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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

 

ความเปนมาของกลุมบริษัทอาปโก 

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

ทะเบียนเริ่มแรก 75 ลานบาท เพื่อผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยเปนการรับโอน

กิจการจากบริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซ่ึงปจจุบันไดหยุดดําเนินกิจการแลว จากนั้น บริษัทฯ ไดนําหุน

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 

ดวยทุนจดทะเบียน 242,823,600 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 242,823,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย

เริ่มดําเนินธุรกิจการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนตแบบครบวงจร และไดพัฒนา

กาวหนามาสูการออกแบบและผลิตแมพิมพปมโลหะแผน และการผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนตใหแกผูผลิตรถยนตชั้นนํา 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 322,583,844 บาท โดย

เปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 322,583,844 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

1.1. วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับโลกที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมใน

การรักษาสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน  ทั้งนี้ บริษัทฯ 

มพีันธกิจที่สําคัญเพื่อมุงพฒันาสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุข 4 ประการ ไดแก 

 ความสุขของลูกคา บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานการผลิตเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการรักษามาตรฐานทางดานความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพของ

สินคา ราคาที่แขงขันได มีการจัดสงสินคาที่ตรงตอเวลา รวมถึงการพัฒนาดานวิศวกรรม และการบริหารจัดการที่ดี

อยางตอเนื่องเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาของบริษัทฯ 

 ความสุขของพนักงาน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโต

อยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยการสรางเสริมบรรยากาศในการทํางานใหมีความสุข สงเสริมการทํางานเปนทีม การมอง

ปญหาใหเปนโอกาส ความซื่อสัตย และการใหความเคารพซ่ึงกันและกันระหวางเพื่อนรวมงาน รวมถึงการปลูกฝง

ความรักตอครอบครัวเพื่อสรางพื้นฐานความสุขที่แข็งแกรง และตอเนื่องไปสูองคกร และประเทศชาติ 

 ความสุขของผูถือหุน บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินกิจการเพื่อผลกําไรและประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และมีการจัดสรร

ผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม 

 ความสุขของสังคม บริษัทฯ ใสใจและตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจโดยคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ ตอชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทฯ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศ มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดตีามมาตรฐานสากล เพื่อสรางการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการดําเนินงานดาน

การผลิตตามหลักเกณฑ SQCDEM ดังตอไปนี้ 

 Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 Quality คุณภาพ: กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานคุณภาพและไมมีของเสียเพื่อบรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 Cost ราคา: ความสามารถในการแขงขันดานราคาดวยตนทุนที่ต่ําและเหมาะสม 

 Delivery การสงมอบสินคา: การจัดสงที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ดวยหลักการผลิตแบบพอดีเวลา (JIT) 

 Engineering ดานวิศวกรรม: มุงมั่นต้ังใจที่จะปรับปรุงพัฒนาดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (KAIZEN)  

 Management การบริหารจัดการ: ดําเนินงานอยางชาญฉลาด โปรงใส และใสใจในรายละเอียด รวมถึงมีการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางเหมาะสม 

บริษัทฯ มุงมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต มีการเสริมสรางองคความรูของพนักงาน รวมถึงสรรหา

เทคโนโลยีใหม ๆ จากทั่วโลกเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเปนหนึ่งในผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตชั้นนําที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพที่ไดรับการยอมรับสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยและ

ในระดับสากล และพรอมสนับสนุนและผลักดันประเทศไทยในการเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตในระดับโลก 

ดวยวิสัยทัศนและหลักปรัชญาที่เรียบงายในการเปนองคกรที่คลองตัวและมีความสุขดวยการบริหารที่โปรงใสและมี

ความเปนเลิศดานธรรมาภิบาลตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับจากลูกคาจากทุกมุมโลกใน

ฐานะผูประกอบการที่มีความมั่นคงยั่งยืนในความเปนเลิศทางดานการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพในการดําเนินงาน

ตามหลักเกณฑ SQCDEM ทางดานความปลอดภัย คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา การพัฒนาดานวิศวกรรม รวมถึง

การบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ISO/TS16949 และ 

ISO14001 รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรรับรองอื่น ๆ อีกมากมายจากบริษัทลูกคาและคูคาทางธุรกิจอยางตอเนื่อง และ

ดวยการบริหารอยางโปรงใสและใสใจตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับลูกคาและคูคา

ทางธุรกิจ สงผลใหบริษัทฯ สามารถยกระดับความสัมพันธทางธุรกิจกับผูผลิตรถยนตคายตาง ๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืน 

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ป 2559  บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของทุกบริษัทในกลุมอาปโกอยางตอเนื่องตามแนวนโยบาย 

“TURBO” ของผูบริหารในป 2558 โดยมุงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การลดตนทุนการผลิต

และควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน รวมไปถึงการปรับโครงสรางเงินกูเพื่อลดคาใชจายทางการเงิน และการพิจารณา

การลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนและประสิทธิผลสูงสุด  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับนวัตกรรมและไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล

เขามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และขยายการลงทุนไปในสวนธุรกิจ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยภายใตชื่อบริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ

จัดการธุรกรรมดานการลงทุนและการควบรวมกิจการ รวมถึงประกอบกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับการลงทุนในธุรกิจ 

Start-Up หรือธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโตเร็ว  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการหุนทุนซื้อคืนเพื่อการบริหาร

ทางการเงินในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท โดยหุนสามัญที่จะซื้อคืนมีจํานวนไมเกิน 14.5 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท) คิดเปนรอยละ 4.5 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ โดยกําหนดระยะเวลาการซื้อหุน
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คืนตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ได

ดําเนินการซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนรวม 6,007,700 หุน คิดเปนรอยละ 1.86 ของหุน

สามัญที่จําหนายและชําระแลว รวมเปนมูลคาประมาณ 76 ลานบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมี

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

ออกหุนกู ใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 10 ราย ภายใตชื่อ “หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

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

ป 2560  บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธทางธุรกิจเพื่อกาวไปสูการเปนผูผลิตและจัดสงชิ้นสวนยานยนตใน

ระดับโลก โดยบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ “SGAH” ในสัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 25.1 โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวม 100 ลานดอลลารสหรัฐ ประกอบไปดวยการลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุน

มูลคา 50 ลานดอลลารสหรัฐ และเงินกูแปลงสภาพสังเคราะห (Synthetic Convertible Loan) ซึ่งบริษัทฯ เปนผูใหแก 

SGAH มูลคา 50 ลานดอลลารสหรัฐ  กลุมบริษัท SGAH ประกอบไปดวยบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตในประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปนผูนําในกลุมผูผลิตและจัดจําหนาย

ชิ้นสวนโครงชวงลางและระบบสงกําลังรถยนตดานความปลอดภัย (Chassis and Powertrain Critical Safety 

Components) รวมถึงชิ้นสวนหลอขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม (Iron and Aluminum Casting) และมีฐานการผลิตเพื่อ

จัดสงทั่วโลก  กลุมบริษัท SGAH มีสวนแบงการตลาดโดยรวมที่ใหญที่สุดสําหรับชิ้นสวนหัวตอแกนลอโลหะและ

อลูมิเนียม (Iron and Aluminium Steering Knuckles) และเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 ใหกับบริษัทรถยนต

ชั้นนํา ซึ่งกลุมลูกคาหลัก ไดแก เจนเนอรัลมอเตอรส ฟอรด โฟลคสวาเกน ซูซุกิ ฮุนได โตโยตา และนิสสัน ฯลฯ  ความ

รวมมือทางธุรกิจนี้จะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมบริษัทอาปโกในการพัฒนาและขยายธุรกิจการผลิตชิ้นสวนโครงชวงลาง

และชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปใหเติบโตขึ้นดวยฐานการผลิตของกลุมบริษัท SGAH ในอเมริกาเหนือ จีน ยุโรป และอินเดีย 

เพิ่มเติมจากฐานการผลิตปจจุบันในประเทศไทย และดวยประวัติและความสําเร็จที่มีมายาวนานของทั้งสองกลุมธุรกิจ

ขนาดใหญที่ดําเนินงานโดยกลุมครอบครัวจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับกลุมลูกคาบริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนํา และได

ประโยชนในดานการออกแบบมาตรฐานระดับสากลและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพระดับโลก

ดวยตนทุนการผลิตที่แขงขันได 

ในระหวางป บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่ไมใชธุรกิจหลัก โดยในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ไดเขาทํา

สัญญาขายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูสัดสวนรอยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด ในประเทศสิงคโปร 

ใหกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวโยง  จากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จําหนายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือ

ครองในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด ในประเทศสิงคโปร (QI) ซึ่ง

บริษัทไดเขารวมลงทุนตั้งแตป 2557 ใหแกบริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ โฮลดิ้ง เนเธอรแลนด จํากัด ตามความ

ประสงคของผูกอตั้งและผูถือหุนใหญของ QI ที่ตองการขายกิจการทั้งหมดใหกับคอนติเนนทัล และตามขอตกลงการซื้อ

ขายดังกลาว บริษัทฯ ไดขายหุนในบริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ ถือครอง

ในสัดสวนรอยละ 60 ภายใตผานบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ใหแกคอนติเนนทัล 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแจงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน โดยบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ไดทําบันทึก

ขอตกลงในการขายหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่โซจิทสึถือครองอยูใหนางสาวเย็บ ซินหรู และนางสาวเย็บ ซินหยี และจาก

บันทึกขอตกลงดังกลาว นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซึ่งเปนผูบริหารของโซจิทสึไดยื่นหนังสือ
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ลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เปนตนไป  ทั้งนี้ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและการลาออกของกรรมการดังกลาวไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ นโยบาย 

หรือโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ และมูลคาการไดมาจําหนายไปซึ่งหุนดังกลาวไมเขาเกณฑที่จะตองทําคํา

เสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ (Tender Offer)  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 

ไดมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง และ นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก 

ในสวนการบริหารทางการเงิน บริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนํามาลงทุนในบริษัท Sakthi Global 

Auto Holdings Limited และในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูระยะเวลา 3 ป มูลคา 300 

ลานบาท  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการขายหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง

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

ป 2561  บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธทางธุรกิจเพื่อมุงสูการเปนผูผลิตและจัดสง

ชิ้นสวนยานยนตในระดับโลก  ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับบริษัท 

VinFast Trading and Production LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม VINGROUP ประเทศเวียดนาม เพื่อรวมจัดตั้ง

โรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปและประกอบตัวถังรถยนตที ่VinFast Supplier Park เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 

เพื่อผลิตและจัดสงชิ้นสวนตัวถังรถยนต (body-in-white: BIW) ใหแกโรงงานประกอบรถยนตของ VinFast สําหรับ

รถยนต 2 รุนแรกของ VinFast ไดแก รถยนตนั่ง 4 ประตู (Sedan) และรถยนตเอนกประสงค (SUV) ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

ดําเนินการผลิตในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2562  โครงการรวมลงทุนนี้นับเปนโครงการแรกสําหรับการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตและอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศเวียดนาม นับเปนกาวสําคัญในการสรางระบบธุรกิจที่ครบวงจรสําหรับ

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในประเทศเวียดนาม และเปนอีกหนึ่งกาวสําคัญสําหรับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจการ

ลงทุนในตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธทางธุรกิจเพื่อมุงสูการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในระดับสากล  

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวางสองบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ภายใตชื่อ

บริษัท อาปโก วินฟาสท ออโต พารทส จํากัด (AAPICO Vinfast Auto Parts Company Limited หรือ “AVA”) ดวย

ทุนจดทะเบียน 20 ลานดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทฯ และ VinFast ถือครองหุนในสัดสวนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ  

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ 

“SGAH” ซึ่งในปจจุบันเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงและเพิ่มพูนศักยภาพใหแกพันธมิตรทาง

ธุรกิจ และสนับสนุนความรวมมือกันระหวางสองบริษัทเพื่อการเติบโตทางธุรกิจสูบทบาทการเปนผูนําในตลาดโลก โดยมี

มูลคาเงินลงทุนรวม 65 ลานดอลลารสหรัฐ ประกอบไปดวยการลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,977 หุน มูลคาหุน

ละ 1 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 24.89 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดของ SGAH รวมมูลคา 25 ลานดอลลาร

สหรัฐ และเงินใหกูซึ่งบริษัทฯ เปนผูใหแก SGAH มูลคา 40 ลานดอลลารสหรัฐ  ซึ่งการไดมาซ่ึงหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ ทําให

บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมใน SGAH เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่ออกและ

จําหนายไดทั้งหมดของ SGAH และบริษัทฯ สามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อใหการสนับสนุน

และควบคุมการดําเนินงานในสวนที่เปนจุดออนของ SGAH ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกเหนือจากที่กลาวมา บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท Nuro Technology Incorporated ซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไตหวัน ประกอบธุรกิจใหบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทฯ เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 
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20.36 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนมูลคาเงินลงทุนจํานวน 50.86 ลานบาท  นอกจากนี้ บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี 

ในสวนการบริหารจัดการทางดานการเงิน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2561 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 2,500,000,000 (สองพันหารอยลาน) บาท 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และในระหวาง

ป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวน 2 ชุด มีมูลคารวมจํานวน 900,000,000 (เการอยลาน) บาท ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธดานการเงินของบริษัทฯ 

(รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนหลักทรัพยของบริษัทฯ) 

สําหรับป 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) และไดรับการจัดอันดับอยู

ในรายชื่อหุนยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการยืนยันถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาลในทุกสวนการทํางานขององคกร  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัลและเกียรติบัตร

จากลูกคาและคูคา ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพของสินคาและการดําเนินงานที่ไดรับการยอมรับอยางตอเนื่อง โดย

รางวัลสําคัญที่บริษัทฯ ไดรับในป 2561 ไดแก รางวัล Best in Quality-Cost-Delivery และรางวัล LRP Winner จาก

บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนรางวัลที่แสดงถึงมาตรฐานความเปนเลิศในดานคุณภาพ ราคา และการ

จัดสงสินคาที่ตรงตอเวลา  รางวัล Q1 Award จากบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับหนึ่งจากการเขารวมกิจกรรม TCC TPS Activity ของกลุมบริษัทโตโยตา และรางวัล Honda CEO Award 

สําหรับตัวแทนจําหนายที่เปนเลิศ และตัวแทนจําหนายที่ทํายอดขายสูงสุด 3 ลําดับแรกในสวนของตัวแทนจําหนายและ 

4 ลําดับแรกในสวนของศูนยบริการพนสี จากบริษัท ฮอนดา มาเลเซีย 

1.3. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานภายใตการบริหารของนายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาวมาเลเซีย

และผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และอาศัยในประเทศ

ไทยเปนระยะเวลามากกวา 20 ป  ปจจุบัน นายเย็บ ซู ชวนและครอบครัวถือหุนรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.32 

ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัทฯ และมีบทบาทในโครงสรางการบริหารงานขององคกรในตําแหนงประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร และตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลําดับ 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม

ยานยนต รวมทั้งสิ้น 40 บริษัท (29 บริษัทในประเทศไทยและ 11 บริษัทในตางประเทศ) โดยสามารถจําแนกออกเปน 3 

กลุมธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต  2) ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ

รถยนตหลังการขาย และ 3) ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลย ี(IoT) โดยมีรายละเอียดของแตละบริษัทยอยและบริษัทรวม

ที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
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PILLAR I ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

1) บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (AA) 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) สําหรับรถ

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

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

บาท และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตโดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ซึ่ง

ไดแก ชิ้นสวนในระบบสงกําลัง ระบบเกียร ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นสวนเครื่องยนต ชิ้นสวนดุมลอ เปนตน 

ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) มทีุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาท มกีลุมลูกคาหลักของ

บริษัท 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 โดยกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท อาปโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับบริษัท เลมเทค เทคโนโลยี 

ประเทศไตหวัน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ มีธุรกิจหลัก ไดแก การผลิตชิ้นสวนยานยนตปมขึ้น

รูปและผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ใหกับกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด และบริษัท ฟูจิคู

ระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

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

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับมิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น 

ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ลานบาท โดยจัดตั้งเพื่อ

จุดประสงคทางดานวิศวกรรมและการตลาดของชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับลูกคานิสสันในประเทศไทย 

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

บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่ง

รวมถึงถังน้ํามันพลาสติก และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส มีกลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด เปนตน โดยหุนทั้งหมด

ถือในนามบริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ

แลว 150 ลานบาท และมีโรงงาน 2 แหงตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตีร้ะยอง จังหวัดระยอง 

 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 7 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

7) บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด (APC) 

บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในป 2557 

เพื่อดําเนินธุรกิจในการใหบริการกลึงกัดและเจียผิว (Machining) สําหรับชิ้นสวนยานยนต โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท 

ไดแก บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั 

อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

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

บริษัท อาปโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย (ประเทศ

ไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส ในสัดสวนการถือหุน

ระหวางสองบริษัทที่รอยละ 50:50 เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตคาน (Cradles) สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล เหล็กขวาง

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

9) บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP) 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame) 

ของรถกระบะอีซูซุ D-MAX รุนใหมและเกาของบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ

แลว 200 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

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

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัดเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 

ประเทศญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 46 และ 51 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามัน

เชื้อเพลิง และชิ้นสวนเครื่องยนตสําหรับบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทย กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด   

11) บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด (EA) 

บริษัท เอ็ดชา อาปโก ออโตโมทีฟ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทเอ็ดชาโฮลดิ้ง ประเทศ

เยอรมันนี ในสัดสวนการถือหุนท่ีรอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ  จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาชิ้นสวน

ขาพับและบานพับประตูรถยนต ชิ้นสวนเช็คระยะเปด/ปดประตูรถ ชิ้นสวนฝากระโปรงทาย และระบบเบรกจอดรถ โดยมี

กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

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

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดสงชิ้นสวนยานยนตประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forged steel) ไดแก กานลูกสูบเครื่องยนต 

(Connecting Rod) และใหบริการกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต (Machining) รวมถึงผลิตชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวน

อุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical switch contactors) ใหกับลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค 

(ประเทศจีน) จํากัด และผูผลิตและจัดจําหนายรถยนตในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก เชอรี ออโตโมบิล ฉางอันฟอรด

มาสดาเอ็นจิ้น (CFME) และเอสเอไอซ-ีจีเอ็ม-วูหลิง ออโตโมบิล เปนตน  

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

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และกลุมบริษัทมิ้นท ซึ่งเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 และรอยละ 60 
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ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนประดับยนต และชิ้นสวนกรอบประตูรถยนต มีกลุมลูกคาหลัก 

ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เจนเนอรัล 

มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

14) บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด (SGAH) 

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโลหะหลอ (Casting) และกลึงเจียผิว 

(Machining) เพื่อจัดสงใหกับผูผลิตรถยนตชั้นนําระดับโลก โดยเปนสวนประกอบของอุปกรณหรือชิ้นสวนดานความ

ปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง แกนบังคับเลี้ยว (steering knuckles) ดิสเบรก ดรัมเบรก และชิ้นสวนกลึง เปนตน บริษัทมีฐานการ

ดําเนินงานครอบคลุมท่ัวโลก โดยมีโรงงานชิ้นสวนหลออลูมิเนียมและหลอโลหะในสหรัฐอเมริกาและจีน และโรงงานหลอ

โลหะในอินเดียและยุโรป กลุมลูกคาหลัก ไดแก เจนเนอรัลมอเตอรส ฟอรด ซูซุกิ และฮุนได เปนตน บริษัทรวมทุนนี้เปน

หุนสวนกลยุทธทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ และกลุมศักตกิรุป โดยมีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49.99 และ 50.01 ตามลําดับ 

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

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเครื่องยนตใหกับผูผลิตรถยนตรายใหญ

เพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุมประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

ชําระแลวจํานวน 146.25 ลานบาท 

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

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

ญี่ปุน ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศ

ไทยของบริษัทผูผลิตรถยนตมาสดา โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นสวนรถยนตขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี

ความทนทานและมีคุณภาพสูง  ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท และมีโรงงานอยูที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดชลบรุี 

17) บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (TTSC) 

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตแมพิมพพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกสําหรับลูกคาในกลุม

อุตสาหกรรมยานยนต เชน บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

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

โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท โซจิทสึ แมนเนจ

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

18) บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด (AHT) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการผลิตและประกอบ

รถยนตแบบครบวงจร และออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับปมโลหะแผนเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวน

ใหญเปนการผลิตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในกลุมบริษัทอาปโก และบางสวนสงออกใหลูกคาผูผลิตรถยนตใน

ตางประเทศ กลุมลูกคาของบริษัท ไดแก บริษัท วอลโว ทรัค คอรปอเรชั่น ประเทศสวีเดน รถยนตนั่งของวอลโวในประเทศ

มาเลเซีย บริษัทเรโนลต บราซิล บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท วินฟาสท เทรดดิ้ง แอนด โปรดักชั่น จํากัด 
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PILLAR II ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายรถยนต 

19) บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM) 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตมิตซูบิชิ มีโชวรูม

และศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพราว กรุงเทพฯ  บริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  

20) บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด (NESC) 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายสําหรับรถยนตฟอรด มีโชวรูมพรอม

ศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูบนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และถนนศรีนครินทร ในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทมีทุน

จดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาในประเทศ

มาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายต้ังอยูที่เขตคาจัง  โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับบริษัท เทนา

กา เซเทีย เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว

จํานวน 1.5 ลานริงกิต 

22) บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ประเทศมาเลเซีย (TSR) 

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด เปนตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดาใน

ประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐเปตาลิง จายา โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ 

กับบริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 49 และรอยละ 51 ตามลําดับ มีทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 6 ลานริงกิต 

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

บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจําหนายรถยนตฮุนไดแตเพียงผูเดียวใน

ประเทศไทย โดยดูแลการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขายสําหรับรถยนตและชิ้นสวนรถยนตฮุนได โดย

เปนบริษัทรวมทุนระหวางกลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น รวมกับบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 70 และรอยละ 30 ตามลําดับ 

PILLAR III ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลย ี(IoT) 

24) บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (AITS) 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาทเพื่อพัฒนาขอมูลแผนที่

ประเทศไทย  ปจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการคําปรึกษาและพัฒนาระบบนําทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการ

การขนสงสินคา และเมืองอัจฉริยะ ดวยความเชี่ยวชาญดานแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การพัฒนา

ซอฟแวร และการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ  ผลิตภัณฑหลักของบริษัท ไดแก ระบบนํารองการเดินทางสําหรับติดตัง้

ในรถยนต POWERMAP 

นอกจากนี้ บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ไดถือหุนในบริษัท อาปโก ไอทีเอส ในประเทศมาเลเซีย เพื่อ

วัตถุประสงคในการทําการตลาดและใหบริการหลังการขายสําหรับกลุมลูกคาในประเทศ 
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25) บริษัท อาปโก อิเล็กทรอนิกส จํากัด (AEC) 

บริษัท อาปโก อิเล็กทรอนิกส จํากัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในป 2560 เพื่อประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาและ

แกปญหาที่เหมาะกับลูกคาอุตสาหกรรมยานยนตอิเล็กทรอนิกส และจัดหาผลิตภัณฑนวัตกรรมยานยนตอิเล็กทรอนิกสที่

มีคุณภาพสูงภายใตเครื่องหมายการคาจดทะเบียน โกเทรค (GoTrec) โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อาปโก 

ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และหุนสวนจากประเทศไตหวันและประเทศมาเลเซีย ในสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 51 รอยละ 

37 และรอยละ 12 ตามลําดับ 

26) บริษัท เอ อีอารพี จํากัด (AERP) 

บริษัท เอ อีอารพี จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานระบบปฏิการออราเคิลเพื่อใชในการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัทอาปโก ดวยเงินลงทุนจํานวน 1.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 88 

27) บริษัท นูโร เทคโนโลยี จํากัด ประเทศไตหวัน (NURO) 

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไตหวัน ดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

 

ธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก 

28) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (AE) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการ

วิจัยพัฒนาดานวิศวกรรม เปนบริษัทยอยถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทฯ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท  

29) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย (AEM) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดวยทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 1 ลานริงกิต เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด และบริษัท เทนากา 

เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ  ปจจุบัน บริษัททําธุรกิจใหเชาที่ดินสําหรับทํา

โชวรูมของรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย  

30) บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด ประเทศสิงคโปร (AIPL) 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด เปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ 

31) บริษัท อาปโก เทรนน่ิง 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) จัดตั้ง

ขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเงินรวมลงทุนและดูแลการลงทุนในธุรกิจ 

Start-Up  ปจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท สมูทเลน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 11.9 



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 11 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

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%

50.01% 48.99%

1.0%

49% 51%

70% 30% 100%

100% 49%

51% 49%

51%

51% 49%

51% 49%

12% 51% 60%

20.36% 49%

100%

94%

100% 100%

100%

100%

100%

11.9%

97%

บรษัิท อาป�โก เวนเจอร ์จํากัด

บรษัิท สมูทเลน จํากัด

บรษัิท โฟตอน พาสเซนเจอร ์วีฮีเคิล 

ดิสทรบิิวชั�น (ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท อาป�โก เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

บรษัิท นูโร เทคโนโลยี จํากัด 

(ไต้หวัน)

บรษัิท เอ อีอารพี์ จํากัด

บรษัิท อาป�โก ไอทีเอส จํากัด

(มาเลเซีย)

บรษัิท อาป�โก อิเล็คทรอนิกส์ จํากัดออโต้ เนวิ

บรษัิท อาป�โก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์จํากัด

บรษัิท อาป�โก อินเวสเมนท์ จํากัด 

(สิงคโปร)์

บรษัิท อาป�โก เทคโนโลยี จํากัด

 ธุรกิจสนับสนุนการดาํเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก

บรษัิท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด

(สิงคโปร)์ (อยู่ระหว่างการชาํระบัญชี)

บรษัิท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอรไ์พรส์

 จํากัด (มาเลเซีย)

บรษัิท นิว เอรา่ เซลส์ 

จํากัด (มาเลเซีย)

บรษัิท อาป�โก เอ็นจิเนียริ�ง 

จํากัด (มาเลเซีย)

PILLAR III : ธุรกิจการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT

บรษัิท อาป�โก ไอทีเอส จํากัด

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิารหลังการขาย

บรษัิท โซจิทสึ คอรป์อเรชั�น

(ญี�ปุ�น)

บรษัิท ฮุนได มอเตอร ์

(ไทยแลนด)์ จํากัด
บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ จํากัด

ABT Auto Investments Limited 

(สหราชอาณาจักร)

บรษัิท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ�ง 

จํากัด (สหราชอาณาจักร)

Vinfast Trading & Production 

LLC (เวียดนาม)

บรษัิท อาป�โก วินฟาสท์ ออโต้

พารท์ส์ จํากัด (เวียดนาม)

บรษัิท นิวเอรา่ เซลส์ จํากัด

บรษัิท วายแอลเอ็น เอ็นเตอรไ์พรส์ 

จํากัด (มาเลเซีย)

บรษัิท เทนากา เซเทีย 

รซีอสเซส จํากัด (มาเลเซีย)

บรษัิท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด

(อยู่ระหว่างชําระบัญชี)

บรษัิท เลมเทค เทคโนโลยี จํากัด

(ไต้หวัน/ฮ่องกง)

บรษัิท อาป�โก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท มิตซูอิเกะ คอรป์อเรชั�น 

(ญี�ปุ�น)

บรษัิท อาป�โก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท อาป�โก มอเตอรส์ จํากัด 

