37.4 จากกําไรป 2559 ที่จํานวน 1,451 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรฯ ตอรายไดรวมในป 2560 และ

ป 2559 ที่รอยละ 12.0 และรอยละ 9.6 ตามลําดับ 

กําไรสุทธ ิ

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2560 มีจํานวน 1,182 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 107.4 จากจํานวน 570 ลานบาท

ในป 2559 โดยเปนผลจากรายไดที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นและมาตรการลดตนทุนและคาใชจายที่

ดําเนินการอยางตอเนื่องในสวนธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต  รวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมที่เพิ่มขึ้นจากปกอนตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต รายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัท ศักติ โกลบอล 

ออโต โฮลดิ้ง จํากัด และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

เมื่อหักกําไรในสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย กําไรสุทธิในสวนที่เปนของผูถือ

หุนในป 2560 มีจํานวน 1,158 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 543 ลานบาทในป 2559 กําไรตอหุนในป 2560 อยูที่ 3.66 

บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่ 1.70 บาทตอหุน  
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การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

หนวย : ลานบาท ป 2559 ป 2560 เปลี่ยนแปลง อัตรารอยละ 

สินทรัพยรวม  11,113  14,721  3,608  32.5% 
หนี้สินรวม  4,877  7,538  2,661 54.6% 
สวนผูถือหุน  6,236  7,183  947 15.2% 

สินทรัพยรวม 

บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 14,721 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,608 ลานบาท 

จากมูลคา 11,113 ลานบาทในป 2559 โดยสวนใหญมาจากมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเขาถือหุนรอยละ 25.1 

และเงินกูยืมใหแกบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด รวมมูลคา 3,401 ลานบาท  ลูกหนี้และสินคาคงเหลือมี

มูลคาเพิ่มขึ้น 339 ลานบาทและ 76 ลานบาท ตามการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งถูกลดทอนบางสวนจากมูลคาสินทรัพยที่

ลดลงจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย 

หนี้สินรวม 

บริษัทฯ มีมูลคาหนี้สินรวม 7,538 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,661 ลานบาทจากจํานวน 4,877 ลานบาทในป 2559 

โดยสวนใหญมาจากเงินกูยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชในการลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง 

จํากัด การออกและเสนอขายหุนกูมูลคา 300 ลานบาทในเดือนตุลาคม 2560  และมูลคาเจาหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลคาเงินกูยืมกับธนาคารและหุนกูคงเหลือรวมจํานวน 4,944 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับมูลคารวม ณ สิ้นป 2559 จํานวน 2,521 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีมูลคาสวนของผูถือหุน 7,183 ลานบาท เพิ่มขึ้น 947 ลานบาทจากจํานวน 6,236 ลานบาทในป 

2559 โดยมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัทฯ หักลบบางสวนดวยเงินปนผลจายจํานวน 294 

ลานบาท และผลขาดทุนจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

14.2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

บริษัทฯ มผีลการดําเนินงานที่ดีและมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการทํากําไรดีขึ้นจาก

ปกอน โดยอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.8 ในป 2559 เปนรอยละ 7.1 ในป 2560 อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.0 ในป 2559 เปนรอยละ 9.1 ในป 2560 และอัตราผลตอบแทนตอผู

ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.2 ในป 2559 เปนรอยละ 17.8 ในป 2560 

บริษัทฯ มีการดูแลและควบคุมการจัดการสินทรัพยหมุนเวียนเพื่อบริหารใหบริษัทฯ มีสภาพคลองในการ

ดําเนินงานอยางเพียงพอ ในป 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ยจํานวน 26.38 วัน ลดลงจากป

กอนที่ 27.99 วัน บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนีเ้ฉลี่ยจํานวน 46.98 วัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 46.44 วันใน

ปที่แลว เนื่องจากผลกระทบจากการขอขยายระยะเวลาเก็บเงินของลูกคาบางราย  ในขณะที่บริษัทฯ มีระยะเวลา
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จายหนี้เฉลี่ยใกลเคียงกับปที่แลวที่จํานวน 52.38 วัน ดวยระยะเวลาหมุนเวียนสินคาที่ลดลงเปนหลัก ทําใหบริษัทฯ 

มีวงจรกระเสเงินสดที่ดีขึ้นเล็กนอยจากปที่แลวที่ 21.93 วัน ลดลงมาที่ 20.98 วันในป 2560  

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากป 2559 ที่ 1.16 เทามาอยูที่ 0.89 เทาในป 2560 

เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่ครบกําหนดชําระหนี้ในระยะเวลา 1 ปเพิ่มขึ้นจากหุนกูของบริษัทฯ มูลคา 800 

ลานบาทที่จะครบกําหนดไถถอนในเดือนเมษายน 2561 

อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่ 0.40 เทามาอยูที่ 0.69 

เทาในป 2560 เปนผลจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาซื้อหุนของบริษัท ศักติ โกลบอล 

ออโต โฮลดิ้ง จํากัดในป 2560 เชนเดียวกันกับอัตราสวนหนี้สินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาตอสวนของผู

ถือหุน (Net Debt to Equity) ที่เพิ่มขึ้นจาก 0.74 เทาในป 2559 มาอยูที่ 0.99 เทาในป 2560  อยางไรก็ดี บริษทัฯ 

ไดตั้งเปาหมายอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนระหวาง 0.5 ถึง 1.0 เทา และมีขอกําหนดทางการเงินในการ

รักษาซึ่งอัตราสวนหนี้สินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาตอทุนที่ต่ํากวา 1.75 เทา ซึ่งอัตราสวนดังกลาวของ

บริษัทฯ ณ สิ้นป 2560 ยังอยูในเกณฑที่บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายไวและไมผิดตอขอกําหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่

บริษัทฯ ตองดํารงไวตามสัญญาวงเงินสินเชื่อและหุนกู 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น จาก 5.55 เทา เพิ่มขึ้นเปน 9.15 เทาใน

ป 2560 จากผลกําไรที่ดีขึ้นอยางมากและมากกวาคาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่อัตราสวนความสามารถ

ในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ในป 2560 ลดลงจาก 1.98 เทาในป 2559 มาอยูที่ 1.12 เทา ซึ่งเปนผลมาจากหุนกู

มูลคา 800 ลานที่จะครบกําหนดไถถอนเต็มจํานวนในเดือนเมษายน 2561 แตบริษัทฯ ยังคงรักษาขอกําหนดและ

เงื่อนไขทางการเงินของสัญญาเงินกูกับธนาคารซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ดํารงอัตราสวนใหไดมากกวา 1.1 เทา 

14.3. การวิเคราะหกระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2559 ป 2560 เปลี่ยนแปลง อัตรารอยละ 

เงินสดที่ไดมา (ที่ใชไป) การดําเนินงาน  1,212  1,208  (4)  -0.3% 

เงินสดที่ไดมา (ที่ใชไป) ในการลงทุน  (100)  (3,014)  (2,914) 2914% 

แบงออกเปน  การซื้อหรือจําหนายในสินทรัพย  (167)  (172)  (5) 3% 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินใหกูยืม  (55)  (3,431)  (3,376) 6138% 

 เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน  -  347  347 100% 

 เงินสดจากดอกเบี้ยรับ  2  102  100 5000% 

 อื่น ๆ  120  140  20 17% 

เงินสดที่ไดมา (ที่ใชไป) ในการจัดหาเงินทุน  (1,143)  1,975  3,118 273% 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  (36)  0  36 100% 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (67)  169  236 352% 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป   272  441  169 62% 
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ในป 2560 บริษัทฯ ใชเงินในการลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 3,431 ลานบาท 

โดย 1,715 ลานบาทเปนการซื้อหุนและ 1,716 ลานบาทเปนเงินใหกูยืม โดยเงินลงทุนสวนใหญมาจากวงเงินสินเชื่อ

กูยืมจากธนาคารและบางสวนมาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ  ในระหวางป บริษัทฯ ไดรับรายไดดอกเบี้ยเปนเงนิ