(มาเลเซีย)

กลุ่มบรษัิท มิ�นท์

(สาธารณรฐัประชาชนจีน)

บรษัิท มิ�นท์ อาป�โก 

(ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท อาป�โก พลาสติค 

จํากัด (มหาชน)

บรษัิท ซูมิโน โคเกียว

(ญี�ปุ�น)

บรษัิท ซูมิโน อาป�โก 

(ไทยแลนด)์ จํากัด
บรษัิท อาป�โก ไฮเทค พารท์ส์ จํากัด

บรษัิท ทาคากิ เซอิโกะ คอรป์อเรชั�น 

(ญี�ปุ�น)

บรษัิท ไทย ทาคากิ 

เซอิโกะ จํากัด
บรษัิท อาป�โก ไฮเทค ทูลลิ�ง จํากัด

บรษัิท ซาโน่ อินดัสเตรยีล 

(ญี�ปุ�น)

บรษัิท เอเบิล ซาโน่ 

อินดัสตรส์ี (1996) จํากัด

บรษัิท อาป�โก ฟอรจ์จิ�ง จํากัด 

(มหาชน)

บรษัิท ซันโอ อินดัสทรส์ี 

(ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท อาป�โก พรซิีชั�น 

จํากัด

PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนยานยนต์ แม่พมิพ ์และอุปกรณ์จับยึด

บรษัิท โซเดเซีย เอสจีพีเอส

(โปรตุเกส)

บรษัิท อาป�โก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

บรษัิท อาป�โก สตรคัเจอรลั 

โปรดักส์ จํากัด

บรษัิท คุนชาน เจินไต-ซินเชง

พรซีิชั�น ฟอรจ์จิ�ง จํากัด

(สาธารณรฐัประชาชนจีน)
บรษัิท เอ็ดช่า โฮลดิ�ง

(เยอรมันน)ี

บรษัิท เอ็ดช่า อาป�โก 

ออโตโมทีฟ จํากัด
บรษัิท อาป�โก อมตะ จํากัด

โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษัิท

บรษัิทคู่ค้า
บรษัิท อาป�โก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)

บรษัิทรว่มและการรว่มค้า บรษัิทย่อยในประเทศไทย บรษัิทย่อยในต่างประเทศ

37%



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หนา 12 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

โครงสรางรายไดของบรษิัทอาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ

AA 100 279.22 1.8 215.04 1.4 188.82 1.2 109.93 0.7 4.94 0.0

ASP 100 3,783.14 24.9 3,668.59 24.5 3,532.35 23.3 3,708.08 22.3 4,004.81 22.6

AA 100 155.18 1.0 215.84 1.4 317.53 1.9 425.39 2.4

AH 100 1,917.34 12.6 1,858.27 12.4 1,895.81 12.5 1,934.29 11.6 2,082.97 11.7

AHP 100 223.34 1.5 234.23 1.6 299.85 2.0 348.42 2.1 484.43 2.7

AMIT 100 411.83 2.7 640.87 4.3 526.72 3.5 521.99 3.1 560.92 3.2

AL 60 77.13 0.5 76.65 0.5 75.63 0.5 91.94 0.6 168.72 1.0

ชิ้ นส วนโลหะตีอัดข้ึนรูป AF&AP 100 1,700.85 11.2 1,991.34 13.3 2,282.09 15.1 2,387.62 14.3 2,385.22 13.4

 และช้ินส วนพลาสติก KCX&AS 100 759.26 5.0 627.57 4.2 522.91 3.5 679.12 4.1 792.10 4.5

AH&AHT 100 326.33 2.1 161.50 1.1 48.98 0.3 0.00 0.0 202.53 1.1

AHT 100 63.39 0.4 31.71 0.2 32.95 0.2 11.06 0.1 71.45 0.4

NESC 100 1,127.36 7.4 1,086.51 7.2 1,213.76 8.0 1,104.13 6.6 1,168.76 6.6

AM 100 727.17 4.8 758.49 5.1 756.38 5.0 1,010.77 6.1 1,166.21 6.6

NESM 49 1,442.64 9.5 1,339.22 8.9 1,350.22 8.9 1,604.37 9.6 1,476.38 8.3

TSR 49 2,340.46 15.4 2,095.37 14.0 2,158.39 14.3 2,452.45 14.7 2,390.06 13.5

AITS 60 12.61 0.1 49.98 0.3 32.71 0.2 17.23 0.1 18.85 0.1

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

อ่ืนๆ Others 4.23 0.0 2.96 0.0 5.53 0.0 343.14 2.1 333.87 1.9

รวม 15,196.45 100 14,993.71 100 15,138.93 100 16,642.07 100 17,737.62 100

ระบบนําร องการ เดินทางและเทคโนโลยี

จําหนาย

รถยนตและ

ศูนยบริการ

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเชีย

สัดสวนการ

ถือหุนของ

บริษัท

ช้ินส วนโครงรถกระบะ

อุปกรณแมพิมพปมโลหะ

กลุมธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ
ดําเนินกิจการ

โดย

ผลิตช้ินส วน

รถยนต

2561256025592558

ออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณจับยึด

2557

ช้ินส วนโลหะปมข้ึนรูปและ

เชื่ อมประกอบ



 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ   หนา 13 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักดานการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต และมีการลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ดําเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยผลิตภัณฑและบริการของ

กลุมบริษัทอาปโกซึ่งดําเนินการผลิตและ/หรือใหบริการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจ

หลัก ไดแก 1) ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ซ่ึงรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจําหนายอุปกรณจับยึดและ

แมพิมพปมโลหะใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนตในประเทศไทยและตางประเทศ 2) ธุรกิจตัวแทนจําหนาย

รถยนตและศูนยบริการหลังการขาย และ 3) ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลย ี(IoT) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1. ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต รวมถึงอุปกรณจับยึด และแมพิมพปมโลหะ 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในการเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับบริษัทผูผลิตและประกอบรถยนต

ในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อใชเปนสวนประกอบสําหรับยานยนต ทั้งรถยนตนั่งและรถกระบะ และสําหรับ

เครื่องจักรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตเปนธุรกิจที่

สรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ โดยมีรายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 64 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท

อาปโกในป 2561  ผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความหลากหลายดวยเทคโนโลยี

ในการผลิตที่แตกตางกัน ไดแก การผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีปมขึ้นรูป (Stamping) และเชื่อมประกอบ (Welding) 

การผลิตชิ้นสวนโลหะดวยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) และการกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จดวยเครื่องจักร (Machining) 

การผลิตฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนประดับยนต และถังน้ํามันพลาสติก เปนตน   

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป (Stamped or Pressed Parts) 

การผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปเปนรายไดหลักของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 44 

ของรายไดรวมในป 2561 โดยชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญ ไดแก โครงชวงลางรถกระบะ และชิ้นสวนประกอบโครงรถ

และชิ้นสวนภายในสําหรับตัวถัง เชน ชิ้นสวนพื้นรถ ตัวค้ํา ตัวยึด และชิ้นสวนประกอบอื่นๆ เพื่อใชเปน

สวนประกอบสําหรับรถยนตนั่งและรถกระบะ 

โครงชวงลางรถกระบะ (Chassis Frame Components) 

ชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะเปนหนึ่งในชิ้นสวนหลักของบริษัทฯ 

โดยกลุมบริษัทอาปโกเปนผูผลิตและจําหนายโครงชวงลางสําหรับรถ

กระบะอีซูซุแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย มีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 

23 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2561 

ชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตดวยวิธีปมขึ้นรูป โดยการผลิตเริ่มจากการนํา

มวนโลหะมาตัดเปนแผนโลหะตามขนาดที่ตองการ แลวนําแผนเหล็กมาปมขึ้นรูปโดยใชแมพิมพปมโลหะและ

เครื่องจักรสําหรับปมโลหะขึ้นรูป (Press machine) เปนชิ้นสวนประกอบยอย (Component) และนําชิ้นสวน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

ประกอบยอยสวนตาง ๆ มาเชื่อมประกอบเปนชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Subassembly components)  ทําการตรวจ

คุณภาพ และบรรจุเปนชุดสวนประกอบโครงชวงลางรถกระบะครบชุดเพื่อสงใหโรงงานของอีซูซุนําไปเชื่อม

ประกอบชิ้นสวนเปนโครงชวงลางรถกระบะ (Final Frame) ที่สมบูรณ 

บริษัทฯ ใหบริการและดําเนินการผลิตโครงชวงลางรถกระบะแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบแมพิมพปม

ขึ้นรูปโลหะแผน พัฒนารูปแบบ ทดสอบแมพิมพ รวมถึงผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อใหไดชิ้นสวนโครงชวงลาง

รถกระบะที่สมบูรณ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ ประมาณ 50-60 ชิ้น  ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลัง

การผลิตคิดเปนชิ้นสวนโครงชวงลางประมาณ 400,000 ชุดตอป โดยในป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินงานเต็มกําลัง

การผลิต แบงเปนการทํางาน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงตอกะ และไดเพิ่มกําลังการผลิตในสวนการปมขึ้นรูปโลหะ

แผนและการตัดขอบแผนโลหะโดยการสงงานใหบริษัทอื่นในกลุมอาปโกและบริษัทรับจางชวงเพื่อผลิตและสงกลับ

มาประกอบกับชิ้นสวนอื่นกอนสงมอบใหกับบริษัทอีซูซุ 

ชิ้นสวนเสื้อเพลาทาย (Housing Axle) 

ชิ้นสวนเสื้อเพลาทายเปนหนึ่งในสวนประกอบของชุดเพลาทาย โดย

กระบวนการผลิตเริ่มจากการนําเหล็กมวนมาปมขึ้นรูปเปนชิ้นสวนยอย จากนั้น 

นําชิ้นสวนยอยเหลานี้มาเชื่อมประกอบเปนชุดเสื้อเพลาทายและจัดสงใหลูกคา 

ไดแก บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

นําไปกลึงและประกอบใสชุดเกียรเปนชุดเพลาทายที่สมบูรณ 

ชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป (Stamped Parts) 

บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนรถยนตโลหะปมขึ้นรูปสําหรับรถกระบะและ

รถยนตนั่ง ไดแก ชิ้นสวนพื้นรถ ตัวค้ํา ตัวยึด และชิ้นสวนประกอบตัวถังดานใน

หรือชิ้นสวนยอยอื่น ๆ เพื่อจัดสงตามคําสั่งซื้อของลูกคาบริษัทผูผลิตรถยนต โดย

การนําเหล็กมวนมาตัดเปนเหล็กแผน และนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปโดยใช

แมพิมพปมโลหะ ซึ่งเครื่องปมขึ้นรูปชิ้นสวน (Press machine) มีหลายขนาด

ขึ้นอยูกับแรงที่ใช และสามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนชิ้นสวนรถยนตที่มีขนาด

รูปรางที่หลากหลาย  กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก บริษัท ออโตอัลลาย

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และ

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนตน 

ชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประต ู(Door Check Link) 

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายชิ้นสวนเช็คระยะเปด-ปดประตูและชิ้นสวนยึด

จับประตูรถยนต ซึ่งเปนชิ้นสวนที่ตองมีความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช

งานของรถยนต โดยบริษัทฯ ไดรับความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัทเอ็ด

ชาร ประเทศเยอรมันนี  กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก บริษัท อีซูซุ มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิช ิมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย)  
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ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged Parts) และกลึงกัดและเจียผิวสําเร็จ (Machined Parts) 

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตโลหะตีอัดขึ้นรูปและ

กลึงกัดเจียผิวสําเร็จใหกับกลุมลูกคาบริษัทผูผลิตรถยนตทั้งในประเทศ

ไทยและตางประเทศ เพื่อใชเปนชิ้นสวนประกอบของรถยนตและ

รถจักรยานยนต โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก ชิ้นสวนในระบบสง

กําลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นสวนเครื่องยนต เพลา ดุมลอ 

เปนตน  กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน จํากัด และบริษัท ดานา สไปเซอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ มีการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบรอนและแบบเย็น โดย

การนําแทงโลหะมาตัดตามขนาดที่ตองการ แลวนํามาผานเครื่อง 

Induction Heater เพื่อทําใหเหล็กรอนแลวตีอัดขึ้นรูปเปนรูปทรงที่

แตกตางกันตามแมพิมพที่ไดออกแบบไว  จากนั้น ชื้นสวนโลหะตีอัดขึ้น

รูปจะถูกนําไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดกอน

นําสงใหลูกคา และชิ้นสวนบางชิ้นอาจตองผานกระบวนการชุบแข็งหรือ

พนสีตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานการผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึง

กัดเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย โดยสวนใหญเปนการผลิตชิ้นสวนกานลูกสูบเครื่องยนต (Connecting 

Rod) และชิ้นสวนทองแดง ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณชุดควบคุมไฟฟากําลัง (Electrical Switch Contactors) และ

จําหนายใหกลุมลูกคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริก (ประเทศจีน) จํากัด บริษัท เชอรี่ 

ออโตโมบิล จํากัด และบริษัท ฉางอัน ฟอรด มาสดา เอ็นจิ้น จํากัด เปนตน 

 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตและถังน้ํามันพลาสติก 

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับรถยนตและ

เครื่องใชอื่น ๆ และมีสายการผลิตถังน้ํามันพลาสติก โดยบริษัทฯ ไดรับ

ความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ เท็กซทรอน (Kautex 

Textron) กลุมลูกคาหลัก ไดแก บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยยา

มาฮามอเตอร จํากัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด เปนตน 

 ชิ้นสวนแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die) 

บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ พัฒนาดานวิศวกรรม และผลิตแมพิมพอยางเต็มรูปแบบสําหรับแมพิมพปมเยน็

ในการขึ้นรูปโลหะ โดยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตภายในกลุมบริษัทอาปโก   
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กระบวนการผลิตแมพิมพเริ่มจากการออกแบบแมพิมพดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD) โดยวิศวกรผูชํานาญการตามขอมูล

รายละเอียดของผลิตภัณฑที่ไดรับจากลูกคา  จากนั้น นําแบบมาทํา

การหลอดวยโฟมเพื่อทําเหล็กหลอขึ้นรูปตัวแมพิมพ (Casting) กอน

จะสงไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทําการกัดเหล็ก

แมพิมพและผลิตตามแบบจําลอง  ทีมวิศวกรของบริษัทฯ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกครั้งกอนนํา

แมพิมพสงมอบใหลูกคาเพื่อใชในการผลิตชิน้สวนยานยนต อีกทั้งไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการจําลองการ

ขึ้นรูปของชิ้นสวน รวมถึงมีการศึกษาความเปนไปไดในการปมชิ้นงานรวมกับลูกคาในระหวางขั้นตอนการออกแบบ

เพื่อใหผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 ชิ้นสวนอุปกรณจับยึด (Assembly Jigs) 

อุปกรณจับยึดเปนสวนสําคัญสําหรับการผลิตและประกอบ

รถยนต โดยเปนอุปกรณที่ใชในการจับยึดชิ้นสวนยานยนตเพื่อเชื่อม

ประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกันเพื่อประกอบเปนรถยนต  ชิ้นสวน

อุปกรณจับยึดเปนงานที่ผลิตตามคําสั่งที่ เฉพาะเจาะจงสําหรับ

สายการผลิตรถยนตแตละรุน โดยบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด

ใหบริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับ

ยึดตามแบบและแนวคิดจนถึงการประกอบติดตั้ง โดยวิศวกรของ

บริษัทฯ จะศึกษารายละเอียดเพื่อทําการออกแบบ ทําแบบจําลอง การเชื่อมประกอบ คํานวณการเคลื่อนไหวของ

อุปกรณตามหลักการยศาสตร (ergonomics) และระยะเวลาในการทํางาน จากนั้นจึงดําเนินการผลิตอุปกรณ  

กอนการสงมอบผลิตภัณฑที่เสร็จสมบูรณใหกับลูกคา ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบและทดลองทําการ

ประกอบรถยนตเพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของลูกคาที่โรงงานของบริษัทฯ รวมถึงมีบริการใหคําแนะนําและ

ความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่โรงงานของลูกคาอีกดวย  ที่ผานมา ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ไดใหบริการติดตั้ง

สําหรับลูกคาซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต และประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน 

เตรียมงาน ขอมูลของชิน้งานจากลูกคา ออกแบบ ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา ทดลองปมชิ้นงานทีโ่รงงานของบริษัทฯหรือโรงงาน

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขัน้ตน 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกดัขึ้นรูปโดยใชเครือ่ง CNC ปรับแตงผิว ประกอบชิ้นสวน
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บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด เปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณจับ

ยึดแบบครบวงจรใหแกลูกคา โดยบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณจับยึดชิ้นสวน

รถยนตแบบ Low Volume ที่ใชในการประกอบรถยนตในปริมาณเฉลี่ยนอยกวา 20,000 คันตอป  อยางไรก็ดี 

เนื่องจากตลาดของอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ดังกลาวมีปริมาณไมมาก บริษัทฯ จึงมุงเนนในการทําตลาด

ในตางประเทศควบคูไปกับลูกคาในประเทศ และลงทุนในดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑและ

ขยายบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยึด 

 

กลยุทธทางการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต (OEM) ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ  ดวยสถานะการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต Tier 1 รายใหญในประเทศไทย บริษัทฯ ไดใหความสําคัญ

ในดานมาตรฐานการดําเนินงานในเรื่องของคุณภาพ ราคา และการจัดสงที่ตรงตอเวลา รวมถึงการสรางและรักษา

ความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคา โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของกลุมลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งถือเปน

ปจจัยสําคัญสําหรับการเติบโตของรายไดที่มั่นคงจากคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่องสําหรับรถยนตรุนใหม ทั้งจาก

ชิ้นสวนที่ผลิตอยูเดิม และชิ้นสวนใหมที่บริษัทฯ อาจไดรับเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มมูลคาราคาขายของสินคา 

(value per car set) เพื่อการเติบโตของธุรกิจ  ทั้งนี้ ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่

มีมายาวนานโดยไมเคยมีประวัติการสูญเสียคําสั่งซื้อจากลูกคา ไดชวยเพิ่มความนาเชื่อถือและความไววางใจในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีรายไดอยางมั่นคงและตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายป 

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในระดับสากล 

บริษัทฯ ไดแสวงหาโอกาสทางการคาในกลุมลูกคาที่มีฐานการผลิตชิ้นสวนในตางประเทศ และสรรหาคูคาทางธุรกิจ

ที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโต

และขยายฐานธุรกิจของรายไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  ทั้งนี้ กลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปนคูแขงทางการคา

ที่สําคัญ ไดแก กลุมบริษัทไทยซัมมิท กลุมบริษัทซัมมิท บริษัท ซีเอชออโตพารต จํากัด บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด 

(มหาชน) บริษัท สามมิตร มอเตอร จํากัด บริษัท โอกิฮารา จํากัด และบริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนลดายเมกกิ้ง จํากัด 

(TID)  บริษัท ออโตซีเอส จํากัด อยางไรก็ดี บริษัทคูแขงทางการคาบางรายถือเปนผูผลิตชิ้นสวนในฐานะ Tier 2 

ใหกับบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

เตรียมงาน 

 

ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา 
 

ออกแบบ 
 

จัดเตรียมวัสด ุ
ออกแบบ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง 
 

ทดลองประกอบชิ้นสวนและตรวจคุณภาพ 
 

บรรจุหีบหอ 
 

ขนสง ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนทีโ่รงงานลูกคา 
 

สงมอบสินคา 

ประกอบ 
 

ผลิต ทําการกัดขึ้นรูป 
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กลุมลูกคาของกลุมธุรกิจชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับกลุมบริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อนําไป

ประกอบเปนรถยนต (Original Equipment Manufacturer) เทานั้น และไมมีธุรกิจเกี่ยวของในตลาดสําหรับ

อะไหลชิ้นสวนทดแทน (Replacement Equipment Market) แตอยางใด  บริษัทฯ ผลิตและจัดสงสินคาใหกับ

บริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนําทุกราย ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยลูกคารายใหญ 3 ลําดับแรก ไดแก บริษัท 

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

ผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

กลุมลูกคาสําหรับชิ้นสวนแมพิมพปมโลหะและอุปกรณจับยึดสวนใหญเปนลูกคากลุมเดียวกันกับกลุมลูกคา

ชิ้นสวนยานยนต ซึ่งไดแก บริษัทผูผลิตและประกอบรถยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงบริษัทยอยอื่น ๆ 

ในกลุมบริษัทอาปโก 

2.1.2. ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย (Car Dealerships) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว

รูมจําหนายรถยนตพรอมศูนยบริการที่ทันสมัย เพื่อใหบริการตรวจ

สภาพรถยนต บริการงานซอมและประเมินราคาคาซอม รวมถึงบริการ

ดานงานพนสี เปนตน  สําหรับธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ เปน

ตัวแทนจําหนายและใหบริการหลังการขายของรถยนตฟอรดและ

รถยนตมิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการสําหรับรถยนตฟอรดตั้งอยูบนถนนรามอินทราและในจังหวัด

สมุทรปราการ และมีโชวรูมพรอมศูนยบริการสําหรับรถยนตมิตซูบิชิตั้งอยูที่ลาดพราวและนวนคร  สําหรับธุรกิจใน

ประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ มีโชวรูมพรอมศูนยบริการสําหรับรถยนตฮอนดา ตั้งอยูที่เมืองคาจังและเปตาลิงจายา ซึ่ง

พรอมใหบริการแบบครบวงจรดวยมาตรฐาน 4S ซึ่งรวมถึงบริการดานงานพนส ีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคา

ที่นํารถมาเขารับบริการ 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในดานการบริการและความพึงพอใจของลูกคาซึ่งเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ

ของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการของโชวรูมและศูนยบริการ และ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแทนจําหนายรายอื่น  รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับ

พนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม  มาตรการเหลานี้เปนเครื่องมือที่สําคัญในการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อให

เกิดการบริการที่ดีและสรางความพึงพอใจกับลูกคาอยางตอเนื่อง เพิ่มศักยภาพการแขงขันกับตัวแทนจําหนายราย

อื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน เพื่อการเติบโตของรายไดอยางมั่นคง 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับรางวัลอันเปนสิ่งยืนยันถึงมาตรฐานการดําเนินงานและ

คุณภาพการบริการที่ดีตอลูกคาของบริษัทฯ ไดแก รางวัล President Circle สําหรับตัวแทนจําหนายที่มียอดขาย

อันดับหนึ่งในประเทศ  รางวัลความพึงพอใจของลูกคา (C.S.I) จากสถาบัน J.D. Power และรางวัล Quality Care 
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ที่แสดงถึงความมุงมั่นในการใหบริการที่ดีกับลูกคา อีกทั้งเปนตัวแทนจําหนายแหงแรกที่ไดรับใบรับรอง “Blue 

Oval Certified” สําหรับมาตรฐานการขายและบริการที่กําหนดโดยบริษัท ฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัล Honda CEO Award จากบริษัทฮอนดา ประเทศมาเลเซีย สําหรับการทํายอดขาย

สูงสุด และรางวัลตัวแทนดีเดนอยางตอเนื่องติดตอกันในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

กลุมลูกคาของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ 

กลุมลูกคาของตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการ คือ ลูกคาทั่วไปที่ตองการซื้อรถยนต โดยเขามาที่

โชวรูม ติดตอผานพนักงานขาย หรือติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งลูกคาที่ซื้อรถกับบริษัทฯ จะเปนลูกคาเปาหมาย

ในการนํารถมาเขารับบริการหลังการขายที่ศูนยบริการของบริษัทฯ และรวมถึงลูกคาที่ซื้อรถจากตัวแทนจําหนาย

รถยนตรายอื่นดวยเชนกัน 

2.1.3. ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลย ี(IoT Connectivity & Mobility business) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ใหบริการคําปรึกษาและพัฒนาระบบนําทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา และ

ระบบจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีความเชี่ยวชาญดานแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การพัฒนา

ซอฟแวร และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ใหกับลูกคาองคกรและหนวยงานตางๆ  ทั้งนี้ หนึ่งในผลิตภัณฑหลัก

ของบริษัทฯ ไดแก ซอฟตแวรระบบนํารองการเดินทางสําหรับติดตั้งในรถยนตภายใตเครื่องหมายการคา 

POWERMAP ซึ่งไดรับรางวัล และไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในอุปกรณเสริมสําหรับติดต้ังในรถยนตชั้นนํา 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีถือเปนธุรกิจที่มีตลาดเฉพาะกลุม โดยมีรายไดเพียงเล็กนอยในป 2561 คิด

เปนสัดสวนนอยกวารอยละ 1 ของรายไดรวมทั้งป  อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีจุดแข็งในดานเนื้อหา

ทองถิ่นและขอมูลจําเพาะที่ตรงกับความตองการของลูกคา เชน ระบบคนหาคําพองรูป ระบบคนหาแบบสะกดคําที่

มีความแตกตางกัน การคนหาตามลําดับ และระบบชวยกรอกคําใหสมบูรณ ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งเปาในการนําความ

เชี่ยวชาญและความสามารถในดานเทคโนโลยีดิจิทัล การใหบริการเชื่อมตอและการเดินทาง และ Internet of 

Thing (IoT) มาเสริมสรางศักยภาพ เพื่อนําเสนอบริการและการแกไขปญหาที่เหมาะสมสําหรับลูกคา 

กลุมลูกคาของธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีและระบบนําทาง 

กลุมลูกคาของบริษัทฯ มีความหลากหลาย ทั้งบุคคลทั่วไป ลูกคาองคกร และหนวยงานภาครัฐ  ในสวนของ

ผลิตภัณฑระบบนํารองการเดินทาง กลุมลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญไดแก บริษัทผูผลิตรถยนต ตัวแทนจําหนาย 

กลุมบริษัทผูแทนจําหนายอุปกรณนํารองการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องนําทางแบบพกพา และรวมถึง

ผูบริโภคทั่วไป 
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2.2. การตลาดและการแขงขัน 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนมในการเติบโตที่ดีในทุกตลาดที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ    

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย ซึ่งเปนตลาดหลักของกลุมบริษัทอาปโก มีจํานวนการผลิตรถยนต

เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 ที่ 2.17 ลานคันในป 2561 นับเปนครั้งแรกในรอบ 5 ปที่จํานวนการผลิตมากกวา 2 ลานคันจาก

ความตองการในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการผลิตรถยนตสําหรับตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 19 ในขณะที่การ

ผลิตสําหรับสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 1  ทั้งนี้ ความตองการรถยนตในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุมผูบริโภคที่ไดรับ

ผลประโยชนทางภาษีจากโครงการรถยนตคันแรกของรัฐบาลในชวงป 2555-2556 ซึ่งไดถือครองรถยนตอยางนอย 5 ป 

ตามเงื่อนไข 

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ยอดจําหนายรถยนตภายในประเทศมีการเติบโตคอนขางดีในอัตรารอยละ 19.5 ดวยยอดขายทั้งปไดมากกวา 1 

ลานคันในป 2561 เปนผลจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การแนะนํา

รถยนตรุนใหม มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเกษตรกร จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่น

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สงผลใหยอดจําหนายรถยนตในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปที่จํานวน 1.04 ลานคัน  

ในขณะที่ยอดสงออกรถยนตสําเร็จรูปมีจํานวนใกลเคียงกับปกอนที่ 1.14 ลานคัน คิดเปนอัตราเติบโตที่รอยละ 0.1 

 ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ประเทศไทยยังเปนฐานการผลิตที่สําคัญของกลุมบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ โดยเปนฐานการผลิตและสงออก

รถยนตมาตรฐานคุณภาพระดับโลกไปทั่วโลก  สําหรับป 2562 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยคาดวา

จะทรงตัวที่จํานวน 2.15 ลานคัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ 1.05 ลานคัน และผลิตเพื่อสงออก 1.10 

ลานคัน  ทั้งนี้ การผลิตเพื่อสงออกคาดวาจะลดลงจากป 2561 เนื่องจากความกังวลในเรื่องสงครามการคาระหวาง

สหรัฐอเมริกาและจีนที่จะยังคงมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมตอเศรษฐกิจโลกและการสงออก  สําหรับตลาดในประเทศ 

คาดวายอดจําหนายในประเทศจะมีการเติบโตในอัตราที่นอยกวาในป 2560 และป 2561 ที่มีอัตราการเติบโตสองหลัก 

เนื่องดวยการเติบโตอาจถูกรั้งไวจากหนีค้รัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง รวมถึงแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบีย้และขอจํากัดใน

การอนุมัติสินเชื่อเชาซ้ือจากธนาคารที่อาจกดดันยอดขายในประเทศ  อยางไรก็ดี คาดวาการเลือกตั้งทั่วไปและการลงทุน

ใหมจากภาครัฐและเอกชนจะเปนปจจัยบวกสําหรับป 2562 

สําหรับตลาดรถยนตในประเทศมาเลเซีย ยอดจําหนายรถยนตในป 2561 อยูที่ 598,714 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 

3.83 จากจํานวน 576,625 คันในป 2560 ซึ่งยอดจําหนายที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจากการปรับลดอัตราภาษีสินคาและ

บริการ (GST) จากอัตราเดิมที่รอยละ 6 ลงเหลือรอยละ 0 เปนระยะเวลา 3 เดือน สงผลใหยอดจําหนายรถยนตใน

ประเทศเพิ่มขึ้นในชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  

ในป 2561 รถยนตเพอโรดัวมียอดขายสูงสุดเปนประวัติการณและคงครองความเปนเจาตลาดดวยยอดขายอันดับ

หนึ่งที่จํานวน 227,243 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากปกอนที่จํานวน 204,887 คัน และมีสวนแบงทางการตลาด

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 38.0 จากปกอนที่รอยละ 35.5  รถยนตฮอนดายังคงเปนแบรนดรถยนตตางชาติที่ขายดีที่สุดใน

มาเลเซีย มียอดขายรวมเปนอันดับสองที่ 102,282 คัน ซ่ึงลดลงรอยละ 6.6 จากปกอนที่จํานวน 109,511 คัน ตามมา

ดวยรถยนตโตโยตา ซึ่งคงอยูที่อันดับ 3 ดวยยอดขายจํานวน 65,551 คัน ลดลงรอยละ 5.7 จากปกอนที่จํานวน 69,492 

คัน  รถยนตโปรตอนซึ่งเปนบริษัทรถยนตแหงชาติ คงอยูที่อันดับ 4 มียอดขายที่ลดลงจากปกอนเชนกัน โดยมียอดขาย 

64,744 คัน ลดลงรอยละ 8.8 จากปกอนที่จํานวน 70,991 คัน 

สําหรับป 2562 อุตสาหกรรมยานยนตของมาเลเซียจะยังคงเปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ 

โดยประมาณการยอดจําหนายรถยนตในประเทศคาดวาจะเติบโตเล็กนอยที่ 600,000 คัน 

อุตสาหกรรมยานยนตในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนตลาดยานยนตที่ใหญที่สุดในโลกมียอดผลิตและยอด

จําหนายรถยนตในประเทศลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 20 ป โดยในป 2561 ยอดการผลิตรถยนตมีจํานวน 27.8 ลานคัน 

ลดลงรอยละ 4.17 จากปกอน และยอดจําหนายรถยนตในประเทศมีจํานวน 28.08 ลานคัน ลดลงรอยละ 2.76 จากป

กอน  ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงที่รอยละ 6.6 ในป 2561 และคาดวาป 2562 จะมี

การเติบโตที่ลดลงที่รอยละ 6.4  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศสําหรับป 2562 คาดวาจะอยูในระดับใกลเคียงกับป 

2561 โดยประมาณที่จํานวน 28 ลานคัน ซึ่งนับเปนครั้งแรกในรอบ 3 ศตวรรษที่ประมาณการณวาไมมีการเติบโต 

ในกลุมของรถยนตนั่ง ยอดผลิตและยอดจําหนายของรถยนตนั่งในป 2561 มีจํานวน 23.52 ลานคันและ 23.70 

ลานคันตามลําดับ ซึ่งลดลงจากปกอนในอัตรารอยละ 5.15 และรอยละ 4.08 ตามลําดับ ยอดจําหนายรถยนตนั่งแยก

ตามประเภทมีการปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยยอดขายรถยนตนั่งทั่วไป (Sedan) ลดลงรอยละ 2.7  รถยนตนั่ง

เอนกประสงค SUV ลดลงรอยละ 2.5 รถยนตเอนกประสงค MPV ลดลงรอยละ 15.2 และรถยนต Crossover ลดลง

รอยละ 17.3  ซ่ึงแนวโนมยอดขายท่ีซบเซาจะเพิ่มแรงกดดันใหกับแบรนดรถยนตในประเทศมากขึ้น 
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กลุมเอสเอไอซี (SAIC) ยังคงมียอดขายรวมในประเทศเปนอันดับหนึ่งของกลุมยานยนตที่จํานวน 7.01 ลานคัน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากปกอน ซึ่งรวมยอดขายของ Shanghai VW ที่จํานวน 2.065 ลานคัน และยอดขายของ FAQ-VW 

ที่จํานวน 2.037 ลานคัน อันดับสอง ไดแก กลุมดงเฟงออโตโมบิล (DFAC) มียอดขายรวมจํานวน 3.83 ลานคัน ลดลง

รอยละ 7.0 จากปกอน  สําหรับกลุม Geely ซึ่งเปนแบรนดอันดับหนึ่งของรถยนตสัญชาติจีน มียอดขายในป 2561 ที่

จํานวน 1.5 ลานคัน  ในภาพรวมของตลาด รถยนตสัญชาติเยอรมัน ญี่ปุน และเกาหลีมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่รถยนตสัญชาติจีน สหรัฐฯ และฝรั่งเศสมีสวนแบงการตลาดลดลงจากปกอน 

ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตจีนอยูในภาวะซบเซา ยอดผลิตและยอดจําหนายของรถยนต

พลังงานใหมมีการเติบโตที่คอนขางดีจากปกอน โดยมียอดผลิตที่ 1,270,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 59.6 และมียอด

จําหนายในประเทศที่ 1,256,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 61.7  ซึ่งในจํานวนนี้ แบงเปนยอดผลิตและยอดจําหนายของ

รถยนตไฟฟาที่จํานวน 986,000 คันและ 984,000 คันตามลําดับ คิดเปนอัตราเติบโตจากปกอนที่รอยละ 47.9 และรอย

ละ 50.8 ตามลําดับ และเปนยอดผลิตและยอดจําหนายของรถยนตไฮบริดแบบปลั๊กอินที่จํานวน 283,000 คันและ 

271,000 คันตามลําดับ คิดเปนอัตราเติบโตจากปกอนที่รอยละ 122 และรอยละ 118 ตามลําดับ  ทั้งนี้ คาดวาตลาด

รถยนตพลังงานใหมจะเปนปจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตของจีน 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.3.1. กําลังการผลิต 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมกีําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตตามผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ 
จํานวน
โรงงาน 

กําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต 

ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561 

ชิ้นสวนรถยนต      

โครงชวงลางรถกระบะ (ชุด) 2 406,000 406,000 68% 72% 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ (ชิ้น) 3 137,502,595 137,084,875 64% 70% 

ชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสําเร็จ (ชุด) 3 38,316,049 39,324,273 47% 41% 

ชิ้นสวนพลาสติก (ชิ้น) 1 38,532,137 42,308,222 76% 70% 

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

ชิ้นสวนเชื่อมประกอบชุดเพลา (ชุด) 1 100,000 100,000 49% 54% 

แมพิมพ (ชุด) 1 300 300 73% 100% 

อุปกรณจับยึด (ชุด) 1 300 300 80% 93% 

2.3.2. การจัดหาวัตถุดิบการผลิต 

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

วัตถุดิบหลักสําคัญสําหรับธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด ไดแก เหล็ก

มวน เหล็กแผน เหล็กทอน เปนตน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70-80 ของรายได ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยได

จัดซื้อจัดหาผานตัวแทนจําหนายตามขอกําหนดของลูกคา ทั้งประเภท คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และแหลงที่ผลิตเพื่อ

เปนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยสวนใหญ บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ไดแก บริษัท 
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เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด คอยล เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท โตโยตา ทูโช จํากัด 

เปนตน และเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดทําขอตกลงกับลูกคาในการ

ปรับเปลี่ยนราคาขายของสินคาใหสอดคลองกับราคาเหล็กที่เปนปจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผัน

ผวนของราคาวัตถุดิบ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามการพัฒนาและแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินงาน

ไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูเชี่ยวชาญก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจาก

ขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนสําคัญของการผลิตชิ้นสวนยานยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด ซึ่งตองอาศัยความ

เชี่ยวชาญ ทักษะและฝมือของวิศวกรที่ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด มีความเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยี เครื่องมือกล และมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) เปนอยางดี  ซึ่ง บริษัทฯ ไดมีการสรรหาและ

วาจางผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ อาทิ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมนี เพื่อเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแก

บุคลากรของบริษัทฯ 

 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขายมีการสั่งซื้อรถยนตประกอบสําเร็จจากบริษัทผูผลิต

รถยนตเพื่อนํามาจําหนายใหกับผูบริโภค และมีการสั่งซื้ออะไหลชิ้นสวนรถยนต รวมถึงการจางชางที่มีทักษะและความ

ชํานาญสําหรับสวนงานใหบริการบํารุงรักษารถยนต  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณรถยนตที่สั่งซื้อจาก

ผูผลิตรถยนตเพื่อสํารองไวสําหรับจําหนายตอใหมีเพียงพอสําหรับสงมอบใหกับลูกคา และไมกอใหเกิดภาระทางการเงิน

ตอบริษัทฯ  ในสวนของศูนยบริการ บริษัทฯ มีคลังอะไหลสํารองที่สามารถเชื่อมตอโดยตรงกับอะไหลสวนกลางของ

บริษัทผูผลิตรถยนตเพื่อใหการสั่งซื้อและจัดหาอะไหลสําหรับรถยนตสามารถจัดการไดอยางรวดเร็ว 

 ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยี (IoT) 

สวนสําคัญสําหรับธุรกิจการใหบริการดานเทคโนโลยี ไดแก ทีมวิศวกรสําหรับจัดทําและพัฒนาซอฟแวร เพื่อให

การใหบริการเปนไปตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ ไดสรรหาคูคา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ เพื่อใหคําปรึกษาและความรวมมือในการพัฒนาดานเทคโนโลย ี

2.4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและคํานึงถึงการใชวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย

ดานสิ่งแวดลอมเพื่อใชเปนแนวทางในการรดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑเพือ่การ

จัดสงเพื่อการใชวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณของเสียจากการผลิต และมีกระบวนการจัดการผลกระทบจาก

การผลิตสินคาอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนเรื่องมลภาวะเปนพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน  บริษัทฯ มีการควบคุมใหทุกกิจกรรมมีการดําเนินงานที่สอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม เงื่อนไขตามบัตรสงเสริมการลงทุน ตลอดจนขอกําหนดตาม

มาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)  บริษัทฯ จัดใหมีหนวยงานเพื่อรับผิดชอบดูแลและจัดการระบบเพื่อ

ปองกันมลพษิที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายตอไปนี้ 
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1. สรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดถือปฏิบัต ิ

2. ปองกันมลพิษทางน้ํา อากาศ และมลพิษจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 

3. จัดใหมีการแยกขยะภายในโรงงาน 

4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. มีการสื่อสารใหสาธารณะรับทราบ 

6. มีการฝกอบรมพนักงานใหมีความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมหรือ ISO14001 จาก TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมันนีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 และไดรับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green 

System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล 

และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และไดรับการรับรองอยางตอเนื่องมีผลถึงป 2562 

ซึ่งเปนสิ่งยืนยันไดถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะบริหารองคกรใหเปนสถาน

ประกอบการที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย และไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

และชุมชน   

2.5. งานที่ยังไมไดสงมอบ 

บริษัทฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบใหแกลูกคาสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตเนื่องจากเปนการผลิตและสง

มอบแบบทันเวลา (Just-in-Time) ใหกับลูกคา และในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย

เนื่องจากมีลักษณะธุรกิจแบบซื้อมาขายไป  อยางไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลคางานระหวางทําเปน

จํานวนเงิน 312 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 2 ของรายไดรวม โดยเปนงานที่ยังอยูในระหวางผลิตในสวน

ธุรกิจการผลิตและจําหนายแมพิมพและอุปกรณจับยึด ซึ่งมีระยะเวลาในการผลิตที่ยาวนานกวาสินคาประเภทอื่น 

2.6. สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยในกลุมบริษัทอาปโก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ (Stamping Parts for 

Automotive) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2175(2)/2551 

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (มีบันทึกแกไขเงื่อนไข ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

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

21 เมษายน 2554 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ (Stamping Die) ชิ้นสวนแมพิมพ อุปกรณจับยึด (Jig & 

Fixture) ชิ้นสวนอุปกรณจับยึด การซอมแซมแมพิมพและซอมแซมอุปกรณจับยึด ประเภท 4.2 กิจการผลิต

เครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด (“AHT”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 

5024(2)/2556 ลงวันที ่21 กุมภาพันธ 2556 (ตามมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อฟนฟูการลงทุนจากวิกฤต

อุทกภัยตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1840(2)/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548) 
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 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้ง

ชิ้นสวนโลหะ สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (“AHP”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 5025(2)/2556 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 (ตามมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อฟนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตร

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

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะ ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งชิ้นสวน

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

วันที ่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 ลง

วันที ่3 กุมภาพันธ 2559 (ยังไมเริ่มใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

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

2559 (ยังไมเริ่มใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวน

ยานพาหนะสําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“AH”) ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 59-0946-0-00-1-

0 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (ยังไมเริ่มใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

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

สิงหาคม 2560 (ยังไมเริ่มใชสิทธิตามบัตร) 

 การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ 

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

20 ธันวาคม 2560 (ยังไมเริ่มใชสิทธิตามบัตร) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

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 2561 

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) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

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) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

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 
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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  
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บริษัทฯ มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปจจัยเสี่ยงขององคกรโดยถือเปนหนึ่งในพันธกิจทีส่ําคัญใน

การบริหารองคกรเพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน  ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได

พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดําเนินงาน และไดประเมินปจจัยความเสี่ยงและความ

เหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยพิจารณาอางอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจและ

ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอองคกร เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิด

ปจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจําแนกประเภทของปจจัยความ

เสี่ยงที่เปนประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

3.1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk) 

3.1.1. ความเสี่ยงจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต 

บริษัทฯ ใหความสนใจตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อ

กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ถือเปน

ประเด็นสําคัญ ไดแก การพัฒนาและผลิตยานยนตไฟฟา ซึ่งไดรับการสนับสนุนดานการลงทุนจากรัฐบาลสําหรับ

อุตสาหกรรมประกอบรถยนตไฟฟาและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการ

ผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มุงไปสูผลิตภัณฑที่มีน้ําหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไดหลากหลาย แตยังคง

คุณสมบัติที่จําเปนในดานความแข็งแกรงเพื่อความปลอดภัย  การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอํานวย

ความสะดวกที่ออกแบบสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ Mobile Application การใหบริการเชื่อมตอขอมูล 

การพัฒนายานยนตขับเคลื่อนโดยไรคนขับ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีความตองการใชรถยนต

สวนตัวนอยลง สิ่งเหลานี้ถือเปนความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวคาดวาจะไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวยังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาและคาดวาจะใชเวลานาน

กวาจะเริ่มมีการนํามาใช  ในสวนของการพัฒนาดานยานยนตไฟฟา บริษัทฯ คาดวาแนวโนมความตองการยานยนต

ไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นจะไมสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญเชนกัน เนื่องจากชิ้นสวนยานยนตที่เปนรายได

หลักของบริษัทฯ ไดแก โครงชวงลางรถกระบะ หรือชิ้นสวนตัวถังรถ จะยงัคงเปนสวนประกอบของรถยนต ไมวาจะ

เปนยานยนตไฟฟา รถยนตไฮบริด หรือรถยนตที่มีเครื่องยนตแบบเดิมที่ใชน้ํามัน  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในดานความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และไดจัดตั้ง

หนวยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาดานเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อ

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการผลิตชิ้นสวนยานยนต ตัวแทนจําหนายรถยนตและ

ศูนยบริการ และอินเตอรเน็ทแหงสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการเชื่อมตอขอมูล 

3.1.2. ความเสี่ยงจากความไมมั่นคงทางการเมือง 

ความไมมั่นคงทางการเมืองเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงสําคัญของบริษัทฯ เนื่องจากการการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองอาจสงผลกระทบตอนโยบายของรัฐบาล และเหตุการณความไมสงบทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอการ

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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พัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตใน

ประเทศไทย 

ดวยความมีเสถียรภาพของรัฐบาลทหารและประกาศกําหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจน ทําใหบริษัทฯ ประเมิน

ความเปนไปไดของการเกิดปจจัยเสี่ยงนี้คอนขางต่ํา และผลกระทบตอการดําเนินงานธุรกิจที่ไมมีนัยสําคัญ ดวย

สถานที่ตั้งของโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งไมไดรับผลกระทบหากมีกรณีการ

ประทวง  อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบทางดานการเงินจากเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งเปนผลจากความไม

สงบทางการเมือง  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมองหาโอกาสและการลงทุนในตางประเทศ 

ซึ่งสามารถชวยลดทอนผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบางสวนหากเกิดการหยุดชะงักของการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

3.1.3. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและตางประเทศ โดย

อางอิงถึงเหตุการณภัยพิบัติสําคัญในอดีต ไดแก เหตุการณสึนามิในประเทศญี่ปุน และเหตุการณน้ําทวมใหญใน

ประเทศไทยในป 2554 ซึ่งทําใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและหวงโซการผลิตและจัดสงสินคาของอุตสาหกรรม

ยานยนต  การผลิตรถยนตไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นสวนยานยนต นอกจากนั้น เหตุการณน้ําทวมได

กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เครื่องจักร สินคา และอาคารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนที่สูง

จากรายไดที่หายไป การรับรูผลขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสิน รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปกปอง

ทรัพยสินและฟนฟูธุรกิจภายหลังจากน้ําทวม 

สําหรับป 2561 บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับที่ใกลเคียงกับป 2560 

โดยบริษัทฯ ยังคงประเมินผลกระทบทางการเงินในระดับที่สูง แตความเปนไปไดของเหตุการณอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทบทวนมาตรการปกปองและปองกันในการจํากัดและลดผลกระทบของเหตุการณตอการ

ดําเนินกิจการและทางการเงิน โดยมาตรการเหลานี้ ไดแก การบํารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ําลอมรอบพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค การจัดหากรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมสําหรับทุกกิจการ

ของบริษัทฯ และการดูแลอุปกรณและเครื่องจักรของโรงงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอเพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับการยายสายการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ

3.2. ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการแขงขันที่คอนขางสูงในชวงของการเปลี่ยนรถยนตรุนใหม  ผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนตตางแขงขันกันอยางหนักเพื่อใหไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได

ของบริษัทตอเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนตรุนนั้น ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคําสั่งซื้อจาก

ลูกคาใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตรายอื่น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ อยาง

มีนัยสําคัญ  ถึงแมวาดวยสถานะการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต Tier 1 รายใหญในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะทําใหความเปนไปไดที่บริษทัฯ จะสูญเสียคําสั่ง

ซื้อจากลูกคาจะอยูในระดับที่อาจจะไมเกิดขึ้น  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธอันดีกับกลุม
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ลูกคาและคงรักษามาตรฐานการดําเนินงาน การจัดสง และคุณภาพของสินคา เพื่อใหความมั่นใจและสรางความ

ไววางใจจากกลุมลูกคาเพื่อความตอเนื่องของการไดรับคําสั่งซื้อสําหรับรถยนตรุนใหม  ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรที่

บริษัทฯ ไดรับจากลูกคาตลอดระยะเวลาที่ผานมา นับเปนเครื่องยืนยันไดถึงประวัติการดําเนินงานที่ดีของบริษัทฯ   

3.2.2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดจากการกระจุกตัวของลูกคาเนื่องจากจํานวนผูผลิตรถยนต

รายใหญในประเทศไทยมีนอยราย และรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากลูกคาหลัก 3 ราย ไดแก อีซูซุ ออโตอัล

ลายแอนซ (AAT) และนิสสัน ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความเกีย่วของกับผลการดําเนินงานและสวน

แบงทางการตลาดของลูกคาหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคําสั่งซื้อจากลูกคาหลักรายใดรายหนึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอผลกําไรของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

ในป 2561 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไวในระดับต่ําเนื่องจากลูกคาหลักของ

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีในปที่ผานมา  ความเปนไปไดที่บริษัทฯ อาจไมไดรับคําสั่งซื้ออยูในระดับต่ํา และ

บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากลูกคารายอื่น เชน จีเคเอ็น และอเมริกันแอ็คเซิล (AAM) เปนตน  นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ไดกําหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินคาทุกกลุมและขยายฐานลูกคาเพื่อสรางสมดุลและความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑและกลุมลูกคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคานอยรายและคงอัตราผลกําไรของ

บริษัทฯ ในระยะยาว 

3.2.3. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

สําหรับป 2561 บริษัทฯ ยังคงประเมินถึงความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ

ไทยซึ่งเปนตลาดหลักของกลุมบริษัทอาปโก เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีการเติบโตที่ไมสูงนักในอัตรารอย

ละ 3-5 ตอปในชวง 5 ปที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงของรายไดที่ลดลงซึ่งสงผลตอกําไรของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดประเมินความเปนไปไดของการลดลงของรายไดวาอยูในระดับต่ํา จากการฟนตัวของเศรษฐกิจ ความ

เชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนและจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

จะมีสวนชวยกระตุนการเติบโตของความตองการรถยนตในประเทศใหเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนิน

โครงการลดตนทุนและควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อชวยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของรายได ซึ่งมีผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ รวมถึงหาโอกาสในการขยายฐานลูกคาและขยายธุรกิจไปยัง

ตลาดในตางประเทศและตลาดอื่น ๆ ดวย 

3.3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กสําหรับธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยการ

เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ เนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบหลัก มีสัดสวนประมาณ

รอยละ 70-80 ของตนทุนสินคา  บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการใชนโยบายการ

จัดซื้อสวนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับลูกคาในการซื้อวัตถุดิบเหล็กจาก

ผูขายที่ไดรับการรับรองจากลูกคาในราคาที่ตกลงกันไว เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาขายจะมีการปรับ
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ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซึ่งเปนการสงผานความเสี่ยงใหกับผูผลิตรถยนตและลดผลกระทบตอผลกําไร

ของบริษัทฯ ใหอยูในระดับต่ํา 

3.3.2. ความเสี่ยงจากปญหาแรงงาน 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงปญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝมือและปญหากับ

สหภาพแรงงาน ซึ่งสามารถสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการผลิตและจัดสงสินคาใหกับลูกคา ทําใหบริษัทฯ เสีย

ความนาเชื่อถือและทําใหเกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงาน

ของบริษัทและถือเปนหนึ่งในพื้นฐานสําคัญขององคกร โดยบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต 

คาตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน  บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการ

ดําเนินการและการจัดการปญหาที่เกี่ยวของกับสหภาพแรงงานใหมีความเหมาะสมและไมเกิดความขัดแยงหรือขอ

พิพาท  ดวยความใสใจของผูบริหารและความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน ทําใหความเปนไปไดของขอพิพาทแรงงาน

และผลกระทบตอการดําเนินงานอยูในระดับต่ํา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนการนําสมองกลมาใชใน

กระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

3.3.3. ความเสี่ยงจากปญหาคุณภาพสินคา 

มาตรฐานดานคุณภาพของสินคาเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

เนื่องจากปจจัยดานความปลอดภัยของยานยนต  บริษัทฯ ใหความสําคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิต

และจัดสงสินคาคุณภาพใหกับลูกคา  บริษัทฯ ไดรับการรับรองและดําเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 

IATF16949  บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการจัดสงสินคาที่ไมมีของเสีย (Zero Defect) ใหกับลูกคา รวมถึงสราง

แรงจูงใจและสนับสนุนใหพนักงานมีการรับรูและความเขาใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสรางความมั่นใจวาความเสี่ยงใน

เรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของกับชิ้นงานเสียตาม

สัญญากับลูกคา และไดทําประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินคาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ดวย 

3.4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุด 

บริษัทฯ ประเมินความเปนไปไดของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารสูงสุด และไดกําหนดมาตรการลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองคกร  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางการบริหาร 

โดยใหอํานาจการบริหารและการตัดสินใจแกผูบริหารมืออาชีพของแตละบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจและ

รายงานตอคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการใหคําแนะนําและสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ  การกระจายอํานาจนี้ชวยลดการพึ่งพิงการตัดสินใจ

ของผูบริหารสูงสุดและสนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได

กําหนดแผนการพัฒนาความสามารถและแผนการสืบทอดตําแหนงสําคัญในองคกร และกําหนดหลักสูตรที่จําเปน

และแผนการฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพใหมีความพรอมสําหรับบทบาท

การเปนหัวหนางานหรือผูบริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ  
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3.5. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.5.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูยืมกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัวที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

นโยบายจากรอยละ 1.50 เปนรอยละ 1.75 ในป 2561 และการคาดการณถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

และสถานการณเศรษฐกิจในตางประเทศที่อาจสงผลใหอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2562  บริษัทฯ 

คํานึงถึงผลกระทบคาใชจายทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้น และไดกําหนดนโยบายการบริหารเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ย

คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหมีสัดสวนทีเ่หมาะสมเพื่อบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหไดผลประโยชนสูงสุด

ตอบริษัทฯ  ทั้งนี้ รวมถึงการออกและเสนอขายหุนกูในอัตราดอกเบี้ยคงที่ดวย โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการลดสัดสวน

เงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยางตอเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง โดยในปจจุบันมีสัดสวนอยูที่ประมาณรอยละ 

58 ของวงเงินสินเชื่อกูยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวนในป 2560 ที่ประมาณรอยละ 42 

3.5.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากกิจการบางสวนของ

บริษัทฯ ที่มีการติดตอธุรกิจและสงสินคาโดยตรงใหกับลูกคาและคูคาในเงินตราสกุลตางประเทศ ซึ่งจะสงผล

กระทบตอตนทุนและรายไดของบริษัทฯ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง  ในป 2561 บริษัทฯ ประเมิน

ความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของสวนธุรกิจปกติในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อ

ขายในสกุลเงินตราตางประเทศประมาณรอยละ 5 ของรายได ถึงแมวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะมี

ความผันผวนสูงในระหวางป  อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงมีผลกระทบในสวนของเงินกูยืมที่บริษัทฯ ใหแกบริษัท 

ศักติ โกลบอล ออโต โฮลดิ้ง จํากัด ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ตองรับรูผลกําไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑการรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการจับคูรายไดและคาใชจายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อปองกันความเสี่ยง

แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ รวมถึงเงินกูยืมระหวางกัน ใน

กรณีที่ไมสามารถครอบคลุมความเสี่ยงหรือผลกระทบไดทั้งหมด บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทําสัญญาซื้อ/ขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนา หรือการใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมี

นโยบายใชเครื่องมือดังกลาวเพื่อการเก็งกําไรแตอยางใด 

3.6. ความเสี่ยงดานอื่น ๆ 

3.6.1. ความเสี่ยงจากปญหาดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สิ่งแวดลอม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และ

ไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่ดีตอสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

พนักงานและสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับในดานสิ่งแวดลอม  บริษัทฯ ไดสรางความตระหนักและให

ความสําคัญตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ดีในเรื่องสุขภาพ

และความปลอดภัยทั่วทั้งองคกร  กิจกรรมเหลานี้ ไดแก สัปดาหความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและกําจัด
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จุดเสี่ยงภัยเพือ่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส 

(5S) เพื่อสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบ โครงการโรงงานสี

ขาวเพื่อสถานที่ทํางานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ การตรวจสุขภาพประจําป

สําหรับพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่องและโครงการในการลดขยะและการ

ใชพลังงาน ไดแก การศึกษาความเปนไปไดและเหมาะสมในการใชพลังงานแสงอาทิตย และการใชหลอด LEDs ใน

โรงงานของบริษัทฯ ทุกแหงเพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 

ISO14001 และขอกําหนดดานความปลอดภัยอยางตอเนื่องซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นและความนาเชื่อถือ

ในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

3.6.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทรวมทุนและการลงทุนในตางประเทศ 

ดวยเปาหมายกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุงสูการเปนบริษัทระดับโลกทําใหบริษัทฯ ประเมินถึง

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจกับบริษัทคูคาและการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งขอขัดแยงกับบริษัทคูคาสามารถ

สงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลกําไรของบริษัทฯ รวมถึงมูลคาการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทตอลูกคาและ

คูคาทางธุรกิจ  การจัดตั้งบริษัทรวมทุนและการดําเนินธุรกิจในตางประเทศอาจมีความเสี่ยงจากความไมแนนอน

และนโยบายในประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลกําไร  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางใหฝายบริหารเพื่อศึกษาความเปนไปไดในแตละโครงการเพื่อใหฝายบริหารไดมีการประเมิน

การลงทุนอยางรอบคอบ ขอตกลงระหวางบริษัทคูคาตองชัดเจนและมีการตกลงรวมกันในการบริหาร รวมถึง

บทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายในบริษัทรวมทุน  การลงทุนที่มีมูลคาสูงหรือถือเปนสวนสําคัญของ

กิจการตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และหลังจากเขาลงทุนแลว ฝายบริหารกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานและใหการสนับสนุน

ที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่นและสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุน 

3.6.3. ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร 

บริษัทฯ ใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในการดําเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีเงื่อนไขขอกําหนดที่

ตองปฏิบัติตามสัญญาเงินกูยืม รวมถึงการชําระคืนเงินกูกับธนาคาร  ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา หรือผิดนัดชําระหนี้ อาจสงผลใหบริษัทฯ ถูกเรียกคืนเงินกูกอนกําหนด และในกรณีที่

มีการเรียกคืนเงินกูจากธนาคารหนึ่งแหง อาจเปนผลใหเจาหนี้รายอื่นเรียกคืนเงินกูและสงผลกระทบตอความ

นาเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไข

สัญญาเงินกูอยางสม่ําเสมอ และรักษาความสัมพันธที่ดีกับธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมูลเหตุของการผิดสัญญา  ทั้งนี้ 

การเติบโตของรายไดและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําใหฐานะทางการเงนิและสภาพคลองของบริษัทฯ มีความ

แข็งแกรงและทําใหความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้หรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขกับธนาคารอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อลดผลกระทบและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง

การกระจายแหลงเงินทุนดวยการออกและเสนอขายหุนกู และการกําหนดเงื่อนไขของสัญญากูยืมที่เหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติตามได 
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3.6.4. ความเสี่ยงจากปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของปญหาทุจริตคอรรัปชั่นจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการ

ขาดความโปรงใส ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานและทําใหเกิดคาใชจายที่ไมจําเปน  บริษัทฯ 

มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมและไดแสดงเจตนาที่จะตอสูกับการทุจริตทุกรูปแบบ  

ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการตอตานการทุจริตเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ใน

องคกร ไมวาจะเปนการขาย การใหบริการ การจัดซื้อ จางงาน บริจาค ใหบริการสนับสนุน รวมถึงการใหหรือรับ

เลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ  บริษัทฯ มีการทบทวนการทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

จัดใหมีการตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกป  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายแจงเบาะแสหรือ Whistle 

Blowing Policy เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถรายงานขอสงสัยหรือ

พฤติกรรมที่อาจเปนความผดิหรือไมเหมาะสมที่อาจนําไปสูการทุจริตตอบริษัทฯ ถึงคณะกรรมการบริษัทไดโดยตรง 

เพื่อบริษัทฯ จะไดรับทราบและดําเนินการอยางเหมาะสมตอไป 
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4.1. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยเปนที่ดิน อาคาร ซึ่งใชเปนสํานักงานและโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน

ที่ใชในการดําเนินการผลิต รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณสํานักงานสําหรับการบริหารจัดการ โดยมูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จําแนกตามรายละเอียดโดยสรุปไดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

ที่ดิน เจาของ 748.90 จํานวน 68 ลานบาท 
นําไปคํ้าประกัน

วงเงินสินเชื่อทีไ่ดรับ
จากธนาคาร อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและหองชุด เจาของ 1,234.31 

อาคารบนที่ดินเชา เจาของ 9.08 ไมม ี

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 
เจาของ/ภายใตสญัญา

เชาการเงิน 
2,423.02 ไมม ี

ยานพาหนะและอุปกรณสํานกังาน 
เจาของ/ภายใตสญัญา

เชาการเงิน 
198.07 ไมม ี

อาคารระหวางกอสราง, เคร่ืองจักร และอุปกรณโรงงาน 
ระหวางผลิตและติดต้ัง 

เจาของ 601.71 ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน และอาคาร 
ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขารามอินทรา 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขาลาดพราว เชาระยะเวลา 10 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
เคร่ืองจักร ที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขานวนคร 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต สาขาสมุทรปราการ เชาระยะเวลา 2 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชวรูมรถยนต ประเทศมาเลเซีย เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

หองชุดที่ตั้งสาํนักงาน อาคาร ดิออฟฟศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด 

เชาระยะเวลา 3 ป ไมม ี ไมม ี

ที่ดิน อาคาร และสาํนักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

เชาระยะเวลา 50 ป ไมม ี ไมม ี

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
(หนวย: ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 35.65 ไมม ี

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 57.69 ไมม ี

สิทธิการเชา 

สิทธกิารเชา เจาของ 123.11 

จํานวน 72 ลานบาท 
นําไปคํ้าประกัน

วงเงินสินเชื่อทีไ่ดรับ
จากธนาคาร 

สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

4.1.1. สัญญาเชาทีด่ินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายมณฑวัฒน พวงสาลี และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

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

วันที่ทาํสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ป (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.2. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถสําหรับพนักงานและผูใชบริการของโชวรูมรถยนตฟอรด 

คูสัญญา บริษัท พี.เอส.ที. พรอ็พเพอรตี้ จํากดั และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดที่ดินเพื่อการประกอบธุรกิจ 
ถนน รามอินทรา เน้ือที่ประมาณ 184 ตารางวา 

วันที่ทาํสัญญา 31 ตุลาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ป (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.3. สัญญาเชาทีด่ินและกอสรางอาคารเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ  

คูสัญญา บริษัท เอเวอเรสต เอสเตท จํากัด และบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่ 86435 เลขที่ 5823 ตําบลบางเมือง อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ทาํสัญญา 7 สิงหาคม 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 2 ป (6 สิงหาคม 2562) 

4.1.4. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิช ิสาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ ชยาภิรัตและนางพันทิพา ชยาภิรัต และบริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที่ 6-29305, 7-29296 เลขที่ดิน 2418-2420  
ถนนลาดพราว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10101 

วันที่ทาํสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 
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4.1.5. สัญญาเชาอาคารเพื่อทําโชวรูมรถยนตมิตซูบิช ิสาขาลาดพราว 

คูสัญญา บริษัท ไดนามิค มอเตอร จํากัด และบริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

สถานที่ตั้ง สิ่งปลูกสรางเลขที่ 2418-2420 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

วันที่ทาํสัญญา 20 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ป (20 เมษายน 2564) 

4.1.6. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรมูรถยนตมิตซูบิชิ สาขานวนคร 

คูสัญญา นางวัลภา ญาณสมบูรณ และบริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที่ 1731 เลขที่ดิน 7 หนาสํารวจ 321 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่ทาํสัญญา 1 มกราคม 2557 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ป (ตอสัญญาทกุ 3 ปจนครบกําหนดระยะเวลา) 

4.1.7. สัญญาเชาทีด่ินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา ประเทศมาเลเซีย  

คูสัญญา MOSAT LAND และบริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขที ่39821 จาลาน เซเมนย ีคาจัง เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 

วันที่ทาํสัญญา 1 เมษายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ป (30 เมษายน 2563) 

4.1.8. สัญญาเชาหองชดุสํานักงานอาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  

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

สถานที่ตั้ง หองเลขที่ 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

วันที่ทาํสัญญา 1 มกราคม 2562 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ป (31 ธันวาคม 2564) 

4.1.9. สัญญาเชาทีด่ิน อาคารโรงงานและสํานักงานของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลักษณะ ที่ดิน อาคารโรงงาน และสํานักงาน 

สถานที่ตั้ง เลขที ่405 ถนนยุนค ีเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ทาํสัญญา 19 เมษายน 2554 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 50 ป (26 มีนาคม 2604) 

4.1.10. สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานตึกมณียา ถนนเพลินจิต 

คูสัญญา บริษัท มณียา เรียลตี้ จํากัด และบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 

สถานที่ตั้ง 
หองขนาด 236 ตารางเมตร ชั้น 10 ตึกมณียาเซ็นเตอร  
เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

วันที่ทาํสัญญา 12 เมษายน 2560 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ป (11 เมษายน 2563) 
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4.1. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อมุงเนนในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ

ของบริษัทฯ โดยสัดสวนการลงทุนหรือเขารวมทุนมีการพิจารณาตามความตองการของบริษัทฯ ในการเขารวมบริหาร

จัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจ และขอตกลงในการบริหารจัดการกับคูคาทางธุรกิจ   

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา สวนใหญเปนความรวมมือดานการลงทุน  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และการใหความรวมมือ ในดานเทคโนโลยี การผลิต การตลาด หรือ 

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ กาวไปสูเปาหมายการเปนผูนําใน

กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในระดับสากล  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณา

การลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและความเหมาะสมในดานกลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนทาง

การเงินจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน 

นอกเหนือจากการลงทุนในธรุกิจหลัก บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการงานบริการ

ของกลุมบริษัทอาปโกอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุนโดยรวมของบริษัทฯ เชน ระบบปฏิบัติการและการวางแผน

บริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมพนักงานของกลุมบริษัท เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนการขยายการลงทุนในสวนธุรกิจดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต 

ไดแก การพัฒนาระบบนํารองการเดินทาง การบริหารจัดการการขนสง ระบบติดตามยานพาหนะ และระบบการจัด

การเมืองอัจฉริยะ และบริษัทฯ ไดใหความสนใจเขาลงทนในกิจการเงินรวมลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่มีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการสรรหา

และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการเติบโตและสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ อยางยั่งยืน 
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ในชวงปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 60 มีขอพิพาททางกฎหมาย 

โดยถูกฟองเรียกคาเสียหายในคดีแพงเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับขอมูลแผนที่นําทางจากบริษัทโกลบเทค จํากัด 

เปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และบริษัทยอยดังกลาวไดถูกฟองรองใน

คดีอาญาจากกรณีเดียวกันในป 2555 

ในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสินฯ”) ไดมีคํา

พิพากษาใหยกฟองคดีอาญาดังกลาว  และฝายโจทกไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาลฎีกา ตอมา ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา

ตัดสินใหบริษัทยอยดังกลาวชนะคดีในเดือนตุลาคม 2557 คดีอาญาจึงเปนอันสิ้นสุด  ในสวนของคดีแพง ศาลทรัพยสินฯ 

ไดมีคําพิพากษาตัดสินในบริษัทยอยดังกลาวแพคดีและใหบริษัทยอยดังกลาวจายคาชดเชยเปนจํานวนเงินประมาณ 

1 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับจากวันฟองจนกวาจะชําระใหแกโจทกเสร็จสิ้น ซึ่ง ฝายบริหารของ

บริษัทยอยดังกลาวไดประเมินและเชื่อวาคดีดังกลาวจะทําใหเกิดผลเสียหายไมเกินจํานวนเงินที่ศาลทรัพยสินฯ ตัดสิน 

และไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับเงินชดเชยคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาทไวในงบการเงินป 2557 

ในเดือนพฤษภาคมป 2558 บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินฯ ตอศาลฎีกา เพื่อพิจารณา 

จากนั้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาแกคําวินิจฉัยของศาลทรัพยสินฯ โดยใหยกฟองบริษัทยอย

ดังกลาวและใหคาฤชาธรรมเนียมระหวางโจทกและบริษัทยอยทั้งสองศาลเปนพับ คดีถือเปนอันสิ้นสุดและบริษัทฯ ได

บันทึกกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไดบันทึกไวในงบการเงินป 2561 

 

 

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

  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 99 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอนิ  

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13160 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก ไดแก  

  1) ผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต รวมถึงอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนตและ

แมพิมพปมโลหะในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ใหแกบริษัทผูผลิตยานยนตชั้นนํา (OEM – 

Original Equipment Manufacturer)   

  2) ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต และ  

  3) ใหบริการดานเทคโนโลยี (Internet of Thing connectivity and mobility business) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179 

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

เว็บไซตบริษัท : 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 2561 

*ราคาหุนละ 1 บาท 

**รวมหุนทุนซื้อคืนจํานวน 5,982,700 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

  

6. ขอมูลทั่วไป 
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6.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

กลุมบริษัทผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

ไทย บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน) 

99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 [โรงงานที่ 2] 7/289 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง 
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 หมูท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีชลบุร ี 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

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

 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด 
(มหาชน) 

700/20 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรี  
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส 
จํากัด 

99/2 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด 
(มหาชน) 

358-358/1 หมูท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

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

 [โรงงานที่ 2] 7/288 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

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

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

 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส จํากัด 

700/16 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรี 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 บริษัท อาปโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จํากัด 

161 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

99 หมูท่ี 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 หมูที ่1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท เอ็ดชา อาปโก  
ออโตโมทีฟ จํากัด 

99/2 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

7/290 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

7/209 หมูท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

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

 บริษัท ซูมิโน อาปโก  
(ไทยแลนด) จํากัด 

700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี หมูที่ 3 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

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

 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 
จํากัด 

358-358/1 หมูท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
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 

Economic Technological Development Zone 
405 ถนนหยินเซี้ย 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 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

กลุมบริษัทตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

ไทย บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 14/9 หมูท่ี 14 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

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

 [สํานักงานสาขา] 2418-2420 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

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  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู ที่ติดตอ 

ไทย บริษัท ฮุนได มอเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด 

92 ถนนวิภาวด-ีรังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 

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

มาเลเซีย บริษัท นิวเอรา เซลส 
(มาเลเซีย) จํากัด 

เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนย ี 
43000 คาจัง เซลังงอ 

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

 บริษัท เทนากา เซเทีย 
รีซอสเซส จํากัด 

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

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

กลุมบริษัทใหบริการดานเทคโนโลยีและระบบนําทาง 

ไทย บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก อิเล็คทรอนิกส 
จํากัด 

99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

มาเลเซีย บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 
(มาเลเซีย) 

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

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

บริษัทอื่นๆ 

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

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

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร จํากัด 

99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี 
จํากัด 

99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

 บริษัท อาปโก เวนเจอร จํากัด 99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

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

มาเลเซีย บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด มาเลเซีย 

เลขที่ 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 
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6.2  บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 

  โทรศัพท  (66) 2 009-9000 , (66) 2 009-9999   โทรสาร  (66) 2 009-9991 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที ่333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศัพท  (66) 2 626-3568 โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

  เลขที ่1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ 

  เขตราษฎรบูรณะ กรงุเทพฯ 10140 

  โทรศัพท (66) 2 222-0000  โทรสาร (66) 2 470-1144 

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  ขอมูลอันดับเครดิตองคกร (“BBB+”/“Positive”) 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตนี้

สะทอนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกรงของบริษัทฯ ในฐานะผูผลิตชิ้นสวนรถยนตชั้นนําในกลุม Tier 1 ในประเทศไทย 

สัดสวนผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทรวม และการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความแข็งแกรงดังกลาว

ถูกลดทอนบางสวนจากอัตรากําไรที่อยูในระดับคอนขางต่ําของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนตโลหะปมขึ้นรูปและธุรกิจ

ตัวแทนจําหนายรถยนต และลักษณะที่เปนวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต  ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตได

คํานึงถึงระดับการกอหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งการลงทุนรวมกับคูคาตางประเทศคาดวาจะ

เปนทั้งความทาทายและโอกาสของบริษัทฯ 

ทริสเรทติ้งไดปรับแนวโนมอันดับเครดิตจากที่ระดับ “Stable” เปน “Positive” ซึ่งสะทอนถึงโอการในการเติบโต

ของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทริสเรทติ้งคาดวาอัตรากําไรของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น และยังคงรักษา

อัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนใหต่ํากวารอยละ 40 

ทริสเรทติ้งยังคงคาดการณวาบริษัทฯ จะยังคงรักษาความสามารถในการแขงขันที่แข็งแกรงในธุรกิจการผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนยานยนต ซ่ึงมาจากประวัติอันยาวนานในการผลิตและจัดสงสินคาใหแกลูกคา และไมมีประวัติการ

สูญเสียคําสั่งซื้อจากลูกคาหลัก  ทริสเรทติ้งเชื่อวากลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเติบโตขยายธุรกิจไปในระดับโลก

จะสรางโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักในอุตสาหกรรมยานยนตระดับโลก  ทั้งนี้ ถาหากการ

ขยายธุรกิจครั้งนี้ประสบผลสําเร็จจะถือเปนปจจัยบวกตอการจัดอันดับเครดิต 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

 

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 322,583,844 บาท แบงเปนหุนสามัญ

ทั้งหมดจํานวน 322,583,844 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ คงเหลือหุนทุนซื้อคืนจํานวน 5,982,700 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 1.85 ของ

จํานวนหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเปนหุนที่บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายใตโครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงินในป 2559 และไดมีการจําหนายจายคืนหุนบางสวนผานทางตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 25,000 หุนในเดือนมิถุนายน 2561  โดยหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จะไมนับเปนองค

ประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล 

นอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

7.2. ผูถือหุนของบริษัทฯ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 10 ลําดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี ้

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 45,119,545 13.99 

3 นางสาวเย็บ ซิน หรู 25,839,760 8.01 

4 นางสาวเย็บ ซิน หยี 25,055,469 7.77 

5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 6.20 

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

7 นายพิชัย วิจักขณพันธ 11,205,400 3.47 

8 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษทัศนา 6,414,520 1.99 

9 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 5,982,700 1.85 

10 นายสมพงษ เผอญิโชค 4,816,940 1.49 

 ผูถือหุนอื่นๆ 86,421,791 26.79 

 รวม 322,583,844 100.00 

ที่มา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562) 
หมายเหต ุ นายเย็บ ซ ูชวนและนางเตียว ล ีงอ ถือเปนกลุม Acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรอื
พฤติกรรมที่เขาลักษณะการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 

7. ขอมูลหลักทรพัยและผูถือหุน 
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รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่ถือครองหุนของบริษัทฯ ในนามของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ณ วันปดสมุดทะเบียน 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี ้

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นางสาวเย็บ ซิน หยี 12,445,571 3.86 

2 
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING  
CORPORATION LIMITED 11,076,249 3.43 

3 UBS AG LONDON BRANCH 4,447,836 1.38 

4 STATE STREET EUROPE LIMITED 2,991,000 0.93 

5 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 2,075,600 0.64 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก กลุมของนาย

เย็บ ซ ูชวน โดยมนีายเย็บ ซ ูชวน และนางเตียว ล ีงอ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางกันในกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

หรือการบริหารงานของบริษัทฯ   

ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 

 บริษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จด

ทะเบียนและชําระแลว โดยหุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยบุคคลตางดาวมีจํานวนรอยละ 48.86 ของทุนจดทะเบียนและ

ชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

7.3. หุนกู 

บริษัทฯ มีหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี ้โดยบริษัทฯ ไดออกหุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน ระบุชื่อผูถือ และไมดอย

สิทธิ และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกนักลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ   

ในป 2561 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน 10 ราย ในรอบ

ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ จํานวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 26 กันยายน 2561 มีระยะเวลา 5 ป 

และ 3 ป ตามลําดับ โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 900 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอนจํานวน 4 ชุด มูลคารวมทั้งสิ้น 1,500 ลาน

บาท ซึ่งไดจดทะเบียนและซื้อขายไดในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai 

BMA) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สัญลักษณ 
มูลคาหุนกู 
(ลานบาท) 

อัตราดอกเบีย้  

(%) 

ระยะเวลาชําระ
ดอกเบี้ย 

อายุหุนกู 
วันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

AH196A 300 3.10% ทุกๆ 3 เดือน 2 ป 11 เดือน 21 วัน 11 มิถุนายน 2562 

AH200A 300 3.09% ทกุๆ 6 เดือน 2 ป 11 เดือน 18 วัน 6 ตุลาคม 2563 

AH237A 300 3.50% ทุกๆ 3 เดือน 5 ป 26 กรกฎาคม 2566 

AH219A 600 3.75% ทกุๆ 6 เดือน 3 ป 26 กันยายน 2564 

รวม 1,500     
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1) 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 ธันวาคมของทกุป เวนแตดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยสุดทาย ซ่ึงผูออกหุน
กูจะชําระดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยจะทําการชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 
21 กันยายน 2559 และจะทําการชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 300,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 300,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

2) 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 

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) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 300,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 300,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

3) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถอื ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 5 ป นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 300,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 300,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 



 
 

สวนที่ 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ | 7 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน   หนา 51 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

3) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.50 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 26 มกราคม 
และ 26 กรกฎาคม ของทกุป ตลอดอายุของหุนกู 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 300,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 300,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

4) หุนกูของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่2/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุชื่อผูถอื ประเภทไมดอยสิทธ ิไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย 600,000,000 บาท 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย 600,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท 

วันที่ออกหุนกู วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 

อัตราดอกเบี้ยและกําหนด
ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.75 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 26 มีนาคม 
และ 26 กันยายน ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู 

นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคงเหลือของหุนกู 600,000 หนวย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

มูลคาคงเหลือของหุนกู 600,000,000 บาท (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

7.4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลังชําระ

ภาษีในสวนที่เปนของผูถือหุน โดยมีเงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และตองไมขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการจายเงิน

ปนผล ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย โดยใหมีทุนสํารองสะสมไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารองเพิ่มขึ้น 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจายไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาบริษัทฯ มี

ผลการดําเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองที่เพียงพอ และใหรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 

สําหรับป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 

2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตรา 1.30 บาทจากผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คิดเปนอัตราจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิของบริษัทฯ ทีร่อยละ 31.7 
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ในระหวางป บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนเมื่อวันที ่13 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.70 บาท

ตอหุน จากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 

221,620,800.80 บาท  ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.60 บาทตอหุน จากผลการดําเนินงาน

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดจายเงินปนผลเปนเงินสดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คิดเปนอัตราของเงินปนผลตอผลกําไร

สุทธิตอผูถือหุนโดยเฉลี่ยระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 40 ดังไดแสดงไวในตารางดังนี้ 

ประวัตกิารจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

การจายเงินปนผล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 25611 

กําไรตอหุน (สวนของผูถือหุนสามัญ) 1.14 0.97 1.70 3.66 4.10 

เงินปนผลตอหุน 0.30 0.30 0.66 1.20 1.301 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  26.4% 30.9%  38.9%  32.8%  31.7% 

หมายเหต ุ 1 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอยที่อยูภายใตการบริหารจัดการของ

บริษัทฯ โดยใหคํานึงถึงผลการดําเนินงาน โครงสรางเงินทุน สภาพคลอง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึง

พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจําเปนทางธุรกิจในดานอื่น ๆ  โดยบริษัทจะตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย โดยใหมีทุนสํารองอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไมมีความ

จําเปนตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองเพิ่มขึ้นอีก  หลังจากนั้น จึงใหจัดสรรเงินปนผลใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน  บริษัทฯ 

ไมมีนโยบายที่อาจกอใหเกิดการยักยายถายเทผลประโยชนที่จะทําใหขาดความโปรงใสตามหลักบรรษัทภิบาลแตอยางใด 
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โครงสรางองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

8. โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

1 6 เปนผูบริหารตามคํานิยามของสาํนกังานก.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 

จัดสง 

บริษัทยอย 

ไทย จีน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ไทย มาเลเซีย 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

ไทย 

ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลย ี
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

โครงสรางการบริหารจัดการองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากํากับกิจการของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการดูแล

และติดตามผลการดําเนินงานและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทอาปโกใหสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 6 คน  

กรรมการบริหารของบริษัท ไดแก นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลายในดานเพศ วัฒนธรรม 

ทักษะ ความรู และประสบการณ  บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการอิสระคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดตามหลักการกํากับกิจการที่ดี 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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  

นายจอหน พารคเกอร กรรมการอิสระ   ประธาน 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ   กรรมการ 

นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ   กรรมการ 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา2 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

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

นาเชื่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งโดยผานมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนใหมีอํานาจและหนาที่ในการ

ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งผูบริหาร ผูบริหาระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหนาที่กํากับดูแล

กิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมี

การแบงแยกอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักกฎหมาย ขอกําหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

การประชุมกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดจัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจําป โดยในแตละป คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยไดจัดการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตาม

วาระในป 2561 ประกอบดวย การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การ



 
 

สวนที่ 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ | 8 โครงสรางการจดัการ   หนา 55 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง  

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระขางตน คณะกรรมการบริษัทอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเปนวาระพิเศษ

เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสําคัญอื่นๆ    นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการของบริษัทเขารวมการประชุม

ประจําปของฝายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งตอป เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนําในการบริหารงานตามที่

เห็นสมควร  บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการทราบถึงกําหนดการประชุมตามวาระเปนการลวงหนาเพื่อใหกรรมการแตละ

ทานไดจัดสรรเวลาเพื่อใหสามารถเขาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกใหกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป ซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนของทุกป 

 ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเปนการประชุมตามวาระ 4 ครั้งและเปน

การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุมวาระพิเศษไดจัดขึ้นเพื่อหารือ ทบทวน และกําหนดแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเปนการประชุมตาม

วาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดรวมการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝายบริหารเขารวมเพื่อความเปนอิสระในการพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทจาํนวน 

1 ครั้ง   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปจจัยเสี่ยงของบริษัท และ

รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแตงตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการ รวมถึงใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารสําหรับตําแหนงสําคัญของบริษัทฯ  

 รายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2561 

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

คาตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

การประชุม
สามัญผูถือ

หุน 

 รวม 5 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

นายเย็บ ซู ชวน 5/5 - - 2/2 1/1 

นางเตียว ลี งอ 5/5 - - - 1/1 

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

นายเคนเนต อึ้ง 5/5 4/4 1/1 - 1/1 

นายจอหน พารคเกอร 4/5 - - 2/2 1/1 

นายวิเชียร เมฆตระการ 4/5 - - 2/2 1/1 

นางวชิรา ณ ระนอง 4/5 - - 2/2 1/1 

นายไคคูชูร ทาราโพเรวาลา 5/5 4/4 1/1 - - 

 