สดจากเงินกูยืมที่ใหแกบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัดจํานวน 102 ลานบาท 

เงินสดจากการดําเนินงานและเงินสดที่ใชไปในการลงทุนในป 2560 มีจํานวนใกลเคียงกับปที่แลวที่จํานวน 

1,208 ลานบาทและ 172 ลานบาทตามลําดับ  นอกจากนี้ รายการเงินสดในป 2560 ไดรวมเงินสดรับจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัท แจกสปด คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท อาป

โก คิวไอ จํากัด รวมมูลคา 347 ลานบาท เงินปนผลจากบริษัทรวมจํานวน 117 ลานบาท และเงินสดรับจากการออก

และเสนอขายหุนกูจํานวน 300 ลานบาท ซึ่งเงินสดรับดังกลาว บางสวนนําไปจายเงินปนผลจํานวน 294 ลานบาท 

และจายดอกเบี้ยเงินกูยืมใหกับธนาคารจํานวน 144 ลานบาท รวมเงินสดเพิ่มขึ้นระหวางปสุทธิ 169 ลานบาท 

ในขณะที่ป 2559 บริษัทฯ มีเงินสดลดลงระหวางปสุทธิ 67 ลานบาท 

14.4. ปจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต 

ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธที่สอดคลองกับแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและ

เศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปริมาณการผลิตรถยนตเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและความ

ตองการรถยนตของตลาดในประเทศเปนปจจัยสําคัญของการบริโภคในประเทศ ซึ่งสงผลตอยอดจําหนายรถยนต

สําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดประกาศถึงประมาณการรถยนตที่ผลิตในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 2 ลาน

คันในป 2561 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 โดยการเติบโตของยอดขายรถยนตในประเทศจะเปนตัวผลักดันการ

เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวม  ยอดขายรถยนตในประเทศในป 2561 คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4.36 ที่

จํานวน 900,000 คัน ในขณะที่ยอดสงออกคาดวาจะลดลงรอยละ 2.35 อยูที่ 1.1 ลานคัน  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยาน

ยนตคาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องในป 2561 โดยเฉพาะในกลุมรถยนตนั่ง โดยมีปจจัยจากการเปดตัวรถยนตรุนใหม

และผูบริโภคมีกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ คาดวารถยนตไฟฟาจะมีบทบาทในตลาดมากขึ้น ผูผลิตรถยนตหลาย

รายไดประกาศถึงแผนงานสําหรับรถยนตไฟฟา อาทิ เชน โตโยตา และนิสสัน เปนตน 

สภาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศมาเลเซียไดตั้งประมาณการยอดชายรถยนตในประเทศในป 2561 ที่

จํานวน 590,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จากป 2560 โดยเศรษฐกิจของประเทศคาดวาจะยังคงดีจากยอดจําหนาย

ในประเทศและสงออก ถึงแมวาอาจจะมีอุปสรรคบางประการตอเนื่องจากป 2560 อาทิ เชน ความเขมงวดในการให

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต และการออนตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลมาเลเซียนริงกิต 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนับเปนตลาดอุตสาหกรรมยานยนตที่ใหญที่สุดในโลกและอุตสาหกรรมยานยนตใน

จีนถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน  คาดวาตลาดโดยรวมในป 2561 จะมีการเติบโต

ประมาณรอยละ 3–4  การลงทุนและความตองการจะมุงเนนในการพัฒนายานยนตไฟฟา และจีนจะคงความเปน

ผูนําในตลาดสําหรับรถยนตพลังงานใหม (New Energy Vehicles หรือ NEVs)  

บริษัทฯ จะยังคงติดตามการพัฒนาและแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตและตลาดโลกอยางใกลชิด โดย

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง 3 สวนหลักใหเติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงมีการควบคุมตนทุน

การใชจายและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย “TURBO” ในการเติบโตของรายไดเปน 2 เทาและ

ปรับปรุงอัตรากําไรสุทธิตอรายไดใหถึงรอยละ 10 ภายในป 2563  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสและ

ตลาดใหมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใหกาวไปสูระดับโลก และบริษัทฯ มุงมั่นในการพัฒนาเพื่อเปาหมายในการ

เติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญดานคุณภาพ ราคา การจัดสงสินคาที่ตรงตอเวลา การบริหารจัดการที่ดี และมี

การพัฒนาดานนวัตกรรมและวิศวกรรมเพื่อรักษามาตรฐานในการดําเนินงานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั่วทั้ง

องคกรในกลุมบริษัทอาปโก 
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังคร้ังแรก
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู ชวน 70 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

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

2539-ปจจุบัน  ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 นางเตียว ลี งอ 68 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร 2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 1 สิงหาคม 2545

นายพิพัฒน  เรืองรองปญญา 69 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

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 1 สิงหาคม 2545

นายเคนเนต อึ้ง 49 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

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

นาย จอหน พารค เกอร 71 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

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 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 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบ ริหาร

สามี

นางเตียว ลี งอ

ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี

ไมมี

13.68

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังคร้ังแรก
ชวงเวลา ตําแหน ง ช่ือหนวยงาน/ บ ริษั ท/ประเภทธุรกิจ

นายวิเชียร เมฆตระการ 64 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา-เกียรตินิยม California State Polytechnic University ไมมี ไมมี 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ Pomona สหรัฐอเมริกา 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 พฤกษาโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

    คาตอบแทน อบรมหลักสูตร  Role of Chairman (RCP) รุนท่ี 40/2017 2552 - 2557 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

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

นางวชิรา ณ ระนอง 63 ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2559-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส11 กรุป จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ Marshall University สหรัฐอเมริกา 2555-ปจจุบัน นายกสมาคม / กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

กรรมการบริหารความเส่ียง อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 61/2007 2547-2553 รองเลขาธิการสายบริหาร กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

วันท่ีไดรับตําแหนง 14 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตร  Role of Compensation Committee (RCC) รุนท่ี 2/2007

อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 124/2009

นายไคคู ชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา 53 ปริญญาโทวิทยาศาสตร (ฟสิกส), Indian Institute of Technology, นิวเดลี, ประเทศอินเดีย ไมมี ไมมี 2558-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร (สิงคโปร) จํากัด

กรรมการอิสระ ปริญญาไทวิทยาศาสตร (วัสดุศาสตร), มหาวิทยาลัย Dundee, สกอตแลนด, สหราชอาณาจักร 2557 – 2558 ประธาน Investment Banking and Securities บริษัท ทาทา แคปปตอล จํากัด

กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA), มหาวิทยาลัย INSEAD, ประเทศฝร่ังเศส กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทาทา จํากัด

วันท่ีไดรับตําแหนง 14 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID) 2554 – 2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร (สิงคโปร) จํากัด

อบรมหลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (IOD) India 2540 – 2554 กรรมการผูจัดการ India Advisory Partners Pvt Ltd.

นายวีระ บวนวงศ 71 อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ ไมมี ไมมี 2553-ปจจุบัน ผู อํานวยการฝายการผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายผลิต 2547-2553 รองประธานอาวุโส บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส จํากัด

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

นางสาวเย็บ ซิน หรู 38 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7.95 2560-ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) 2557-ปจจุบัน ผู อํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูช วยประธานเจาหนาท่ีบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2545-ปจจุบัน ผู จัดการฝายจัดซ้ือ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 1 มีนาคม 2557 ผูช วยประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ไมมี ไมมี

บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ

อายุ 

(ป )

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังคร้ังแรก
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บริ ษัท/ประเภทธุร กิจ

นายกวี เวสารัชอารียกุล 55 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไมมี ไมมี 2555-ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป ฝายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

พัฒนาวิศวกรรม

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 1 เมษายน 2548

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 50 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 0.0 ไมมี 2560-ปจจุบัน ผูช วยผูจัดการท่ัวไป ฝายขายและการตลาด บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูช วยผูจัดการท่ัวไปฝายบริหารจัดการ 2556-ปจจุบัน ผูช วยผูจัดการท่ัวไป ฝายบริหารขอมูล บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ขอมูลและระบบสารสนเทศ 2553-ปจจุบัน ผูช วยผูจัดการท่ัวไป ฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

วันท่ีไดรับแตงตั้ง 1 กันยายน 2553 2544-2553 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2543-2544 ผูจัดการฝายซอมบํารุง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรรณทิพย ประดิษฐสุขถาวร 38 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

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

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

อายุ 

(ป )
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน

การถือหุน

ในบริ ษัท 

(รอยละ)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  หนา 118 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทยอย 

 

 

รายช่ือบริษัท บริษัท

รายช่ือ 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 /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางวชิรา ณ ระนอง /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 ฟอรจจ้ิง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจ้ิง 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)

บริ ษัทยอย



 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  หนา 119 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 

   
  

 

รายช่ือบริษัท

รายช่ือ ASICO MA SI TTSC HM EA SA ASD AEC SGAH

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

นางเตียว ลี งอ // / - - - / / / - -

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

นายเคนเนต อ้ึง - - - - - - - - - -

นายจอหน พารคเกอร - - - - - - - - - -

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

นางวชิรา ณ ระนอง - - - - - - - - - -

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา - - - - - - - - - -

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)

SI = บจ. ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย)

TTSC = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ

HM = บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)

EA = บจ. เอ็ดช า อาปโก ออโตโมทีฟ

SA = บจ. ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด)

ASD = บจ. อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

AEC = บจ. อาปโก อิเล็กทรอนิกส

SGAH = บจ. ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง

บริษัทร วมและกิจการร วมค า
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย  หนา 121 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

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 ฟอรจจ้ิง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจ้ิง 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)

บริ ษัทยอย

รายช่ื อบริ ษัท

รายช่ื 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

บริ ษัทยอย



 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย  หนา 122 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

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 ฟอรจจ้ิง AHT = บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง NESM = บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ATC = บจ. อาปโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร

APC = บจ. อาปโก พรีซิช่ัน KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจ้ิง 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)

บริ ษัทยอย

รายช่ื อบริ ษัท

รายช่ื 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

บริ ษัทยอย
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตามขอมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวขอ 11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําป 2560 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 



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   หนา 125 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 

ทาน ซึ่งลวนเปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีนาย

พิพัฒน เรืองรองปญญา เปนประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อึ้ง และนายวิเชียร เมฆตระการ เปนกรรมการ เมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบ

ทานประเด็นสําคัญ ไดแก การสอบทานงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การดําเนินงาน

ในเรื่องการกํากับกิจการที่ดี การประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฎิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  ในป 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยไดแสดงความเห็นใน

ประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยสรุปดังนี ้

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป ในประเด็นที่เปนสาระสําคัญรวมกับผูบริหารของสายการ

บัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี

และประมาณการที่สําคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย

เพื่อหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี รวมถึงเพื่อใหผูสอบบัญชีไดรายงานขอสังเกต

และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในทุกประเด็น  

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานและพิจารณารายงานทางการเงินและมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับป 2560 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมีการ

เปดเผยขอมูลที่เพียงพอเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวไดใหความ

เห็นชอบตองบการเงินดังกลาว และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผูสอบบัญชี ซึ่งเปนรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

การสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึง

พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและ

ฝายบริหารเพื่อพิจารณาและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานจากผูตรวจสอบภายในเพื่อดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยูในเกณฑดีและไมมีขอบกพรอง

อยางมีนัยสําคัญ  รายงานของผูตรวจสอบภายในไดสะทอนถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทํางานในเกณฑดี 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเปนผูประเมินปจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรโดยพิจารณาปจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจและสถานการณ  คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการทบทวนปจจัยเสี่ยงประจําปและมีความมั่นใจวา

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

การพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญช ีโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ประสบการณ มาตรฐาน

การปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงผลประเมินความเปนอิสระและคุณภาพงานของผูสอบบัญชี  

สําหรับคาตอบแทนในการสอบบัญชีขึ้นอยูกับขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบบัญชี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาจากผลงานในอดีตและมาตรฐานการสอบบัญชีรวมถึงประสบการณของผูสอบบัญชีที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง และไดมีมติเสนอแตงตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 

2561 อีกวาระหนึ่ง และไดมีมติใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พบวาบริษัทฯ มีการดําเนินงานตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

เก่ียวของอื่น ๆ  และมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่น และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดวางแนวทางไว    คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาการดําเนินงานของบริษัทฯ แลวไมพบวาบริษัทฯ มีรายงานการกระทําความผิดใด ๆ ในป 2560 ที่ผานมา  

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน พบวาเปนไปตามปกติทางธุรกิจ

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ถูกตอง และครบถวน ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ และเสนอความเห็นโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือจากฝาย

บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหมีความมั่นใจวาการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมามีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในป 

2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดการประชุม 2 ครั้งและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  หนาที่

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการที่ไดมีการดําเนินงานในป 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทนดูแลใหโครงสรางและองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมตอธุรกิจ โดยพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของขนาด สัดสวน ความหลากหลาย และ

ความรูและประสบการณของกรรมการ  คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อใหแนใจวามี

คุณสมบัติเหมาะสมและไมเปนผูที่มีคุณสมบัติตองหามในการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงมีพื้นฐาน ความรู และ

ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  ในป 2560 คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง นาง

วชิรา ณ ระนอง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ แทนนายฮิเดโอ ฮาทาดะ และ

นายยาสุฮิโระ คาวามูระ ที่ขอลาออกจากตําแหนง และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 91/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 

สําหรับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดคาตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยดวยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด

ของธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน  สําหรับป 2560 คณะกรรมการเสนอใหคงอัตรา

เดิมสําหรับคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคาตอบแทนโบนัส

พิเศษที่จายใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในอัตราอางอิงตามผลกําไรสุทธิสําหรับผูถือหุน ซึ่งไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทฯ เปนสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในป

ที่ผานมามีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดเปดเผยคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 เพื่อความโปรงใสใน

การตรวจสอบ 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 



 
 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   หนา 128 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่กํากับดูแลกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงขององคกร ประเมินและทบทวนปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อใหผลกระทบตอการดําเนินงานและการเงินอยูในระดับที่ยอมรับได  ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวย กรรมการอิสระ 2 ทาน โดยมีคุณจอหน พารคเกอร ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  ในป 2560 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากการลาออกของนายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิ

โระ คาวามูระ จากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง คุณวชิรา ณ ระนอง เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหมี

ผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัทฯ และกําหนด

แนวทางในการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงขององคกร  ในป 2560 คณะกรรมการไดจัดการประชุมประจําปเพื่อ

ทบทวนและประเมินปจจัยเสี่ยงขององคกร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดใหความสนใจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น

จากการเติบโตที่ชาลงของอุตสาหกรรมยานยนต การพึ่งพิงผูบริหารระดับสูงเพียงผูเดียว และไดประเมินความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากแนวโนมทางธุรกิจจากการพัฒนาของรถยนตไฟฟาและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมยานยนต 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดวิเคราะหโอกาสของการเกิดความเสี่ยงในแตละหัวขอและดูแลใหบริษัทฯ 

กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง  การทบทวนปจจัยเสี่ยงหลักขององคกร

สรางความมั่นใจไดวาความเสี่ยงขององคกรไดรับการติดตามและมีการบริหารจัดการ และผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น

ไดรับการจัดการและลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได  ทั้งนี้ บริษัทฯ เปดเผยขอมูลปจจัยเสี่ยงขององคกรไวในหัวขอปจจัย

เสี่ยงของรายงานประจําป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปน

หลัก ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินการปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาอยางมีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล 

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายจอหน พารคเกอร) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 



 
 

เอกสาแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพยสิน   หนา 129 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2560 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

(ไมมีขอมูลตองแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

เอกสาแนบ 4 รายละเอยีดเกี/ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน   หน้า 130 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560 
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