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโกจํานวน 2 ครั้งตอป  โดยบริษัทฯ ไดจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานประจําป

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 และการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานสําหรับรอบครึ่งปในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 
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8.2. ผูบริหาร 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานโดยทีมผูบริหารมืออาชีพ โดยการกํากับดูแลของประธานและ

ประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัทอาปโก  ผูบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับ

ดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ และเปาหมายที่ไดตกลงรวมกับคณะกรรมการบริษัท  

หนาที่ความรับผิดชอบผูบริหารไดรวมถึงการควบคุมและดูแลคาใชจายและการใชเงินลงทุนอยางเหมาะสมและเปนไป

ตามจํานวนและมูลคาที่ไดรับการอนุมัติสําหรับแผนการดําเนินงานประจําป  การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตาม

กฎระเบียบของบริษัท แกไขปญหาหรือขอขัดแยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท และดูแลใหมีการสื่อสารกับบุคคลที่

เกี่ยวของกลุมตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 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 ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน1 และฝายจัดซ้ือ 

5 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป, ฝายขายและการตลาด 

6 นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูจัดการทัว่ไป, ฝายพัฒนาวิศวกรรม 

หมายเหต ุ ลําดับที่ตามโครงสรางการบริหารจัดการองคกรที่แสดงไวในหนาที่ 54 
 1 นางสาวเย็บ ซิน หรู ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 93/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  

ผูบริหารของบริษัทยอยสําคัญของบริษัทฯ 

 สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทมีอํานาจบริหารจัดการ บริษัทไดแตงตั้งผูบริหารขึ้นเปนตัวแทนของบริษัท และ

มอบหมายอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท  ผูบริหารของบริษัทยอยตองดูแลใหบริษัทมีการดําเนินงานภายใตกฎเกณฑและขอบังคับเดียวกันกับบริษัท และมี

การบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการกํากับกิจการที่ดี 

 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) 

นายโอรส ยมหงษ (รักษาการ) ผูจัดการทั่วไป บมจ. อาปโก พลาสติค 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย 

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

นางสาวเย็บ ซิน หยี ผูจัดการทัว่ไป บจ. นิวเอรา เซลส (ไทย) 

ธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยี IoT 

นายโจนาธาน แมคคีเวอร ผูชวยผูจัดการทั่วไป บจ. อาปโก ไอทีเอส 

 

8.3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนางสาวพรรณทิพย ประดิษฐสุขถาวร ในตําแหนงเลขานุการบริษัท ทําหนาที่

จัดการประชุมกรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม 

ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

8.4. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

8.4.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนสําหรับกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาใหอยูในระดับใกลเคียงกันกับ

คาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูในกลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผล

ประกอบการ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนทําหนาที่พิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม สถานะทาง

การเงินของกิจการ และบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กอนนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 

โครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุม และ

เงินโบนัสพิเศษ  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและ

บทบาทหนาที่ในฐานะกรรมการของแตละบุคคล  สวนเงินโบนัสพิเศษจะคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ

ในสวนที่เปนของผูถือหุนของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หรือคิดเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 3 ลานบาท โดยแบงจาย

ใหกับกรรมการอิสระตามสัดสวนเทากัน  ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับตําแหนง

กรรมการ เนื่องจากคาตอบแทนของกรรมการบริหารไดรวมรับเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

นอกเหนือจากที่กลาวมา บริษัทฯ ไมไดใหสิทธิประโยชนพิเศษอื่นใดสําหรับกรรมการ 
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ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการในป 2561 

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรับป 2561 

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)  20,000 บาท  15,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 

เงินโบนัสพิเศษ1 
(สําหรับกรรมการอิสระ) 

อัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
หรือคิดเปนจํานวนรวมไมเกิน 3 ลานบาท 

 หมายเหต ุ 1 คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษจะทําการจายในปถัดไป 

 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 

คาตอบแทนกรรมการ 
สําหรบัป 2561 

คาตอบแทนรายป คาเบีย้ประชุม เงินโบนัสพิเศษ รวม  
(บาท) 

นายพิพฒัน เรืองรองปญญา 325,000 135,000 433,053 893,053 

นายเคนเนต อึ้ง 300,000 150,000 433,053 883,053 

นายจอหน พารคเกอร 275,000 80,000 433,053 788,053 

นายวิเชียร เมฆตระการ 275,000 80,000 433,053 788,053 

นางวชิรา ณ ระนอง 275,000 80,000 433,053 788,053 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา 300,000 150,000 433,053 883,053 

รวม 1,750,000 675,000 2,598,318 5,023,318 

หมายเหต ุ คาตอบแทนรายปและเงินโบนัสพิเศษจะทําการจายใหกรรมการในป 2562 
 

 คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารและพนักงานของ  โดยพิจารณาถึง

อัตราคาครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยาน

ยนต  บริษัทฯ ใหคาตอบแทนที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน โดยพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนบนพื้นฐานของ

ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ รวมถึงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ใหอยูในอัตรา

ใกลเคียงกับบริษัทอื่น 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนสําหรับผูบริหารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสะสมเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเงินตอบแทนที่มอบ

ใหพนักงานเมื่อครบกําหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชนระยะยาวตามแผนการเกษียณอายุของ

พนักงาน  นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปแบบที่เปนตัวเงินที่ไดกลาวมา พนักงานยังไดรับสวัสดิการอื่น ไดแก 

อาหารกลางวัน คารักษาพยาบาล รถรับสงพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน เปนตน 
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คาตอบแทนของผูบริหารกําหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคลองกับบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบตามตําแหนงของผูบริหารรายบุคคล  บริษัทไดจัดยานพาหนะใหกับผูบริหารระดับสูงเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหนาที ่ ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารในระดับหัวหนางานขึ้นไปรวมทั้งหมด 

24 คน รวมคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 39.34 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการตาง ๆ ใหกับพนักงานในป 2561 รวม

เปนจํานวนเงิน 1,545 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวนเงิน 1,338 ลานบาทในป 2560 

8.4.2. คาตอบแทนอื่น 

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเขารวมกองทุนได

จายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวในอัตราระหวางรอยละ 3 ถึงรอยละ 7 ของคาจางหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจาย

คืนผลประโยชนใหแกพนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน  ในป 2561 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน

เงิน 32 ลานบาท (ป 2560 เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท) 

ผลประโยชนระยะยาวสําหรับพนักงาน 

บริษัทจายเงินชดเชยใหพนักงานใหกับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจายเงินเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมายแรงงาน รวมถึงใหเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา   

โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) 

บริษัทไดจัดต้ังโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทและพนักงาน

รวมกันลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางความรูสึกการเปน

เจาของรวมใหกับพนักงาน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ป และไดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557 

8.5. บุคลากร 

ผลิตภัณฑ/ธุรกิจ ไทย มาเลเซยี จีน รวม 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 130 153 - - - - 130 153 

ชิ้นสวนยานยนต 3,001 3,038 - - 272 295 3,273 3,333 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 191 210 182 199 - - 373 409 

สวนสนับสนุนอื่น ๆ 142 128 -     - - - 142 128 

รวมทั้งหมด 3,464 3,529 182 199 272 295 3,918 4,023 

คาตอบแทนสําหรับผูบริหาร ป 2560 ป 2561 

เงินเดือน 35.87 ลานบาท 32.38 ลานบาท 

โบนัส 4.93 ลานบาท 5.59 ลานบาท 

กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 1.15 ลานบาท 1.37 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น 41.95 ลานบาท 39.34 ลานบาท 

จํานวนผูบริหารระดับหัวหนางานขึ้นไป  33 คน  24 คน 
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 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและคุณคาของพนักงานของบริษัทฯ  สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในดานความสุข

ของพนักงาน  บริษัทฯ ไดริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนใหพนักงานไดใช

ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่เพื่อรวมสรางความสําเร็จของบริษัทฯ รวมกัน 

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติหนาที่

ของตนอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถปรับตัว

และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ เทคโนโลย ีและขอกําหนดของอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว  บริษัทฯ ไดจัด

หลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงเปาหมายทางธุรกิจและความตองการของหนวยงานเปนหลัก  ในกรณี

ที่บริษัทฯ ไมมีผูเชี่ยวชาญภายในสําหรับการจัดฝกอบรมภายใน พนักงานสามารถเขารวมหลักสูตรฝกอบรมที่จัดขึ้นโดย

องคกรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน 

บริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร ทําหนาที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝกอบรมภายในกลุมบริษัทอาปโก  บริษัทฯ ไดจัดใหมีหลักสูตร

ฝกอบรมภายในบริษัทมากกวา 290 หลักสูตร โดยสามารถแบงออกเปน 7 หัวขอหลัก ดังนี้ 

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีจุดประสงคเพื่อใหความรูและฝกฝนพนักงานใหมีทักษะที่เพียงพอในการ

ทํางาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทํางานและมาตรฐาน

คุณภาพ บริษัทฯ มีหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาชีพมากกวา 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทํางานในฝายผลิต ฝาย

ออกแบบ ฝายระบบและเทคโนโลย ีฝายจัดซื้อ ฝายบัญชี เปนตน 

2. หลกัสูตรบริหาร มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะดานการบริหารและฝกสอนสําหรับพนักงาน

ในระดับผูจัดการและหัวหนางาน  หัวขอในการอบรม ไดแก การสรางทีมที่แข็งแกรง การพัฒนาทักษะการฝกสอน  

บทบาทและทักษะของผูนําในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

3. หลักสูตรบริหารแบบมีสวนรวม มีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต  

หัวขอในการฝกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS, TPM, 5ส สําหรับประสิทธิภาพการผลิต, QCC สําหรับผลผลิต เปนตน 

4. หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ

และสิ่งแวดลอม และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน  หัวขอในการฝกอบรมจะเกี่ยวของกับการทํางานที่

ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 

5. หลักสูตรดานภาษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในดานการสื่อสารใน

ภาษาตางประเทศ 

6. หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรและเทคโลยี เพื่อใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีแกพนักงาน เพื่อให

พนักงานไดนําความรูไปใชในการบริหารจัดการงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

7. หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเปนสวนที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุมอาปโก  

หลักสูตรฝกอบรมนี้เปนการสรางใหพนักงานมีความเขาใจถึงรากฐานความสําเร็จของบุคคล เชน การไมยุงเกี่ยวกับ

อบายมุข การหาสาเหตุของปญหาและการหาทางแกปญหานั้น และการสรางความรักและความสัมพันธภายในครอบครวั  

หลักสูตรนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาวินัยในตนเอง การทํางานเปนทีม การเปนผูนําที่ด ีรวมถึงการพัฒนาตนเองอยาง
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ตอเนื่อง  บริษัทฯ คาดหวังในการปลูกฝงแนวคิดและสนับสนุนใหพนักงานไดมีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ 

เชื่อมั่นวาคุณภาพชีวิตที่ดีจะสงผลใหคุณภาพของการทํางานดี และทําใหบริษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืน  หลักสูตรฝกอบรม

ในหมวดนี้ ไดแก Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (คายคุณธรรม) 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานเขารวมหลักสูตรฝกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝกอบรมที่ได

กลาวมา บริษัทฯ ยังไดจัดสัมมนาสําหรับพนักงานระดับผูบริหารจํานวน 2 ครั้งตอป ซึ่งเปนงานที่คณะกรรมการบริษัท

และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขารวมประชุมเพื่อสรางความสัมพันธและแบงปนประสบการณและขอมูล

ทางธุรกิจระหวางกัน 
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9.1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มี

ความโปรงใส และเปนธรรม โดยมีหลักในการดําเนินงานภายใตกรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีและมุงมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกํากับกิจการที่ดีใหครอบคลุม

ทั้งองคกรเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจของผูถือหุนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทดูแล

ใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการดําเนินงานที่สอดคลองและครอบคลุมหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิของผูถือหุนในการรวมกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจและใหความเห็นชอบใน

เรื่องสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และประโยชนของผูถือหุน  นอกเหนือจากการแตงตั้งกรรมการ

บริษัทเพื่อเปนตัวแทนในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมการประชุมผูถือหุน

เพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน และไดเนนแนวปฏิบัติที่

ดีและคุณภาพของการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในระยะเวลา 4 เดือน

หลังจากวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี  บริษัทฯ ไดคัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดย

การขนสงสาธารณะ และคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนในการกําหนดวันและเวลาในการจัดประชุม  บริษัทฯ ได

จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่โรงแรมอโนมา แกรนด 

กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแทกซี่ รถประจําทาง รถไฟฟา หรืออื่น ๆ  

ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผูถือหุนที่มารวมประชุม 

บริษัทฯ เปดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดวันประชุมผูถือหุน วาระการประชุม และความเหน็

ของคณะกรรมการไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยเพื่อแจงใหผูถือหุนรับทราบกอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับ

ผูถือหุน  บริษัทฯ ดูแลใหการจัดทําหนังสือเชิญประชุมมีขอมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม 

และแสดงขอเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแตละวาระการประชุมที่ถูกตองและครบถวน  บริษัทฯ ไดจัดทํา

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป และหนังสือมอบฉันทะ

พรอมคําอธิบาย โดยจัดใหมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน

ระยะเวลา 30 วันลวงหนากอนวันประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารชุดเดียวกันนี้ใหกับผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม

เปนระยะเวลามากกวา 14 วันเพื่อใหผูถือหุนไดมีระยะเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนวันประชุม 

 สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและใชสิทธิแทนตน  บริษัทฯ ไดเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะไวในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย  ผูถือหุนสามารถใชสิทธิลง

มติในวาระตาง ๆ โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวนโหลดหนังสือ

9. การกาํกับดูแลกิจการ 
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มอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่มอบหมายใหผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใน

ประเทศไทย ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ   ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเปนผูถือหุน 

และไดรวมคะแนนเสียงไวในระบบการลงคะแนนตามที่ไดแจงตอบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถือหุนใหเปนไป

ดวยความราบรื่น  บริษัทฯ ไดจัดใหมีพนักงานอยางเพียงพอในการดูแลผูถือหุน และไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับ

หนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนไวที่จุดลงทะเบียน  กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแนะนําคณะกรรมการ

บริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชีใหที่ประชุมไดรับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานไดเขารวมการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2561 โดยพรอมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดยอยทกุ

คณะ  เลขานุการบริษัทไดชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน  การลงมติในแตละ

วาระมีการดําเนินการอยางโปรงใส โดยใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนของแตละวาระที่มีการลงมติพรอมลงลายมือชื่อ

กํากับ  บริษัทฯ ไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเพื่อนําไปหักลบออก

จากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ  หลังจากการนับคะแนนแลวเสร็จ ที่ประชุมไดประกาศผลคะแนนของ

แตละวาระในทันที  ในกรณีที่การนับคะแนนใชเวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระตอไปกอน

กลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลขอมูลไดดําเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไมใหการประชุมตองหยุดชะงัก  เมื่อการ

ประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ไดขอใหผูถือหุนสงคืนใบลงคะแนนที่ไดลงลายมือชื่อกํากับเรียบรอยแลวใหกับบริษัทฯ เพื่อ

รวบรวมสําหรับจัดเก็บตอไป 

บริษัทฯ ไดพิจารณาวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตามลําดับที่ไดแจงไวใน

หนังสือเชิญประชุม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลําดับวาระการประชุม และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระ

อื่นนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  ในการพิจารณาแตละวาระ ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาส

และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอสําหรับใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเหน็และถามคําถาม  ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่

จะรับฟงความเห็นและขอสงสัยที่อยูในความสนใจของผูถือหุน และไดจัดใหผูบริหารไดตอบทุกขอซักถามอยางชัดเจน

และครบถวน 

บริษัทฯ มีขอปฏิบัติเรื่องขอขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของกับ

วาระใดตองแจงตอที่ประชุมเพื่องดเวนและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

บริษัทฯ ไดขอใหกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับตําแหนงกรรมการออกจากหองประชุมในระหวางที่ผูถือหุนได

พิจารณาและลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและลงมติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเขาประชุม

ภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแลว โดยการเขาประชุมของผูถือหุนจะถูกนับเปนองคประชุมจากวาระที่ไดเขาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และผูถือหุนสามารถใชสิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไมไดมีการพิจารณาลงมต ิ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ไดเผยแพรมติของที่ประชุมพรอมผลคะแนนในแตละวาระภายในวันเดียวกันกับ

วันประชุมผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯ จัดทําบันทึกรายงานการประชุมพรอม

รายละเอียดครบถวนฉบับสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของ

ที่ประชุมในแตละวาระ ขอเสนอแนะและประเด็นซักถามของผูถือหุน รวมถึงคําอธิบายของกรรมการและผูบริหาร และ

ไดจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุม ซึ่งไดจัดทําขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว

บนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดตรวจสอบ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยไมจํากัดถึงสัดสวนการถือหุน และไมคํานึงถงึ

เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง  ผูถือหุนของ

บริษัทฯ ไดรับสิทธิที่เทาเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งคะแนนเสียง  ไมมีผูถือหุนรายใดไดรับ

สิทธิประโยชนที่เหนือกวาผูถือหุนรายอื่น โดยอํานาจการออกเสียงจะเทากับจํานวนหุนที่ถือ 

บริษัทฯ ปกปองและรักษาสิทธิของผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือรายยอย หรือผูลงทุน

รายบุคคลหรือผูลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวตางชาติ  ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการแสดงความเห็น 

เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ   บริษัทฯ ไดกําหนด

และประกาศหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูถือหุนรับทราบและดําเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาเปนกรรมการ หรือทั้งสองอยาง เปนการลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและบรรจุไวใน

วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลเหลานี้ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และไดประกาศผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สําหรับการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2561 บริษัทฯ ไดเชิญชวนผูถือหุนที่ไดรับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหวาง

เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560  อยางไรก็ด ีบริษัทฯ ไมไดรับขอเสนอจากผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตอยางใด 

บริษัทฯ ดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสม  ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหเปดจุดลงทะเบียนสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุมลวงหนาอยางนอย 1 

ชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปดรับการลงทะเบียนจนถึงกําหนดการประชุมวาระสุดทาย และ

บริษัทฯ ไดนําระบบการลงทะเบียนออนไลนมาใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน 

บริษัทฯ จัดใหดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เปนภาษาไทย เนื่องจากผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เขา

รวมประชุมสวนใหญเปนชาวไทย  อยางไรก็ด ีเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการและผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทฯ ได

จัดใหมีเอกสารการประชุมและขอมลูนําเสนอในการประชุมเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหกรรมการและผูถือหุนตางชาติไดรับ

ขอมูลที่เทาเทียมกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดดี ได

ทําการแปลการอภิปรายและคําถามเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสือ่สารสําหรับผูถือหุน 

บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนําขอมูลเปดเผยขอมูล

ตอสาธารณะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  ชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางสื่อสารอื่น 

ๆ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

นโยบายการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปนไปไดของการนําขอมูลภายในไปใชในทางที่ไมถูกตอง และไดกําหนดนโยบายในการ

รักษาความลับของขอมูลทางการเงินและขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญที่ยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ รวมถึงขอมูลที่อาจ

สงผลกระทบตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของทุกคน

จะตองรักษาขอมูลภายในใหเปนความลับอยางเครงครัดและจะตองมีความระมัดระวังไมเปดเผยขอมูลตอบุคคลอื่นที่ไมมี

สวนเกี่ยวของกับการทํารายการดังกลาว 
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บริษัทฯ หามไมใหนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยของบริษัทฯ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานที่รับผิดชอบในสวนงานที่เกี่ยวของ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กลาวมาดวย โดยมี

รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

• กําหนดเวลาหามซื้อขายหลักทรัพย (Black out period)  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่สามารถ

เขาถึงขอมูลทางการเงินและขอมูลสําคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวของของบุคคลที่กลาวมา จะตองไมทําการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ เปดเผยขาวตอ

สาธารณะ และงดเวนการซื้อขายจนกวาจะพนระยะเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง นับจากไดมีการเปดเผยงบ

การเงินหรือขอมูลสําคัญอื่นตอสาธารณะแลว 

• รายงานการถือครองหลักทรัพย (แบบ 59-1)  กรรมการและผูบริหารตามนิยามของสํานักงานก.ล.ต. มีหนาที่

ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบรษิัทฯ ภายใตชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวของตอสํานักงานก.ล.ต. 

ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับตําแหนงเปนครั้งแรก 

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย (แบบ 59-2) กรรมการและผูบริหารตามนิยามของ

สํานักงานก.ล.ต. มีหนาที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ อันเนื่องมาจาก

การขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแตวันที่เขาทํารายการ ยกเวนในกรณีที่การ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยเปนผลมาจากโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) หรือ

โครงการอื่น ๆ ที่ไดรับการยกเวนการรายงานจากสํานักงานก.ล.ต. 

การไมปฏิบัติตามหรือการฝาฝนนโยบายดังกลาวอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ  และไดรับบทลงโทษ 

เชน การตักเตือน การใหพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน การไลออก และอาจถูกดําเนินคดีทางกฏหมายโดยหนวยงานที่

เกี่ยวของ  คณะกรรมการของบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ

และผูบริหาร โดยแสดงขอมูลตนงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหวางปไวในรายงานประจําป 

นโยบายการจัดการขอขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นขอขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันในการบริหารจัดการ

ภายในระหวางกลุมบริษัทอาปโก  บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกลาวดวยความรอบคอบ 

ยุติธรรม และโปรงใส โดยกําหนดใหมีแนวปฏิบัต ิดังนี ้

• บริษัทฯ ดูแลใหโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และการลงทุนใน

บริษัทอื่นมีความชัดเจน โปรงใส และเปดเผยตอสาธารณะ และไมมีการถือหุนไขวระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญ 

• บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานสวนไดเสียของตนเองและของผูเกี่ยวของให

บริษัทฯ รับทราบเมื่อไดรับการแตงตั้งและทุกสิ้นป 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับวาระการประชุมใด จะตองงดออก

เสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อใหมั่นใจวาการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ไดกระทําบนพื้นฐานของ

ความเปนธรรมและโปรงใสเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

• การเขาทําธุรกรรมระหวางกันจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเปนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก ดวยขอกําหนดและเงื่อนไขในการทํารายการตามปกติของธุรกิจการคา หรือตามขอตกลง

ระหวางบริษัทฯ และผูเกี่ยวของเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในภาพรวม 
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• รายการเกี่ยวโยงที่ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนมีการดําเนินการอยางถูกตองและเปนไปตาม

ประกาศและขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

หมวดที่ 3 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และดําเนินธุรกิจเพื่อสรางคุณคารวมกันระหวางผูมีสวนได

เสียเพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืน  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน และความตองการที่แตกตางกันของผูมีสวนไดเสีย

แตละกลุม  บริษัทฯ ดูแลใหมีการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมีสวนไดเสียใหสอดคลองกับขอกฎหมายและขอกําหนดที่

เกี่ยวของ และไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยาง

เหมาะสม  บริษัทฯ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปน 8 กลุม ดังตอไปนี้  

1) ผูถือหุน 

ผูถือหุนคือเจาของธุรกิจของอาปโก  บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน 

เพิ่มมูลคาใหกับบริษัทฯ  และสรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุน  

กรรมการและผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตในการกํากับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปโก เพื่อให

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล มีความโปรงใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกับผูถือหุนและกําหนดชองทางการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  การจัดกิจกรรมผูถือ

หุนเยี่ยมชมโรงงานถือเปนกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนลงชื่อใน

การเขารวมกิจกรรม ผานชองทางการลงทะเบียนดวยตนเองที่การประชุมผูถือหุน หรือทางโทรศัพท หรืออีเมล  บริษัทฯ 

ใหสิทธิที่เทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผูถือหุนเขารวมกิจกรรมตามจํานวนที่เปดรับตามลําดับการ

ลงทะเบียนกอนหลัง โดยไมคํานึงถึงสัดสวนการถือหุน  ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิต

ชิ้นสวนปมโลหะขึ้นรูปและอุปกรณจับยึดและแมพิมพที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวัน

พฤหัสบดีที ่25 พฤษภาคม 2561 

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นตามความเปนจริง อยางครบถวนและเพียงพอ ดวยความสม่ําเสมอ 

และตรงเวลา ผูถือหุนไดรับขอมูลจากการเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางการสื่อสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯ มีการตรวจสอบการเขาถึงขอมูลภายในเพื่อปองกันการนําขอมูลไปใชเพื่อ

ผลประโยชนสวนตนและกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร  บริษัทฯ มอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธ (IR) เปน

หนวยงานหลักในการติดตอกับผูถือหุน เพื่อสื่อสารขอมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคําถามหรือขอสงสัยของผูถือหุน

และสวนรวม เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ  

2) ลูกคา 

บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินงานตามหลักการ SQCDEM ซึ่งเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญเพื่อการดําเนินงานที่มี

มาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกคา  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการสงมอบ

สินคาที่ไดคุณภาพสูงใหกับลูกคาไดตรงเวลาดวยราคาที่เหมาะสม  ในฐานะผูผลิตชิ้นสวนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ 

ดูแลใหการผลิตสินคามีความตอเนื่องและจัดสงสินคาไดทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลติรถยนตโดยรวม 
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บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ดวยสถานะการเปนผูผลิตชิ้นสวน Tier 1 รายใหญ

ในประเทศไทย บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการอยางตอเนื่องตามหลักการ 

SQCDEM เพื่อใหไดตามความตองการหรือเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา  การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

อยางตอเนื่องรวมถึงรางวัลและเกยีรติบัตรจากลูกคาที่ผานมาเปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นในความเปนเลิศของบรษิทัฯ 

ไดเปนอยางดี 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด พนักงานของบริษัทฯ จะตองระมัดระวังและไม

เปดเผยขอมูลทางธุรกิจใหกับคูคาหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการทํางานกับลูกคาทุกรายอยางใกลชิดและปฏิบัติตาม

วิธีการทํางานและนโยบายของลูกคาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกํากับกิจการที่ด ี

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการฝาฝนขอบังคับหรือขอตกลงใน

เรื่องการใชทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือกฎหมายวาดวยเรื่องของทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ 

3) ผูผลิต  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับผูผลิตดวยความยุติธรรมและโปรงใส  บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผูผลิตดวยความ

เปนธรรมและโดยเปดเผย โดยไมปรากฎใหฝายหนึ่งฝายใดมีความไดเปรียบอยางไมยุติธรรม ไมมีการเจรจาตอรองนอก

รอบเพื่อใหไดสัญญา  การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการวาจางการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การ

ใหบริการ และความตรงตอเวลาในการสงสินคาตามขอตกลงและขอกําหนดของสินคาเปนหลัก  พนักงานจัดซื้อจะตอง

หลีกเลี่ยงการรองขอหรือไดรับและไมถูกชักจูงดวยการเสนอใหของขวัญ ความชวยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไมวาจะใน

รูปแบบใดจากผูผลิต  พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ วาดวยเรื่องการใหและรับของขวัญและ

นโยบายการตอตานทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่อาจนําไปสูการทุจริต 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผูผลิตในฐานะพันธมิตรที่สําคัญ  บริษัทฯ มุงมั่นสงเสริมความรวมมือระหวางกันเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรูของผูผลิตเพื่อใหความมั่นใจวาการ

ปฏิบัติงานของผูผลิตเปนไปตามแนวทางการกํากับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกคา

ตองการ  กิจกรรมหลักรวมกับผูผลิตในป 2561 ไดแก การประชุมประจําปของผูผลิต การเขาตรวจสอบการทํางานของ

ผูผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เปนตน 

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซือ้ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตัง้มั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทําธุรกจิกับผูผลิตที่ไมปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกระทําการที่ฝาฝนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ 

4) คูคาทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาทางธุรกิจดวยเสมอภาคเทาเทียมกันและยึดมั่นในขอตกลงระหวางกัน  บริษัทปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอกําหนด กฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศที่บริษัทฯ เขาลงทุนทําธุรกิจ  

บริษัทฯ ใหความรวมมือกับคูคาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจรวมทุน และกระตุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

กิจการรวมทุนเปนความสัมพันธระยะยาวกับคูคาทางธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดถึอคุณธรรมความซื่อสัตยและ

ความสามารถของคูคาเปนคุณสมบัติสําคัญในการเลือกคูคาทางธุรกิจ  บริษัทฯ เลือกที่จะทําธุรกิจกับคูคาที่มี
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ความสามารถและมีความนาเชื่อถือ และไมทําใหบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม 

ผิดกฎหมาย และเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

บริษัทฯ มีหลักปรัชญาที่เรียบงายในการทําธุรกิจกับคูคา ดวยการกําหนดอํานาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อ

หลีกเลี่ยงขอขัดแยงของผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได   บริษัทฯ ไดสรางความสัมพันธที่ดีตอเนื่องมาเปนระยะ

เวลานานกับคูคาทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสรางความรวมมือระหวางกันและสรางผลประโยชนรวมกันเพื่อการเตบิโต

ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอยางยั่งยนื 

5) เจาหนี ้ 

บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับเจาหนี้และปฏิบัติตาม

ขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ไมวาจะเปนเจาหนี้การคา สถาบันการเงิน และผูถือหุนกู  บริษัทฯ สื่อสารและรายงาน

สถานะทางการเงินตอเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ ดวยความโปรงใสและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ ดูแล

ใหแนใจวามีการสื่อสารและเจรจากับเจาหนี้เพื่อขอผอนผัน หรือเพื่อหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน  

6) คูแขงทางการคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีคุณธรรม และยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและการแขงขันอยางเปน

ธรรม  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงจรรยาบรรณ

ทางการคาและความโปรงใส  บริษัทฯ จะไมกระทําการภายใตเงื่อนไขใดที่จะทําใหเกิดหรือเปนสวนหนึ่งของการฝาฝน

กฎหมายหรือกฎเกณฑการแขงขันทางการคา  บริษัทฯ จะไมแสวงหาโอกาสเพื่อการไดเปรียบทางการคาที่ไมเหมาะสม 

ไมเปนไปตามหลักจริยธรรม และไมชอบดวยกฎหมาย เชน การรวมมือกําหนดราคาหรือแบงปนสวนแบงทางการตลาดที่

ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแขงขันทางการคาที่เกี่ยวของ ละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

ของคูแขง หรือทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง  บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสนับสนุนและสงเสริมการ

คาขายที่เปนอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะเปนการผูกขาดตลาดหรือจํากัดการแขงขันอยางเปนธรรม 

7) พนักงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน  บริษัทฯ ดูแลใหพนักงานไดรับสิทธิขั้น

พื้นฐานและไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรูและความสามารถ โดยอางอิงกับอัตราคาครองชีพ

มาตรฐาน และใหสอดคลองกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คาตอบแทน 

พนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของแตละ

บุคคล  บริษัทฯ ประเมินผลการทํางานของพนักงานดวยความเปนธรรม โดยดูจากผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตกลงไว

รวมกัน  บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานตามตําแหนงหนาที่ และตามขอกําหนดของ

กฎหมายและระเบียบขอบังคับ โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินและผลกําไรของบริษัทฯ  รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

เชน อัตราเงินเฟอ และอัตราคาแรงขั้นต่ํา เปนตน 

บริษัทฯ ใหคาตอบแทนและผลประโยชนแกพนักงานอยางเหมาะสมตามตําแหนงการทํางาน  ผลประโยชนเหลานี้ 

ไดแก เงินคาตําแหนงและเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก คาเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับสงพนักงาน การตรวจรางกาย

ประจําปและคารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปใหม และการใหความชวยเหลือดานการเงิน เชน การ
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จํานองและใหเงินกูแกพนักงาน  บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่

สมัครใจรวมกันสบทบเงินเขากองทุนเปนประจําทุกเดือน 

การฝกอบรม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและใหถือเปนหนึ่งในแผนงานของผูบริหารสําหรับป 2561  

บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางหลักสูตรการพัฒนาและฝกอบรมสําหรับพนักงานทุกระดับและทุกหนวยงานภายในกลุมอาปโก  

พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความตองการและการพัฒนาของแตละบุคคล เพื่อชวยใหพนักงาน

สามารถกาวหนาในอาชีพและรับบทบาทความเปนผูนําและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปนลําดับแรกของ  บริษัทฯ ใชหลัก 5 ส.

เปนหลักปฏิบัติเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่สะอาดและเหมาะสม  บริษัทฯ จัดใหมีหลักสูตรอบรมดาน

ความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และจัดงานสัปดาหความปลอดภัยเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุม

พนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองคกร 

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ  และจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปน

การละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือการคุมครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากล  บริษัทฯ ดูแลให

พนักงานไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ สงเสริมคานิยมในองคกรใหพนักงานมีความเคารพซ่ึง

กันและกัน และมีวัฒนธรรมองคกรที่เปดกวาง เพื่อสรางสถานที่ทํางานที่มีความสุขสําหรับพนักงานทุกคน  บริษัทฯ 

มุงมั่นที่จะรักษาความเปนอยูที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสรางองคกรที่มีความสุขอยางยั่งยืนตอเนื่องไป

ยังผูผลิตและลูกคาในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต 

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ  และกําหนดให

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งในแผนงานของผูบริหาร  บริษัทฯ สนับสนุนและใหความชวยเหลือในนามของ

บริษัทฯ ใหกับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหพนักงานเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูคนในชุมชน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนและการรักษาสิ่งแวดลอมและกฎระเบียบขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ

ตามขอกําหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายสําหรับทุกบริษัทในกลุมอาปโกใหมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและไดความคุมคามากที่สุดเพื่อรวมรักษาสิ่งแวดลอมในทุกสวนการดําเนินงาน  บริษัทฯ ไดประกาศ

เจตนารมยและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทที่รักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

และสนับสนุนความคิดสรางสรรคของพนักงานในการใชทรัพยากรอยางคุมคา ดวยการใชตนทุนที่นอยแตไดผลผลิตมาก 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในรายงานความยั่งยืน 

นโยบายการตอตานทุจริต 
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บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใสตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

บริษัทฯ ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบและไมยอมรับการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหสินบนและการทุจริต  บริษทั

ฯ สนับสนุนและใหกําลังใจพนักงานทุกระดับในการตอสูกับพฤติกรรมมิชอบดวยจิตสํานึกที่ดี   บริษัทฯ ไดกําหนด

นโยบายการตอตานทุจริตเพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดําเนินงานขององคกร รวมถึง

พฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  

นโยบายการตอตานทุจริตกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการปองกันการทุจริต  บริษัทฯ 

สื่อสารและจัดใหมีการอบรมพนักงานในสวนงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในสวนงานที่มีความเสี่ยงสูงตอ

การทุจริต เพื่อใหสามารถจําแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลใหกลุมธุรกิจของบริษัทฯ และคูคาทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผูผลิต ผูรับเหมา ตัวแทน มีการ

ดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และปฏิเสธที่จะมีสวนรวมกับการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

นโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ แสดงความเห็น เสนอแนะ รองเรียน หรือรายงานการ

ฝาฝนหรือขอสงสัยในการกระทําความผิดใหบริษัทฯ ไดรับทราบไดตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะไดดําเนินการแกปญหาได

อยางทันทวงที และปองกันไมใหเกิดผลกระทบรายแรงตอชื่อเสียงหรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   พนักงานและผูมี

สวนไดเสียสามารถสงคํารองเรียนหรือขอกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดกฎหมายใหกับผูบริหาร

หรือสามารถสงอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผูบริหารอาจมี

สวนเกี่ยวของ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูตรวจสอบและ

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและขอเท็จจริงรวมกับฝายบริหาร และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน

กรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ สนับสนุนการเปดเผยและการรองเรียนที่เกิดขึ้นดวยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไมใหมีการปฏิบัติที่ไมเปน

ธรรมใด ๆ ที่เปนผลจากการปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในการทุจริตหรือจากการรองเรียนขอสงสัยถงึการกระทําที่มิชอบ ทั้งที่

เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น  บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกปองผูรองเรียน โดยไมกําหนดใหผู

รองเรียนตองเปดเผยตัวตนหรือแหลงที่มาของขอมูลใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน  ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไมได

รับเรื่องรองเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเพื่อพิจารณา 

นโยบายทางดานภาษี 

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทฯ เห็นวาภาษีเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอผูมีสวนได

เสีย  บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายดานภาษีของกลุมบริษัทอาปโกเพื่อใชเปนแนวทางและการปฏิบัติใหกับบริษัทในเครือ  

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการเปนบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติดานภาษี และนโยบายดานภาษีของบริษัทฯ ไดสะทอน

และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไดคํานวณและจายภาษีตรงเวลา โดยหนาที่ตามกฎหมายทองถิ่นและ

กฎระเบียบขอบังคับของประเทศทีบ่ริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย โดย

การเปดเผยขอมูล ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลทางการเงิน ตองครบถวน เพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และ
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สะทอนใหเห็นถึงสถานะที่แทจริงของบริษัทฯ    การเปดเผยขอมูลตองกระจายไปยังผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและ

ทันเวลา  บริษัทฯ ไดกําหนดบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ และกําหนด

แนวทางในการเปดเผยขอมูลประเภทตาง ๆ รวมถึงกําหนดระยะเวลาที่ตองใชความระมัดระวังกอนการเปดเผยขอมูล

สําคัญสูสาธารณะ  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎเกณฑตามขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ดําเนินการใหมั่นใจวาการเปดเผยผลประกอบการและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไดมีการสอบทาน

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอิสระ และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกอน

การรายงานสูสาธารณะ  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป รวมถึงรายงานประจําป (แบบ56-1 และแบบ

56-2) ไดรับการจัดทําอยางถูกตอง ครบถวน สอดคลองตามมาตรฐานบัญชีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป และไดเปดเผย

ผานชองทางสื่อสารสาธารณะแกบุคคลทั่วไปตามขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ รวบรวมและจัดสงรายงานที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัทและผูบริหารตามกฎหมาย  บริษัทฯ กําหนด

นโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองรายงานความเกี่ยวของในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ทั้งของตนเอง รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กําหนด  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลของกรรมการบริษัท หนาที่และ

ความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเขาประชุมและประวัติการฝกอบรม และคาตอบแทนของกรรมการไวบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ  

 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในป 2561 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วันที่ 
15 มีนาคม 2561 

เพ่ิมขึ้น / 
(ลดลง) 

ระหวางป 

จํานวนหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน วันที่ 
15 มีนาคม 2562 

นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

 44,122,773  -  44,122,773 

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

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอิสระ  -  -  - 

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ  -  -  - 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ  -  -  - 

นายจอหน พารคเกอร กรรมการอิสระ  -  -  - 

นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ  -  -  - 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ  -  -  - 

นายวีระ บวนวงศ ผูบริหาร  -  -  - 

นางสาวเย็บ ซิน หรู ผูบริหาร  25,646,760  193,000  25,839,760 

นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูจัดการทั่วไป  -  -  - 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูชวยผูจัดการทั่วไป  85  -  85 

รวม   101,580,964  193,000  101,773,964 

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา 

และบริษัทที่เกี่ยวของไวในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัทฯ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลใหผูมีสวนไดเสีย นัก
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ลงทุน ผูถือหุน และสาธารณะ ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญที่ถือวามีนัยสําคัญ และการพัฒนา

ในดานตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ และครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลหลายชองทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่เทา

เทียมกัน นอกจากการสงขาวผานชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งเปน

ชองทางสื่อสารหลักแลว บริษัทฯ อาจมีการเปดเผยขาวผานชองทางอื่น ไดแก 

• งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• การเยี่ยมชมกิจการและพบผูบริหารของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห (ประจําปและตามคําขอ) 

• การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะหในประเทศและตางประเทศ (Roadshow) 

• งานสัมมนาที่ไดรับเชิญใหไปรวมงานและแบงปนความรูและประสบการณ 

• การสื่อสารผานอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน 

• เว็บไซตของบริษัทฯ ที ่www.aapico.comและอีเมลของบริษัทฯ ที ่aapicohitech@aapico.com 

บริษัทฯ มอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธ (IR) มีหนาที่รับผิดชอบเปนตัวแทนสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน 

นักวิเคราะห สํานักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ฝายนักลงทุนสัมพันธมี

หนาที่ดูแลการเปดเผยขอมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  นอกจากนี้ ฝายนักลงทุนสัมพันธดูแล

การจัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผูบริหารเพื่อใหสามารถเขารวมการประชุมและรวมงาน ทั้งในไทยและตางประเทศ 

เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมในป 2561 ไดแก 

•  การนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหผูถือหุนและนักลงทุนรับทราบที่งาน Opportunity Day ที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุกไตรมาส 

•  การเขารวม SET digital roadshow สําหรับผูถือหุนและนักลงทุนตางชาต ิ

•  การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะหจัดโดยบริษัทหลักทรัพยในประเทศไทยและสิงคโปร โดย

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธไดพบปะกับ

นักวิเคราะหและนักลงทุนสถาบัน  การประชุมในป 2561 ไดแก DBS Pulse of Asia Singapore, CGS-

CIMB Thailand Corporate Day, CGS-CIMB Thai Auto Conference, Maybank Invest ASEAN, 

Thailand Focus, BLS Thai Corporate Day, the UBS AG LVMC conference, แ ล ะ  non-deal 

roadshow (NDR)  

• การประชุมกับนักวิเคราะห 

• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสําหรับผูถือหุน 

• การเขาพบผูบริหาร ทั้งการประชุมดวยตนเอง และการประชุมทางโทรศัพท 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ 

มีทักษะและประสบการณที่หลากหลาย และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนและสัดสวนที่เหมาะสมตอขนาดของกิจการ  

จํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทานและกรรมการ

อิสระ 6 ทาน  และในจํานวนกรรมการทั้งหมด 8 ทาน มีกรรมการที่เปนสตรี 2 ทาน  บริษัทฯ ดูแลใหคณะกรรมการ

บริษัทมีความหลากหลายดานทักษะและประสบการณที่แตกตางกันอยางเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ 

บริษัทฯ กําหนดใหสัดสวนจํานวนของกรรมการอิสระมีมากกวารอยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการ

ทุกทานของบริษัทฯ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะที่

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมาย

และประกาศของสํานักงานก.ล.ต. 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งตองไมมีลักษณะ

หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทจากผูถือหุนตาม

กฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัท 

2) ไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

3) เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนต และสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการดวย

ประสบการณที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท 

4) สามารถอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและสามารถเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย 

5) ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน

ใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจโดยอิสระของตน  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามขอกําหนดขั้นต่ําของ

สํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการอิสระจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปนี้  

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกัน

ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคคลที่มี

ขอขัดแยงทางผลประโยชน 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง หรือบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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4) ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ

ควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงินที่ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพนั้น 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมมี

ลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  ทั้งนี้ “ความสัมพันธทางธุรกิจ”ขางตน หมายถึง 

ธุรกิจที่มีมูลคาเกินกวา 20 ลานบาท หรือเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NTA) หลังหักสวน

หนี้สินและสวนของผูถือหุนรายยอย แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ หรือผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไมเปน

หุนสวนที่มีนัยสําคัญหรือเปนกรรมการบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําของ

บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนรายใหญไดโดยอิสระ 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระ 

บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยเรื่องจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระของกรรมการ

บริษัทใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

หนึ่งในสามของจํานวน (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะพน

จากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แตไมเกินหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงนั้น ใหพิจารณาจาก

กรรมการบริษัทที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพนจากตําแหนง

อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกกไ็ด  

นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

• ตาย 

• ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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• ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

• ศาลมีคําสั่งใหออก 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการอนุมัติและความไววางใจผานมติที่ประชุมผูถือหุน และกรรมการทุกทานเปน

ผูทรงคุณวุฒิและเปนผูมีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ และเปนผูที่ไดรับการยอมรับใน

ดานคุณธรรม จริยธรรม และไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเปนอยางดีตลอดมา  บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูถือหุนใน

การแตงตั้งกรรมการใหกลับเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระ  ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดต้ังกฎเกณฑในการกําหนด

จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันสําหรับกรรมการ  อยางไรก็ดี บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินงานตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ด ีและพรอมสนับสนุนการดํารงตําแหนงของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยที่กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไมเกิน 9 ปติดตอกัน 

การดํารงตําแหนงกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ

กรรมการบริษัทใหมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 5 บริษัท ยกเวนในกรณีของบริษัทยอยที่กรรมการไดรับมอบหมายจาก

บริษัทฯ ใหไปดํารงตําแหนง  และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะตองไมเปนบริษัททีด่ําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

ไมเปนบริษัทที่เปนคูแขงโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ   ทั้งนี้ การเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นจะตองมีการ

แจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใหทําหนาที่ดูแลจัดการประชุม

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย การจัดประชุมผูถือหุน และประสานงานการเขารวมกิจกรรม

และการฝกอบรมของกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทําหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 

รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดําเนินการตาง ๆ ตามกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงาน

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของเลขานุการ

บริษัทแตไมจํากัดเฉพาะวาควรเปนผูที่มีความรูทางดานกฎหมาย และ/หรือบัญชี 

บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางชัดเจน 

เพื่อใหบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี  ทั้งนี้ 

บทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปดวย แตไมจํากัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1) พิจารณา ใหคําแนะนํา และใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก 

วิสัยทัศนและเปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป และติดตามดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

2) กําหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูและใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

3) สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ

มาตรฐานดานจริยธรรมของบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
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4) กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ

บริษัทฯ และผูถือหุนเปนหลัก โดยผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และกํากับดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหถูกตอง ครบถวน 

5) ดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และนโยบายที่วางไว และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อ

รายงานตอคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกรและมอบหมายหนาที่ใหฝายบริหารดูแลจัดการการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท 

7) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส 

นาเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 

8) มีความเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ  

9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเปนธรรม 

10) ดูแลและติดตามการดําเนินงานผานขอมูลรายงานทางการเงินที่ถูกตองและครบถวน และสามารถอุทิศเวลา

ใหเพียงพอและมีความใสใจเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที ่

การประชุมกรรมการ 

บริษัทฯ มีการวางแผนกําหนดการประชุมสําหรับกรรมการประจําปลวงหนา โดยจัดใหมีการประชุมกรรมการตาม

วาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจํานวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปจํานวน 2 ครั้ง  

คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจําเปนในกรณีที่มีวาระเรงดวนที่ตองไดรับมติอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการทุกทานทราบกําหนดการประชุมลวงหนาเพื่อใหสามารถ

จัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

บริษัทฯ สนุบสนุนใหกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการดําเนินงาน และการ

ประชุมผูถือหุน และไดเปดเผยขอมูลการเขาประชุมของกรรมการไวในหัวขอโครงสรางการจัดการของรายงานประจําป 

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเสนอวาระการประชุมที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อใหประธานไดพิจารณาและ

อาจนํามาบรรจุไวเปนวาระการประชุม  บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบใหกับกรรมการบริษัท

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทําการนับจํานวนกรรมการที่

เขารวมประชุมวาครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ กอนเปดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุม

ตามลําดับที่ไดแจงไวในเอกสารเชิญประชุม   

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการพิจารณาและอภิปรายในแตละวาระ กรรมการ

สามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระกอนเปดใหลงมติ โดยกรรมการ 1 ทานใหนับเปน 1 เสียง และตองมีจํานวน

กรรมการในสัดสวนอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดสําหรับการลงมติในแตละวาระ  ทั้งนี้ กรรมการที่มี

สวนไดเสียในวาระที่ไดรับการพิจารณาจะถือวาไมมีสิทธิออกเสียงและใหงดเวนการลงมติในวาระนั้น 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกป โดยบริษัทฯ ใชหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การประเมินผล

งานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล 

และเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย  โดยมีหัวขอการประเมินใน 6 ดาน ดังนี้ 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทําหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร 

กรรมการบริษัททุกทานไดทําการประเมินผลปฏิบัติงานดวยตนเองสําหรับป 2561 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดี

ขึ้นสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ชุด 

ผลการประเมินตนเองสําหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยูที่ระดับดีดวยคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 88 เพิ่มขึ้นเปนระดับดีเลิศดวยคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93 โดยมีคะแนนดีขึ้นในทุกหัวขอ  ผลการประเมิน

ตนเองสําหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากรอยละ 90 ในป 2560 เปนรอยละ 92  ผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการชุดยอยมีคะแนนดีขึ้น จากรอยละ 87 ในป 2560 เปนรอยละ 88  สําหรับผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ซึง่ประเมินโดยกรรมการอิสระ มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กนอย จากรอยละ 88 

ในป 2560 เปนรอยละ 86 ซึ่งยังถือวาอยูในระดับด ีโดยประเด็นสําคัญทียังตองปรับปรุง คือ การปฏิบัติตามกลยุทธและ

การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งอยูภายใตกรอบการพิจารณาและอํานาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู

ถือหุน  บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดําเนินธุรกิจที่ใกลเคียงกันในเรื่อง

ของผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ  คาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทได

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิกอนจะนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ใหประธานเจาหนาที่บริหารและคณะผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูพิจารณา

อนุมัติคาตอบแทนสําหรับผูบริหาร โดยใหพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมกับ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการอยางสม่ําเสมอ  กรรมการของบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

รายละเอียดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยเลขานุการ
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บริษัทมีหนาที่สงขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสําหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสําหรับกรรมการบริษัทตามขอเสนอแนะของ

สํานักงานก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะใหขอมูลเพื่อใหกรรมการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของกรรมการ หลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ และประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการ  ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดผานหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย หรือเทียบเทา โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

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

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

และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) 

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

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

และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) 

 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 เขาอบรมหลกัสูตร Listed Company Director Program จัดโดย 

Singapore Institute of Directors และหลักสูตร Master Class for 

Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India 

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว กรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทฯ ไดเขารวมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูมความรูและทําความรูจักกลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัทอื่น 

ทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัทจํากัด ที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หรือใกลเคียงกัน  การประชุมที่กลาวถึงนี้ ไดรวมถึงการประชุมที่จัดโดยสํานักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพยและสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจําปจัดโดยลูกคาผูผลิตรถยนต เชน การประชุม 

Ford Asia Top Supplier Meeting และการประชุม Nissan Annual Supplier Meeting เปนตน 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนที่เห็นชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต.ดวยความซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ และตองกระทําภายใตกรอบของคุณธรรมและจิตสํานึกที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่

จะเปนผูพิจารณาอนุมัติและใหความเหน็ชอบ 
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1) ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจําป โดยเปรียบเทียบกับแผน

งบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 

2) การดําเนินธุรกรรมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และผูที่เกี่ยวของซึ่งไมขัดกับขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. 

3) การทําธุรกรรมใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน 

กลยุทธการดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5) การวาจางประธานบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

6) การกําหนดและเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการที่มีอํานาจจัดการ 

7) การไดมาและจําหนายไปของสินทรัพย การซื้อกิจการ และการเขารวมในโครงการรวมทุนตาง ๆ ที่ไมขัดกับ

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ตามมูลคาของรายการที่เขาเกณฑตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ/

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

8) การทําสัญญาใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 

9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการบัญชี การบริหารความ

เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

10) การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

11) การแตงตั้ง การเสนอ และการถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท 

12) การดําเนินการอื่นใดที่สอดคลองกับกฎหมาย และขอบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหนึ่งปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 

ยกเวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขอบเขตที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยระบุใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ กําหนดใหการทํารายการที่กรรมการหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

กรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ 

3) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบกิจการ หรือการปดกิจการของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบบางสวนใหคณะกรรมการชุดยอยปฏิบัติงานและ

กลั่นกรองเรื่องสําคัญในแตละดานพรอมเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนอิสระตอคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีนายพิพัฒน เรืองรองปญญา ดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ทําหนาที่กรรมการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทาง

การเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในวามีการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ

เพียงพอ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และ

รายงานตาง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงาน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จาง และพิจารณาผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแตงตั้งผูสอบบัญชีโดยพิจารณาความเปน

อิสระของผูสอบบัญชีและคาบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และรวมประชุมกับผูสอบ

บัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4) สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความโปรงใส ถูกตอง และครบถวน และใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ 

7) ดูแลและรับเรื่องรองเรียนหรือขอมูลจากผูมีสวนไดเสียท่ีสงถงึคณะกรรมการบริษัท 

8) รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทํารายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งขอเสนอแนะ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจําทุกป 

10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ อิสระ 3 ทาน โดยมีนายพิพัฒน เรืองรอง

ปญญา ทําหนาที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ทําหนาที่กรรมการ 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัทฯ เพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) พิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นที่ใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

4) ทบทวนสัดสวนและจํานวนกรรมการ รวมถึงประสบการณกรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจของ

บริษัท และมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดย

พิจารณาถึงหนาที ่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 

6) พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงในตําแหนงสําคัญ และ

ทบทวนรายชื่อผูที่อยูในเกณฑที่ไดรับการพิจารณา 

7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีนายจอหน พารคเกอร ทําหนาที่

ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และนางวชิรา ณ ระนอง ทําหนาที่กรรมการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และใหคําแนะนํา

เพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรในภาพรวม เพื่อใหมมีาตรการควบคุมที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

2) พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดทิศทางการบริหาร การกําหนดกลยุทธและทรัพยากร

ที่ใชในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3) จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองคกร (Corporate Risk) อยางนอยปละ 1 ครั้งและดูแลการ

ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดมีการวางแผนไว 

4) ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร 

9.2. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

9.2.1. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท 

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัทฯ เพื่อเขารับการคัดเลือก

เปนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ จริยธรรม ความซื่อสัตย และการอุทิศ

เวลาไดอยางพอเพียงในการทําหนาที่กรรมการ  บริษัทไดเปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการ
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เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

อนุมัติและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะดําเนินการเมื่อครบกําหนดวาระ  การ

แตงตั้งกรรมการบริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทดังนี้ 

1) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่

ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ ให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 

เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตน

แทน ทั้งนี ้มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการที่เหลืออยู 

9.2.2. การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 

การแตงตั้งผูบริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝายบริหารของบริษัท  ผูบริหารของบริษัทลวน

เปนผูบริหารมืออาชีพและเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระจากอิทธิพลใด

ของผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือผูถือหุนรายอื่น  ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดรับการพิจารณาแตงตั้งจาก

ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท มีความ

เขาใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนตเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญเพื่อผลักดันใหธุรกิจมีการ

เติบโตและบรรลุเปาหมายของบริษัท 

9.3. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และ

การควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริษัทยอยและ

บริษัทรวมมีการดําเนินงานตามหลักเกณฑเดียวกัน  บริษัทไดจัดใหมีกลไกและกระบวนการในการกํากับและติดตามการ

บริหารงานและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม และคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานและ

ประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อทําหนาที่บริหารกิจการและรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท  ทั้งนี้ จํานวนตวัแทนผูบริหารในแตละบริษัทจะกําหนดจากสัดสวนการถือหุนของบริษัทในกิจการนั้น 

ผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจใหดําเนินไปตามแผนงานและเติบโตใหไดตามเปาหมายที่

กําหนด ในดานรายได การควบคุมตนทุนและลดคาใชจาย รวมถึงดูแลการลงทุนใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว  
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นอกจากนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารยังครอบคลุมถึงการดําเนินการตามนโยบายดานการบริหารจัดการ

บุคลากร การแกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอผูมี

สวนเกี่ยวของ  ในกรณีที่มีปญหาหรือประเด็นที่ถือวามีนัยสําคัญที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหารตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนกระทําการใด ๆ  

บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดําเนินงานและการบริหารของบริษัทยอยและบริษัท

รวม โดยผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานของกิจการตอฝายบริหารในการ

ประชุมแผนงานประจําเดือน และใหนําเสนอแผนงานประจําป รวมถึงความคืบหนาของผลการดําเนินงานและแผนธุรกิจ

ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานซ่ึงจัดขึ้นทุก 6 เดือน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารของบริษัทยอยสอดคลองกับนโยบายของบริษัท  ผูบริหาร

ของบริษัทมีหนาที่ดูแลและจัดใหมีแนวทางและวิธีการดําเนินการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท การทําการอนุมัติวงเงินสําหรับ

การกูยืมเงิน หรือการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน 

หรือการทํารายการอื่นใด เพื่อใหการเปดเผยขอมูลและการทําธุรกรรมมีการดําเนินการอยางถูกตองและเหมาะสม  

บริษัทยอยใหมีการกํากับดูแลการเปดเผยขอมูล การจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีโดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับ

บริษัท และมีการจัดทํางบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทจะนําขอมูลมาจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทไดทนักําหนดเวลา 

ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดตกลงและสราง

ความเขาใจรวมกันในเรื่องขอบเขตอํานาจอํานาจหนาที่อนุมัติ การแบงอํานาจการบริหารจัดการของฝายบริหาร การ

แบงสรรผลกําไรอยางยุติธรรมใหกับผูเกี่ยวของทั้งหมด  โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบงายในการทําธุรกิจกับคูคาทางธุรกิจ

และใหความเคารพตอสิทธิของคูคาของบริษัท ดวยความเปนธรรม และใหความรวมมือเปนอยางดีเพื่อใหการดําเนินงาน

ของบริษัทรวมทุนกาวไปสูความสําเร็จ 

9.4. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และ

แนวทางกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอย เปนตน  รายละเอียดไดอธิบายไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

9.5. คาตอบแทนผูสอบบัญช ี

คณะกรรมการบริษัทไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประกอบดวย 

9.5.1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 2561 ใหแก บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 9,450,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการ

พิจารณารายงานประจําป จํานวน 2,450,000 บาท 
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อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดกําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทใชบริการการสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด เนื่องดวยธุรกิจของบริษัทยอยเหลานั้นไมซับซอนและมีผลประกอบการที่ไมถือเปนนัยสําคัญ บริษทัฯ 

จึงเห็นสมควรใหใชบริการจากผูสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

9.5.2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 

นอกเหนือจากคาตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนสําหรับงานบริการดานอื่นใหแก

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) ใน

ป 2561 เปนจํานวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเปนคาตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 130,000 บาท  
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บริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหนึ่งในวิสัยทัศนของกลุมบริษัทอาปโก ใน

การเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว รักษสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุงมั่นสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ไดแก ความสุข

ของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน และความสุขของสังคมและสาธารณชน  ตลอดระยะเวลากวา 30 

ปที่ผานมา กลุมบริษัทอาปโกมุงเนนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมทุน ใหมีการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม พนักงาน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อการเติบโต

อยางยั่งยืน  

บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อ

ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไวใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability 

Development Report)” ตามแนวทางและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยไวอยางครบถวน 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 



 
 

สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ | 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง หนา 86 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานของผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในอิสระไดตรวจสอบและสอบทานการ

ดําเนินงานและรายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะใหฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะ

กรรมการายไตรมาสตามลําดับ 

รายงานของผูตรวจสอบอิสระมีความเห็นวาบริษัทฯ มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการทํางานภายใตกรอบนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของและสอดคลองกับหลักการกํากับกิจการที่ดี  จุดบกพรองที่

ตรวจพบไดรับการแกไขและดําเนินการใหถูกตองเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมใหเหมาะสม จึงสามารถสรุปไดวาบริษัทฯ ไมมี

ความเสี่ยงสําคัญที่แสดงวาบริษัทฯ ขาดการควบคุมภายในที่ดีในป 2561  ผูตรวจสอบอิสระไดประเมินแนวปฏิบัติสําหรับการ

ควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสํานักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวขอสําคัญไดดังนี ้

11.1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับ

หลักการกํากับกิจการที่ดี  กรรมการและผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการทําหนาที่ดวยความมีจริยธรรม 

ซื่อสัตย และดวยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการตอตานทุจริต นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ  เปนตน  บริษัทฯ สื่อสารนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหพนักงานรับทราบโดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

ปฐมนิเทศพนักงานและอยูในขั้นตอนการทํางาน ขอสงสัยหรือการกระทําผิดใด ๆ จะไดรับการตรวจสอบและรายงานตอ

กรรมการบริหารและไดกําหนดบทลงโทษใหเปนไปตามความรุนแรงของการประทําผิดนั้น 

บริษัทฯ มีโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเปนอิสระและประกอบดวยผูบริหารมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญที่

ทรงคุณวุฒิและเปนที่ยอมรับ  บริษัทฯ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนและ

แบงแยกจากหนาที่ของผูบริหาร  ในขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบายและดูแลใหฝาย

บริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดโครงสรางองคกรเพื่ออํานวยความสะดวกและใหอํานาจแกฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยให

บริหารงานในแนวทางเดียวกับกลยุทธทางธุรกิจ และใหรายงานผลการทํางานตอผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

รับทราบ  บริษัทฯ การแบงอํานาจหนาที่ในการทํางานในแตละสายงานและมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และ

วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให

กาวไปอีกขั้น  บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการทํางานของพนักงาน โดยพนักงานแตละ

รายไดรับการประเมินจากพฤติกรรมและความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่ไดตั้งไวรวมกัน  และไดรับผลตอบแทนหรือการ

เลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรมและเทาเทียมกันตามผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ 

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนกรอบการทํางานสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จากปจจัยภายในและภายนอก โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทําหนาที่ทบทวนปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และ

ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อใหแนใจวาผลกระทบได

ถูกควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมยในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และไดสื่อสารกับพนักงานและ

ทุกสวนธุรกิจใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายการตอตานทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกลาวไดรวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับการรับหรือใหของขวัญ การใหการสนับสนุน และการบริจาค เปนตน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบาย

บริหารความเสี่ยงและนโยบายการตอตานทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหงบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตาม

มาตรฐานบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไป และการเขาทํารายการที่มีนัยสําคัญไดรับการสอบทานและดําเนินการตามกฎหมาย

และขอกําหนดที่บังคับใชเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน 

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบควบคุมการทํางานที่เพียงพอครอบคลุมทุกสวนงานของธุรกิจ  การดําเนินงานของบริษัทฯ ได

ผานการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO14001 และมีการจัดทําคูมือและวิธี

ปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแตละขั้นตอน

การทํางานเพื่อปองกันขอผิดพลาดและการกระทําผิดโดยไมตั้งใจ  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการยอมรับถึงมาตรฐานการดําเนินงานที่ดี

จากองคกรอิสระที่เปนที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

บริษัทฯ กําหนดขอบเขต หนาที่ และอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับอยางเหมาะสม และกําหนดใหการเขาถึง

ระบบปฏิบัติการและฐานขอมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินงานของ

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนในสวนงานที่สําคัญและสําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ 

และการดูแลสินทรัพยของบริษัทฯ  การทํารายการระหวางกันมีการสอบทานและดําเนินการอยางเหมาะสมโดยใชหลักปกติ

ของธุรกิจเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  สัญญาและขอตกลงที่สําคัญรวมถึงที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร 

และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบและผานการอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไมมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและติดตามการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอางอิงกับแผน

งบประมาณประจําปและขอมูลประมาณการณในรอบ 6 เดือน   คณะกรรมการบริษัทไดรับรายงานความคืบหนาของการ

ลงทุนของบริษัทฯ และการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงในการประชุมกรรมการรายไตรมาส 

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ มีชองทางหลากหลายในการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสีย ทั้งภายในและภายนอก และไดนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการสื่อสารเพื่อใหสามารถเขาถึงผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ ใช

ชองทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ ผานทางการประชุมภายใน บอรดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ท และ

อีเมลภายใน  สําหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะอยางเพียงพอผานเว็บไซตของ
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บริษัทฯ ชองทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการเขารวมการประชุมตาง ๆ  โดยฝายนักลงทุน

สัมพันธไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักสําหรับการติดตอ ใหขอมูล และรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากผูถือ

หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนไดเสียสําคัญกลุมอื่น ๆ 

บริษัทฯ ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชประกอบการพิจารณาและเสนอขอคิดเห็น

ในการประชุมกรรมการ  บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกับกรรมการบริษัทกอน

วันประชุม และจัดทํารายงานการประชุมในรายละเอียดอยางเหมาะสมเพื่อใหสามารถใชอางอิงในอนาคต รวมถึงเปดเผย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพยในเรื่องการเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการติดตามขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดวยความตั้งใจในการสนับสนุนการตอตานทุจริต บริษัทฯ ไดกําหนด

นโยบายการรองเรียนและแจงเบาะแส และไดจัดชองทางสื่อสารสําหรับผูมีสวนไดเสียเพื่อรองเรียน เสนอขอคิดเห็น หรือ

รายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําผิดหรือการกระทําผิดตอบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท 

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ดูแลใหทุกสวนงานของบริษัทฯ มีการดําเนินงานดวยความซื่อสัตย มีความโปรงใส และสอดคลองกับ

นโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานและ

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ  และเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยบริษัทฯ ไดจัดการ

ประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทยอยใหผูบริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อ

รายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งป 

ในสวนการทํางานของแตละหนวยงาน บริษัทฯ มอบหมายใหฝายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เปนผู

ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานและขอกฎหมายหรือระเบียบขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบอิสระเพื่อทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหนวยงานสําคัญของ

บริษัทฯ  โดยผูตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการทํางานและการดําเนินงานตามคูมือการปฏิบัติงาน

เพื่อรายงานประเด็นจุดออนของระบบควบคุมใหฝายบริหารเพื่อแกไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม

ภายใน  จากนั้น ผูตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาเพื่อรายงานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม ISO14001 อยางตอเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหนวยงานภายใน และจากการวาจางหนวยงาน

ตรวจสอบภายนอกเพื่อทําการตรวจสอบและรับรองการทํางานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพ ซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นในการรักษามาตรฐานการดําเนินงานและการจัดการดานคุณภาพและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผานการตรวจสอบจากลูกคาและไดรับความพึงพอใจวา

บริษัทฯ มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการทํางานที่ไดกําหนดไวและไมมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานใด ๆ โดย

ไมไดมีการแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ซึง่ถือเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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12.1. รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญในป 2561 

บริษัทฯ มีการทําธุรกิจระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา ในกลุมบริษัทของอาปโก โดยรายการ

เหลานี้เปนรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามที่ตกลงกัน

ระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสําคัญได ดังนี้ 

ลักษณะรายการ รายละเอียด 

รายการซ้ือขายสินคา การซ้ือขายชิ้นสวนรถยนตและแมพมิพโลหะสาํหรับปมชิ้นสวน โดยเปนการซ้ือขายระหวาง
บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

รายการซ้ือขายเครื่องจักรและอุปกรณ การซ้ือขายและโอนยายเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม  

คาเชาอาคารสถานที ่ คาเชาสาํหรับการใชอาคารหรือสถานที่ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาใชจายของการบริหารจัดการของผูบริหารระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

ดอกเบี้ย คาดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย 

เงินปนผลรบั เงินปนผลที่บริษัทฯ ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 

รายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมในป 2561 และป 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกําหนดราคา 2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  208  167 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  -  - 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 3.44 - 5.00 ตอป  -  -  157  150 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  -  -  9  490 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  -  -  2  2 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  -  -  86  61 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  19  20 
ซื้อสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  207  178 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  -  -  7  7 
ดอกเบี้ยจาย รอยละ 0.90 และรอยละ 3.44 - 3.99 ตอป  -  -  23  17 
คาใชจายอื่น ใกลเคียงราคาทุน  -  -  6  11 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและการรวมคา     

ขายสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  243  214  -  - 
เงินปนผลรับ ตามที่ประกาศจาย  416  118  416  117 
ดอกเบี้ยรับ รอยละ 3.44 - 3.99, 10.00 และ 20.00 ตอป  362  191  33  - 
คาเชารับ อัตราใกลเคียงกับอาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียงกัน  10  9  -  - 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ ใกลเคียงราคาทุน  13  6  13  6 
รายไดอื่น ใกลเคียงราคาทุน  7  10  2  4 
ซื้อสินคาและบริการ ใกลเคียงราคาที่ขายใหกับบุคคลภายนอก  322  274  228  192 

12. รายการระหวางกนั 
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เงินใหกูยืมระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินสวนกลางเพื่อใหสามารถควบคุมและบริหารจัดการตนทุน

ทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพและสรางผลกําไรสูงสุดเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยบริษัทฯ บริหาร

จัดการธุรกรรมทางการเงินและจัดหาและบริหารเงินทุนสําหรับการลงทุนและดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทโดยหนวยงาน

บริหารสวนกลาง  การเขาทําธุรกรรมทางการเงินและการทําสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทําในนามบริษัทฯ  จากนั้น 

บริษัทฯ จะจัดสรรเงินใหกูแกบริษัทยอยเพื่อใชในกิจการ  

บริษัทฯ มียอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 โดยสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เก่ียวของโดย 2561 2560 2561 2560 

เงินใหกูยืมระยะสั้น      

บริษัทยอย   -  -  363,600  384,863 

บริษัทรวม  451,987  -  451,987  - 

กิจการที่เกี่ยวของกัน  1,000  -  1,000  - 

รวมเปนจํานวน  452,987  -  815,587  384,863 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

บริษัทยอย   -  -  3,281,042  3,419,063 

บริษัทรวม   2,470,304  1,648,014  853,405  14,000 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (3,000)  - 

รวมเปนจํานวน   2,470,304  1,648,014  4,131,447  3,433,063 

เงินกูยืมระยะสั้น      

บริษัทยอย   -  -  755,587  553,710 

กรรมการของกลุมบริษัท   24,197  11,282  -  - 

รวมเปนจํานวน   24,197  11,282  553,710  553,710 

 

12.2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหวางกันในป 2561 และมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมเหตุผล 

ดวยความเปนธรรม และเปนการทํารายการตามธุรกิจปกติการคา (at arm’s length basis)  รายการที่บริษัทฯ ลงทุนมี

แนวโนมที่ดีและสนับสนุนใหบริษัทฯ ไดประโยชนโดยรวมเปนสําคัญ 

12.3. นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ จะรวมดูแลการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยตองเปนรายการที่สมเหตุผลและกระทํา

ดวยความยุติธรรมและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม  บริษัทฯ ดูแลใหนโยบายการกําหนดราคาซื้อขายระหวางกันมีการตก

ลงบนพื้นฐานของการทําธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก หรือ

เปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่กํากับดูแลใหการเขาทํา
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รายการระหวางกันมีความโปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และขอบังคับตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานก.ล.ต.  นอกจากนี้ รายการระหวางกันใหมีการจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานทางบัญชีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 

สําหรับรายการระหวางกันที่มีความของกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะทํา

การพิจารณาและใหความเห็นถึงความจําเปนและความเหมาะสมของรายการดังกลาว  ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจาก

ผูเชี่ยวชาญหรือมอบหมายใหบุคคลที่มีความเปนอิสระจากภายนอกใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาวเพื่อนํามา

ประกอบการพิจารณา 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.1. งบดุล 

 

(หนวย : 1,000 บาท)

2557 2558 2559 2560 2561

313,656           338,199           271,643           440,879           537,443           

15,290             38,120             207,600           54,480             77,231             

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 1,900,156        1,911,728        1,879,950        2,220,126        2,415,644        

702                 -                  -                  -                  452,987           

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,209,549        1,109,461        1,044,852        1,121,098        1,418,982        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                  -                  -                  1,648,014        2,470,304        

เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา 1,335,545        1,367,968        1,545,348        3,546,655        3,962,817        

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

6,318,534        5,846,695        5,298,283        4,861,304        5,215,095        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12,746             11,851             13,726             14,102             101,894           

สินทรัพยอ่ืน 741,649           648,518           617,402           579,323           1,004,279        

รวมสินทรัพย 12,082,356      11,507,070      11,113,334     14,720,511      17,891,207      

736,738           655,482           326,203           490,968           561,909           

เจาหน้ีการคา 2,317,685        1,977,559        2,063,092        2,237,440        2,693,956        

1,168,317        922,802           603,325           1,634,682        1,489,790        

17,113             14,618             4,794               11,282             24,197             

1,891,222        905,231           493,097           2,218,763        3,132,532        

หุนกูระยะยาว -                  798,444           1,098,749        599,512           1,198,925        

หน้ีสินอ่ืน 269,891           250,089           287,944           345,105           843,267           

รวมหน้ีสิน 6,400,965        5,524,226       4,877,203       7,537,752        9,944,576        

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)            (75,712)            

212,635           212,635           212,635           212,635           212,635           

2,871,533        3,105,758        3,403,401        4,267,710        5,155,619        

75,712             75,712             75,712             

องคประกอบอ่ืนของสวนของผู ถือหุน (57,170)            (3,834)              (57,009)            2,666               (165,341)          

167,455           181,348           190,166           212,810           256,780           

รวมสวนของผูถือหุน 5,681,391        5,982,845        6,236,131       7,182,759        7,946,631        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม

สินทรัพย

รายการ

เงินลงทุนช่ัวคราว

สวนของผู ถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

กําไรสะสม  - จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

                - ยังไมไดจัดสรร

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ยืมระยะส้ันจากธนาคาร

เงินกูยืมและหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

หน้ีสิน

ผูถือหุน

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

                - หุนซ้ือคืน

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
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13.2. งบกําไรขาดทุน 

 
 

  

(หนวย : 1,000 บาท)

2557 2558 2559 2560 2561

งบกําไรขาดทุน

รายไดรวม 15,196,451   14,993,712   15,138,930   16,642,073   17,737,629   

รายไดจากการขายและบริการ 14,572,306   14,534,478   14,730,929   15,775,706   16,738,481   

รายไดอื่น 624,145       459,234       406,155       512,271       631,111       

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทร วม -                  -                  -                  159,852       -                  

ดอกเบ้ียรับ -                  -                  1,846           194,244       368,037       

ตนทุนขายและบริการ (13,964,491)    (13,820,232)    (13,855,910)    (14,777,993)    (15,463,528)    

(744,125)         (786,119)         (779,963)        (927,728)         (868,983)        

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                   -                   -                   (61,789)          -                   

คาใช จายทางการเงิน (208,337)        (170,190)        (131,078)        (148,849)         (197,142)         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (22,849)          (26,682)          (26,980)          (31,346)          29,899           

129,727         147,816         224,531         487,446         104,232         

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม -                   -                   -                   -                   -                   

366,960       313,071       543,092       1,157,614     1,299,159     

19,415           25,233           26,437           24,200           42,948           

กําไร (ขาดทุน )สุทธิ 386,375       338,304       569,528       1,181,814     1,342,107    

1.14              0.97              1.70              3.66              4.10              

งบกระแสเงินสด

1,637,340      926,861         1,212,283       1,207,835       1,491,783       

(376,144)        (143,541)        (99,731)          (3,014,294)      (2,225,265)      

(1,162,047)      (744,901)        (1,142,841)      1,975,222       856,140         

(23,132)          (13,875)          (36,256)          472               (26,094)          

76,018         24,544         (66,556)        169,236       96,564         เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศลดลง (เพ่ิมข้ึน)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช ไปใน)กิจกรรมลงทุน

คาใช จายในการขายและบริหาร

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไร (ขาดทุน) ของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

รายการ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา

งบการเงินรวม
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13.3. อัตราสวนทางการเงิน 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

อัตราสวนสภาพคลอง

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)        0.83        0.87        0.99        1.16        0.89        1.01

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)        0.58        0.59        0.69        0.83        0.65        0.75

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)        0.36        0.35        0.23        0.35        0.31        0.30

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)        6.14        6.96        7.76        8.06        8.13        7.84

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 58.67 51.74 46.39 44.67 44.31 45.91

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)      11.62      11.49      11.92      12.86      13.65      12.18

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)      30.97      31.34      30.20      27.99      26.38      29.57

  อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)        5.57        6.28        6.44        6.86        6.87        6.27

  ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)      64.59      57.31      55.94      52.49      52.38      57.40

  วงจรเงินสด (วัน)      25.06      25.77      20.65      20.16      18.31      18.08

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรข้ันตน (%) 6.9% 4.2% 4.9% 5.9% 6.3% 7.6%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.3% 3.2% 2.6% 3.3% 5.3% 7.9%

  อัตรากําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (%) 1.5% 0.9% 1.0% 1.5% 2.9% 0.6%

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 266.8% 335.6% 239.3% 241.0% 138.1% 106.2%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.7% 2.5% 2.3% 3.8% 7.1% 7.6%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.0% 6.8% 5.5% 9.2% 17.8% 17.7%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.8% 3.1% 2.9% 5.0% 9.1% 8.2%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 21.2% 17.1% 17.8% 23.2% 35.7% 38.5%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)        1.29        1.23        1.27        1.34        1.29        1.09

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)        1.30        1.13        0.92        0.78        1.05        1.25

  อัตราสวนหน้ีสินรวมหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทา

      เงินสดตอสวนของผูถือหุน (เทา)        1.26        1.07        0.87        0.74        0.99        1.18

  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (เทา)        0.85        0.67        0.55        0.40        0.69        0.80

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)        3.59        2.96        3.14        5.55        9.15        7.66

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 25.9% 26.4% 30.9% 38.9% 32.8% 31.7%

* เงินปนผลของป 2561 อยูระหวางการรอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

หมายเหตุ อัตราสวนทางการเงินตามนิยามของสํานักงานก.ล.ต.

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
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14.1. ภาพรวมการดําเนินงานในป 2561 

กลุมบริษัทอาปโกดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยจําแนกเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการผลิต

และจําหนายชิ้นสวนยานยนต  ธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการหลังการขายรถยนต และธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยี

และการเชื่อมตอ (Internet of Thing Connectivity and Mobility)  บริษัทฯ มีการดําเนินงานและโรงงานหลักตั้งอยูใน 3 

ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมีการขยายการดําเนินธุรกิจทั่วโลกผาน

ทางความรวมมือกับกลุม Sakthi Automotive Group ซึ่งเปนพันธมิตรทางกลยุทธทางธุรกิจ โดยมีฐานการผลิตในประเทศ

อินเดีย ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายไดรวมของกลุมอาปโกมาจากธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวน

ยานยนตและธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตเปนหลัก โดยมี

สัดสวนรายไดในป 2561 ที่รอยละ 64 และรอยละ 36 ตามลําดับ  รายไดรวม

ของธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีในป 2561 มีมูลคาเล็กนอยโดยมีสัดสวน

ประมาณรอยละ 0.1 ของรายไดรวม 

ธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ประกอบดวย ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป (Pressed parts) ซึ่งรวมถึงโครงชวง

ลางรถกระบะ (Chassis frame component) ชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged parts) และกลึงเจียผิว (Machined parts) 

ในไทยและจีน ชิ้นสวนพลาสติกและถังน้ํามันพลาสติก และอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนตและแมพิมพปมโลหะ  

สําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการหลังการขาย บริษัทฯ เปนตัวจําหนายรถยนตฟอรดและรถยนตมิตซูบิชิใน

ประเทศไทย  และรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย  

ในป 2561 บริษัทฯ ไดเขาลงนามในบันทึกความเขาใจกับบริษัท Vinfast Trading and Production LLC เพื่อจัดตั้ง

โรงงานผลิตชิ้นสวนและเชื่อมประกอบตัวถังรถยนต รวมถึงผลิตแมพิมพปมโลหะเพื่อใชในการผลิตรถยนตสองรุนแรกของ 

Vinfast  นอกจากนั้น บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 20.36 ในบริษัท Nuro Technology (Nuro) ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูล

อิเล็กทรอนิกส เพื่อขยายธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีของบริษัทฯ  และบริษัทฯ เพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท Sakthi 

Global Auto Holdings Limited (SGAH) เปนรอยละ 49.99 เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจและ

เพิ่มพูนศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ และ SGAH เพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตในป 2561 

ประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีการเติบโตของ

ปริมาณการผลิตรถยนตรอยละ 9.0 ดวยจํานวนรถยนต 

2.17 ลานคันในป 2561 โดยทั้งรถกระบะขนาด 1 ตันและ

รถยนตนั่งมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 10.7 

และรอยละ 7.0 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากความตองการ

ในประเทศที่เพิ่มขึ้นหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขขอกําหนดให

ตองถือครองรถยนตเปนระยะเวลา 5 ปภายใตโครงการ

รถยนตคันแรกของรัฐบาล  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศ

14. คําวิเคราะหและคําอธิบายของฝ�ายจัดการ 
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มีการเติบโตที่ด ีโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 ที่จํานวนยอดขาย 1.04 ลานคัน ในขณะที่ยอดสงออกรถยนตเติบโตเล็กนอยที่รอยละ 

0.1 อยูที่จํานวน 1.14 ลานคัน 

ประเทศมาเลเซีย ยอดจําหนายรถยนตในประเทศ (TIV) ในป 2561 มีจํานวน 598,714 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 3.83 จาก

จํานวน 576,625 คันในป 2560 โดยเปนผลมาจากการงดเวนภาษีขายและบริการ (GST) จากเดิมรอยละ 6 ลงมาเปนศูนยเปน

ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้นในระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม   ในป 2561 รถยนตเพอโรดัวมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดดวยยอดขายรถยนต 227,243 คัน และเปนผลใหมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.5 ในป 

2560 เปนรอยละ 38.0  รถยนตฮอนดายังคงครองอันดับหนึ่งของกลุมรถยนตตางชาติดวยยอดขาย 102,282 คัน ซึ่งลดลง

รอยละ 6.6 จากจํานวน 109,511 คันในป 2560 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณการผลิตรถยนตและยอดขายในประเทศของป 2561 ลดลงเปนครั้งในรอบ 20 ป โดย

ปริมาณการผลิตรถยนตลดลงรอยละ 4.17 ที่จํานวน 27.8 ลานคัน และยอดขายรถยนตลดลงรอยละ 2.76 ที่จํานวน 28.08 

ลานคัน  ในสวนของรถยนตนั่ง ปริมาณการผลิตและยอดขายในป 2561 มีจํานวน 23.52 ลานคันและ 23.70 ลานคัน

ตามลําดับ คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 5.15 และรอยละ 4.08 ตามลําดับ  อยางไรก็ดี ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนตโดย

รวมอยูในภาวะซบเซา ปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนตพลังงานใหม (New Energy Vehicles – NEV) เพิ่มขึ้นแตะ 

1,270,000 คันและ 1,256,000 คันตามลําดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 59.6 และรอยละ 61.7 ตามลําดับ 

การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

กลุมบริษัทอาปโกมีรายไดรวมและกําไรในสวนที่เปนของผูถือหุนจํานวน 17,738 ลานบาทและ 1,299 ลานบาท

ตามลําดับ เปรียบเทียบกับจํานวน 16,642 ลานบาทและ 1,158 ลานบาทในป 2560  ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปกอนมาจากผล

กําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกรงในสวนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  จากการเติบโตของยอดขาย รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานและมาตรการควบคุมตนทุนและลดคาใชจายอยางเครงครัด  อยางไรก็ดี บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจาก

บริษัทรวมและกิจการรวมคาที่ลดลงในป 2561 เนื่องจากผลขาดทุนของบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited 

(SGAH) และจากการบันทึกการปรับปรุงทางบัญชีอันเนื่องมาจากการเขาลงทุนใน SGAH  อัตรากําไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นจากรอย

ละ 7.0 ในป 2560 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.3 ในป 2561  อัตรากําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 3.66 บาทตอหุนเปน 4.10 บาทตอหุน 

คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 จากปกอน 

งบกําไรขาดทนุ 
หน่วย : ล้านบาท 

2560 2561 เปลี�ยนแปลง รอ้ยละ (%) 

รายได้จากการขายและบรกิาร  15,776  16,738  962  6.1% 

รายได้อื�น  866  999  133 15.4% 

รายได้รวม  16,642  17,737  1,095 6.6% 

หักลบ ค่าใช้จ่าย  15,768  16,332  564 3.6% 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี�ยและภาษี (EBIT)  874  1,405  531 60.8% 

หักลบ ดอกเบี�ยและภาษีเงินได้  180  167  (13) -7.2% 

หักลบ กําไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม  24  43  19 79.2% 

กําไรจากการดําเนินงานในส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้น  670  1,195  525 78.4% 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบรษัิทรว่มและกิจการรว่มค้า  488  104  (384) -78.7% 

กําไรสุทธใินส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้น  1,158  1,299  141 12.2% 

อัตรากําไรสุทธต่ิอรายได้ (%)  7.0%  7.3%  0.3%  

กําไรต่อหุ้น  3.66  4.10  0.44 12.2% 
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การวิเคราะหรายได 

รายไดจากการขายและบริการ 

รายไดจากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตตอปรอยละ 6.1  จากยอดขายที่เติบโตขึ้นของธุรกิจการผลิตและ

จําหนายชิ้นสวนยานยนต ดวยอัตราการเติบโตที่รอยละ 9.7 ในขณะที่รายไดของตัวแทนรถยนตและศูนยบริการเพิ่มขึ้น

เล็กนอยจากปที่แลวรอยละ 0.2 

รายไดของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหลักในประเทศไทย ซึ่งมี

การเติบโตในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต และจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจชิ้นสวนตีอัดขึ้น

รูปในสาธารณรัฐประชาชนจีน  รายไดของธุรกิจในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของชิ้นสวนโครงชวง

ลางรถกระบะ ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป และชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป ซึ่งสามารถชดเชยรายไดที่ลดลงของชิ้นสวนพลาสติก  

นอกจากนี้ บริษัทไดบันทึกรายไดจากการขายแมพิมพสําหรับรถยนตวินฟาสท (Vinfast) จํานวน 183 ลานบาทในป 

2561  รายไดของตัวแทนจําหนายรถยนตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรอยละ 9.8 เนื่องจากความตองการรถยนต

ที่เพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศสําหรับรถยนตมิตซูบิชิและฟอรด  อยางไรก็ด ีรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนลงจากยอดขาย

ที่ลดลงของรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย จากยอดขาย 4,529 คันในป 2560 มาอยูที ่4,254 คันในป 2561 

ประเทศไทยยังคงเปนฐานรายไดหลักของกลุม

บริษัทอาปโกดวยสัดสวนรายไดรอยละ 72.8 ในป 

2561 ตามมาดวยประเทศมาเลเซียที่รอยละ 22.8 

และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รอยละ 4.4  เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่แลว รายไดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

รอยละ 9.4 จากการเติบโตของทั้งธุรกิจการผลิต

ชิ้นสวนยานยนตและธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต  

ในประเทศมาเลเซีย ถึงแมวาตลาดรถยนตในประเทศ

โดยรวมเติบโตขึ้น แตรายไดของตัวแทนจําหนาย

รถยนตของบริษัทในมาเลเซียลดลงรอยละ 4.7 จากป

กอน ตามยอดขายท่ีลดลงของฮอนดา  สําหรับรายได

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องดวยอัตราเติบโตของรายไดที่รอยละ 16.0 

จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

รายไดอื่น 

รายไดอื่น ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย

เศษซาก เพิ่มขึ้น 119 ลานบาท เปนผลจากยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้นและราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและรายได

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแก SGAH ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 

2560 เปนจํานวนเงิน 174 ลานบาท  นอกจากนี้ รายไดอื่นในป 2560 ไดรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท 

ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอ ีลิมิเต็ด (QI) และบริษัท อาปโก คิวไอ จํากัด (AQI) รวมเปนเงิน 160 ลานบาท 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 เพิ�ม(ลด) รอ้ยละ 

รายได้อื�น  512  631  119  23.2% 

รายได้ดอกเบี�ยรบั  194  368  174  89.7% 

กําไรจากการขาย QI & AQI  160  -  (160)  -100% 

รายได้อื�น – รวม  866  999  133  15.4% 

9.70

6.07

11.14

4.01
0.63

10.64

6.08

12.19

3.82 0.73

ชิ�นส่วน

ยานยนต ์

ตัวแทน

จําหน่ายรถยนต ์

ไทย มาเลเซีย จีน 

รายได้จากการขายและบรกิาร
(หน่วย : พันล้านบาท)

2560 2561
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การวิเคราะหตนทุนและรายจาย 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 276 ลานบาทจากปที่แลว 

โดยมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้มี

อัตราเติบโตมากกวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนและ

คาใชจาย เปนผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการควบคุมตนทุนและคาใชจายอยางเครงครัดทําใหบริษัทฯ มีตนทุนที่ลดลง และทําให

อัตรากําไรขัน้ตนปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 6.3 เปนรอยละ 7.6 ในป 2561 

 อัตรากําไรขั้นตนที่ดีขึ้นสวนใหญมาจากกําไรที่ดีขึ้นทั้งสวนธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตและตัวแทนจําหนาย

รถยนต โดยชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป และแมพิมพกับอุปกรณจับยึดมีอัตรากําไรขั้นตนที่ดี

ขึ้น โดยมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นและตนทุนที่ลดลงเปนผลจาการลดตนทุนอยางตอเนื่องตามนโยบาย TURBO ของบริษัทฯ   

ซึ่งกําไรที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนลงบางสวนจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงของธุรกิจการผลิตชิ้นสวนตีอัดขึ้นรูปและชิ้นสวน

พลาสติก   

 อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตในประเทศมาเลเซียไดปรับตัวดีขึ้นจากปที่แลว 

ถึงแมรายไดจะลดลง ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นนี้ชดเชยอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงของตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของตัวแทนรถยนตมิตซบูิชิปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจากคาใชจายใน

การสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ดี คาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้หักลบกับคาใชจาย

ในการบริหารที่ลดลงจากผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจากเงินใหกูแก SGAH ที่ลดลงจากปกอนและการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง

ตามนโยบาย TURBO  นอกจากนี้ คาใชจายในป 2560 ไดรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาลงทุนใน SGAH อีกดวย 

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมที่

เพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชในการเขาลงทุนใน SGAH และ

การลงทุนสําหรับโครงการใหม  ในป 2561 บริษัทฯ 

บันทึกรายไดภาษีจํานวน 30 ลานบาท เปรียบเทียบ

กับคาใชจายในป 2560 จากการบันทึกสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียังไมไดนํามาใช 

 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 เพิ�ม(ลด) รอ้ยละ 

รายได้จากการขายและบรกิาร  15,776  16,738  962  6.1% 

ต้นทุนขายและบรกิาร  14,778  15,464  686  4.6% 

กําไรขั�นต้น 

อัตรากําไรขั�นต้นต่อรายได้ 

 998 

 6.3% 

 1,274 

 7.6% 

 276 

 1.3% 

 27.7% 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 เพิ�ม(ลด) รอ้ยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  280  313  33  11.8% 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  648  555  (93) -14.4% 

ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  62  -  (62)  -100% 

ค่าใช้จ่ายการขายและบรหิาร  990  868  (60) -6.5% 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 เพิ�ม(ลด) รอ้ยละ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  150  197  47  31.3% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  31  (30)  (61) -197% 

แบ่งเป�น 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  

 31 

  

 58 

  

 27 

 

 87.1% 

รายได้ภาษีจากการบันทึก

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี 

 -  (88)  (87) -8700% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี  180  167  (13) -7.2% 
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การวิเคราะหกําไรจากการดําเนินงาน 

กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคา และภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) ไมรวมสวนแบงกําไรจาก

บริษัทรวมและกิจการรวมคาจํานวน 1,405 ลานบาทในป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 60.8 จากปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลจาก

รายไดที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในสวนธุรกิจการผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต   

เมื่อบวกกลับคาเสื่อมราคาที่มีจํานวนลดลงจากปกอน 36 ลานบาทและรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) มีจํานวน 2,105 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 จากกําไรป 2560 ที่จํานวน 1,994 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรฯ ตอรายไดรวมในป 2561 และป 

2560 ที่รอยละ 11.9 และรอยละ 12.0 ตามลําดับ 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมและกิจการรวมคา รวมเปนเงิน 104 ลาน

บาทในป 2561  โดยบริษัทฯ บันทึกสวนแบงขาดทนุ

จากเงินลงทุนใน SGAH จํานวน 411 ลานบาท ซึ่ง

รวมคาใชจายพิเศษและบันทึกคาใชจายจากการ

ปรับปรุงทางบัญชีจากการรับรูสวนตางของสินทรัพย

สุทธิตามมูลคายุติธรรมตามสัดสวนที่ลงทุน  ซึ่งเมื่อ

หักลบสวนแบงขาดทุนจาก SGAH แลว บริษัทฯ 

ไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสวนใหญมาจากสวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท  

ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เอเบิลซาโนอินดัสตรีส (1996) จํากัด และบริษัท ซูมิโน อาปโก (ไทยแลนด) 

จํากัด 

กําไรสุทธ ิ

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2561 มีจํานวน 1,342 ลานบาท เพิ่มขึ้น 160 ลานบาทจากจํานวน 1,182 ลานบาทใน

ป 2560  เมื่อหักกําไรสวนของผูไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม กําไรในสวนที่เปนของผูถือหุนในป 2561 มีจํานวน 1,299 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 141 ลานบาทจากจํานวน 1,158 ลานบาทในป 2560 โดยเปนผลจากรายไดที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดตนทุนและคาใชจายอยางตอเนื่อง  กําไรตอหุนในป 2561 มีจํานวน 4.10 บาทตอหุน 

เพิ่มจาก 3.66 บาทตอหุนในป 2560 

การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 3,170 ลานบาทในป 2561 โดยมาจากมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในบริษัท Sakthi 

Global Auto Holdings Limited (SGAH) และเงินใหกูแก SGAH รวมมูลคา 1,629 ลานบาท มูลคาที่เพิ่มขึ้นของสินคา

คงเหลือรวมถึงมูลคาแมพิมพและอุปกรณ และเงินจายลวงหนาคาสินคาสําหรับการผลิตแมพิมพและอุปกรณ 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 เพิ�ม(ลด) รอ้ยละ 

บจ. ฮุนได มอเตอร ์(ไทยแลนด์)  244  273  29  11.9% 

บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรสี์  160  199  39  24.4% 

บจ. ซูมิโน อาป�โก (ไทยแลนด์)  12  22  10  83.3% 

บจ. เอ็ดช่า อาป�โก ออโตโมทีฟ  12  20  8  66.7% 

บจ. ไทยทาคากิ เซอิโกะ  (20)  (1)  19  95.0% 

Sakthi Global Auto Holdings 

Limited  72  (411)  (483)  -671% 

บรษัิทอื�น  8  2  (6)  -75.0% 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน  488  104  (384)  -78.7% 
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หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,406 ลานบาท โดยมาจากหนี้เงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชในการลงทุนในบริษัทรวมและการ

ลงทุนในแมพิมพและอุปกรณ และเงินรับลวงหนาคาสินคาจากวินฟาสทสําหรับการผลิตแมพิมพและอุปกรณ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลคาหนี้เงินกูกับธนาคารและหุนกูรวมเปนจํานวนเงิน 6,383 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 1,439 ลานบาทจากจํานวน 4,944 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

สวนของผูถือหุน 

มูลคาสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 764 ลานบาทในป 2561 โดยมาจากผลกําไรระหวางปรวม 1,299 ลานบาท หักลบ

กับเงินปนผลจายจํานวน 412 ลานบาท และการรับรูผลขาดทุนจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงคา

งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเงิน 169 ลานบาท 

14.2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) ลดลงจากปที่แลว ถึงแมวาอัตรา

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนใหมที่ยังไมไดเกิดผลกําไรในระหวางป  ในสวนการบริหารสภาพ

คลอง บริษัทฯ ยังคงดูแลควบคุมการจัดการสินทรัพยหมุนเวียนเพื่อบริหารใหบริษัทฯ มีสภาพคลองในการดําเนินงาน

อยางเพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดขยายระยะเวลาจายหนี้ใหนานขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการหมุนเวยีนสินคาและการเกบ็หนี้

ที่มีระยะเวลานานขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีวงจรกระแสเงินสดที่ดีขึ้นเล็กนอย โดยอยูที่จํานวน 18.1 วันในป 2561 

อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน

เพิ่มขึ้นเปน 0.80 เทา แตยังอยูภายในเปาหมายที่

บริษัทฯ ตั้งเปาไวที่ระหวาง 0.5-1.0 เทา  อัตราสวน

หนี้สินรวมหักลบดวยเงินสดและรายการเที่ยบเทา

ตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 1.18 เทา และยังคง

อยูภายใตขอกําหนดทางการเงินของสัญญาวงเงิน

สินเชื่อในการรักษาซึ่งอัตราสวนที่ต่ํากวา 1.75 เทา 

และอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทฯ ตองดํารงไวตามสัญญาหุนกูที่อัตราสวนต่ํากวา 2.0 เทา 

14.3. การวิเคราะหกระแสเงินสด 

ในป 2561 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ  SGAH โดยแบงเปนเงินลงทุนในการซื้อหุนเพิ่มจํานวน 875 ลาน

บาท และเปนเงินใหกูแก SGAH จํานวน 1,324 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนรวมทั้งหมดนี้ มาจากเงินกูยืมจากธนาคารและ

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ  

เงินสดจากการดําเนินงานในป 2561 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,491 ลานบาทจากกําไรที่เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ใชเงินสดในการซื้อและสรางอาคาร เครื่องจักร และการลงทุนในแมพิมพและอุปกรณสําหรับโครงการใหม

เพิ่มขึ้น เปนจํานวน 916 ลานบาท  นอกจากนี้ รายการเงินสดรับระหวางป ไดรวมเงินสดปนผลรับจากบริษัทรวมจํานวน 

415 ลานบาท  ดอกเบี้ยรับจาก SGAH จํานวน 401 ลานบาท เงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุนกูจํานวน 900 

หน่วย : % หรอืเท่า (x) 2560 2561 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ (%)  9.1%  8.2% 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)  17.6%  17.7% 

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า  26.4  29.6 

ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี�  44.3  45.9 

ระยะเวลาจ่ายหนี�  52.4  57.4 

วงจรกระแสเงินสด  18.3  18.1 

อัตราส่วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น  0.69x  0.80x 

อัตราส่วนหนี�สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น  0.99x  1.18x 
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ลานบาท และเงินสดจากการกูยืมธนาคาร โดยเงินสดรับดังกลาว ไดนําไปใชในการจายคืนหนี้หุนกูที่ครบกําหนดชําระคนื

จํานวน 800 ลานบาท จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 412 ลานบาท และจายดอกเบี้ยเงินกูจํานวน 192 

ลานบาท  รวมเปนเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในป 2561 จํานวน 93 ลานบาท เปรียบเทียบกับเงินสดเพิ่มขึ้นระหวางป 2560 

จํานวน 169 ลานบาท 

14.4. ปจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน 

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ อาปโกมีความเกี่ยวของกับอุตสากรรมยานยนต  ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

มีความสัมพันธที่สอดคลองกับความตองการชิ้นสวนยานยนตและตลาดรถยนตในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2562 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดประกาศ

ประมาณการผลิตรถยนตลดลงเล็กนอย โดยมีจํานวน 2.15 ลานคัน แบงเปนการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.05 ลานคัน 

และการผลิตเพื่อสงออก 1.1 ลานคัน  สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในมาเลเซีย (MAA) คาดวายอดจําหนายรถยนตใน

ประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2562 โดยมีจํานวน 600,000 คัน  สวนอุตสาหกรรมยานยนตในจีนคาดวาจะอยูในระดับ

ใกลเคียงกับป 2561 

บริษัทฯ ไดประเมินการเติบโตของรายไดในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต  สําหรับป 

2562 รายไดรวมคาดวาจะมีการเติบโตที่ดีกวาอุตสาหกรรม โดยมาจากรายไดจากการขายแมพิมพและอุปกรณและ

ชิ้นสวนใหกับวินฟาสท ซึ่งคาดวาจะรับรูในป 2562 

ดวยเปาหมายนโยบาย TURBO บริษัทฯ จะยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ควบคุมการใชจายและการลดตนทุนอยางตอเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสและตลาดใหม ๆ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อกาวไปสูตลาดโลก  บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญดาน

คุณภาพ ราคา การจัดสงสินคาที่ตรงเวลา มีการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมที่ดี เพื่อรักษามาตรฐานในการ

ดําเนินงานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกรในกลุมบริษัทอาปโก 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ

รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ

ถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาว ซินหรู เย็บ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หาก

เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาว ซินหรู เย็บ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาทีบ่ริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาว ซนิหรู เย็บ                  ประธานเจาหนาที ่ ................................................... 

 ฝายบญัชีและการเงิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ 

และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังครั้งแรก
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บร ิษ ัท/ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู ชวน 71 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม Massey University ประเทศนิวซีแลนด 2553-ปจจุบัน กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ประธานและประธานเจาหน าที่บริหาร อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 108/2008 2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือนสันติภาพ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 2548-2560 ประธาน หอการคาไทย-มาเลเซีย

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

2539-ปจจุบัน  ประธานและประธานเจาหน าที่บริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 นางเตียว ลี งอ 69 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร 2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 70 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) รุนที่ 11/2004 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

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

    พิจารณาคาตอบแทน 2526-ปจจุบัน ทนายความหุนสวน บริษัท สํานักงานนิติพัฒนทนายความ จํากัด

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 สิงหาคม 2545

นายเคนเนต อึ้ง 50 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ 2556-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

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

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

    คาตอบแทน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จํากัด

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

นาย จอหน พารค เกอร 72 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

วันที่ไดรับแตงต้ัง 26 เมษายน 2554 2546-2549 รองประธานกรรมการและประธานเจาหน าที่ปฏิบัติการ Mazda Motor Corporation

รองประธาน Ford Motor Company

อายุ 

(ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สดัสวน

การถือหุน

ในบร ิษ ัท 

(ร อยละ)

ความสมัพันธ

ทางครอบคร ัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบร ิหาร

สามี

นางเตียว ลี งอ

ไมมี

ไมมี ไมมี

ไมมี

ไมมี

13.68

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

9.86

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั

ไมมี
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังครั้งแรก
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บร ิษ ัท/ประเภทธุรกิจ

นายวิเชียร เมฆตระการ 65 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)

กรรมการบริหารความเส่ียง อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 107/2008 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงต้ัง 27 เมษายน 2558 อบรมหลักสูตร  Board that Make a Difference (BMD) รุนที่ 3/2016 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พฤกษาโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

อบรมหลักสูตร  Role of Chairman (RCP) รุนที่ 40/2017 2552 - 2557 ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

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

นางวชิรา ณ ระนอง 64 ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2560-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ Marshall University สหรัฐอเมริกา 2559-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส11 กรุป จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007 2555-ปจจุบัน นายกสมาคม / กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

วันที่ไดรับตําแหน ง 14 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตร  Role of Compensation Committee (RCC) รุนที่ 2/2007 2547-2553 รองเลขาธิการสายบริหาร กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

อบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 124/2009

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา 54 ปริญญาโทวิทยาศาสตร (ฟสิกส), Indian Institute of Technology, นิวเดลี, ประเทศอินเดีย ไมมี ไมมี 2560-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ปริญญาไทวิทยาศาสตร (วัสดุศาสตร), มหาวิทยาลัย Dundee, สกอตแลนด, สหราชอาณาจักร 2558-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร (สิงคโปร) จํากัด

กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA), มหาวิทยาลัย INSEAD, ประเทศฝร่ังเศส 2557 – 2558 ประธาน Investment Banking and Securities บริษัท ทาทา แคปปตอล จํากัด

กรรมการสรรหาและพิจารณา อบรมหลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID) กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทาทา จํากัด

    คาตอบแทน อบรมหลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (IOD) India 2554 – 2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร (สิงคโปร) จํากัด

วันที่ไดรับตําแหน ง 14 สิงหาคม 2560 2540 – 2554 กรรมการผูจัดการ India Advisory Partners Pvt Ltd.

นายวีระ บวนวงศ 72 อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ สาขาโลหะการ ไมมี ไมมี 2553-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผู อํานวยการฝายผลิต 2547-2553 รองประธานอาวุโส บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส จํากัด

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

นางสาวเย็บ ซิน หรู 39 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8.01 2560-ปจจุบัน ประธานเจาหน าที่บริหารฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

ผูช วยประธานเจาหน าที่บริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2545-ปจจุบัน ผูจัดการฝายจัดซ้ือ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 มีนาคม 2557 ผูช วยประธานเจาหน าที่บริหาร

ไมมี ไมมี

บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ

อายุ 

(ป)

สดัสวน

การถือหุน

ในบร ิษ ัท 

(ร อยละ)

ความสมัพันธ

ทางครอบคร ัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบร ิหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง

วันท่ีไดรับแตงต้ังคร้ังแรก
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ บร ิษ ัท/ประเภทธุรกิจ

นายกวี เวสารัชอารียกลุ 56 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไมมี ไมมี 2555-ปจจุบัน ผู จัดการทั่วไป ฝายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการทั่วไปฝายโครงการและ 2547-ปจจุบัน ผู จัดการทั่วไป ฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

พัฒนาวิศวกรรม

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 เมษายน 2548

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 51 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 0.0 ไมมี 2560-ปจจุบัน ผูช วยผูจัดการทั่วไป ฝายขายและการตลาด บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูช วยผู จัดการทั่วไปฝายบริหารจัดการ 2556-ปจจุบัน ผูช วยผูจัดการทั่วไป ฝายบริหารขอมูล บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 กันยายน 2553 2544-2553 ผู จัดการฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2543-2544 ผู จัดการฝายซอมบํารุง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรรณทิพย ประดิษฐสุขถาวร 39 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมี ไมมี 2557-ปจจุบัน ผูประสานงานสวนงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

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

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

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

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

อายุ 

(ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สดัสวน

การถือหุน

ในบร ิษ ัท 

(ร อยละ)

ความสมัพันธ

ทางครอบคร ัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบร ิหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทยอย 

 

 

รายชื่อบริษัท บริษัท

รายชื่อ 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
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อ 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

บริษัทรวมและกจิการรวมคา

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 โฮลด้ิง

บริษัทรวมและกจิการรวมคา
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (1) 

 

รายช่ือบริษัท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทยอย

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
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (2) 

 
  

 

 

รายช่ือบริษัท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทยอย

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
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตามขอมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวขอ 11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําป 2561 ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที ่0105554071715 

โดยบริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ไดมอบหมายให นายรักษพล อังศุวิทยา ตําแหนง ผูจัดการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดวย

ประสบการณที่ นายรักษพล อังศุวิทยา ไดดํารงตําแหนง ผูจัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแตป 2554 

จนถึงปจจุบัน อีกทั้งไดเขารวมการฝกอบรมมาตรฐานตางๆ ไดแก หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน

กรรมการไทย การอบรมภายในองคกรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเปนหัวหนาทีม และอื่นๆ โดยมี

หนาที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี ้

(1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางแผนงานการตรวจสอบของแตละธุรกรรมตามแผน 

(2) ตรวจทานกระดาษทําการและตรวจทานการจัดทําขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ 

(3) ประชุมรวมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหนาของงานตรวจสอบ 

(4) กํากับดูแลใหมีการประชุมรวมกับผูไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงการติดตามแผนการปรับปรุงใหความเสี่ยงจากขอสังเกตลดลง หรือแกไขไมใหเกิดการกระจาย

ความเสี่ยงออกไป 

(5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน 

ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรูและความเปนอิสระ โดยมีคุณพิพัฒน เรืองรองปญญา เปนประธานกรรมการ และมีคุณเคนเนต อึ้ง 

และคุณไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เปนกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทดวยความเปนอิสระ โดยไดทําการสอบทานการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทตามหลักกํากับ

กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรายงานงบการเงิน 

และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อใหความม่ันใจวาบริษัทมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี 

และบุคคลเกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดรับเสนอมา โดยสรุปดังนี้ 

1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการสอบทานการจัดทํางบการเงินใหมีความถูกตอง มีขอมูลเพียงพอ 

และครบถวนตามขอกําหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  ขั้นตอนการตรวจสอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ

และมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชนของผูถือหุน  คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูสอบ

บัญชีเขาประชุมรวมกันเพื่อรายงานขอสังเกตและรายงานการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส  

และไดมีการประชุมโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมเพื่อความเปนอิสระในการแสดงความเห็นและรายงานขอสังเกตและ

ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณา  ดวยวิธีการ

ทํางานที่กลาวมา คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานและพิจารณางบการเงินสําหรับป 2561 พบวามีความถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอเหมาะสมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวไดมีมติเห็นชอบตองบการเงิน และมีความเห็นไปในทาง

เดียวกันกับผูสอบบัญชี  

2) ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ

ทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และสนับสนุนใหบริษัทฯ จัดใหมีระบบการตรวจสอบ

ควบคุมการทํางานในขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  ดวยมาตรฐานการดําเนินงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานดาน

คุณภาพ IATF16949 และจากการประเมินระบบควบคุมภายในองคกร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูในเกณฑดีและไมมีขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญ  คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดสอบทานรายงานการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําปจากผูตรวจสอบภายใน และไดใหคําแนะนํา

รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบแกไขเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามหลักกํากับกิจการที่ดีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบริษัทใหดียิ่งขึ้น 

3) รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเกี่ยวโยงที่

เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเพื่อประโยชนของกลุมบริษัทอาปโก  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการเขาทํารายการ

ดังกลาวโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ และเปนไปตาม

ขอกําหนดที่เกี่ยวของตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
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4) การปฏิบัติตามกฎเกณฑและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และการรายงานเปดเผยขอมูลตามขอกฎหมาย กฏเกณฑ ขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และสํานักงานก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดทําหนาที่ดูแลใหฝายบริหารของบริษัทฯ มีการดําเนินงานตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานการทุจริต และนโยบายอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทไดใหแนวทางไว  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวไมพบวาบริษัทมีรายงานการกระทําผิดใดใน

ป 2561 

5) การพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชีบนพื้นฐานของความรูความสามารถ ประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความเพียงพอ

ของทรัพยากร รวมไปถึงความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  จากการพิจารณาผลงานของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได

มีมติใหเสนอแตงตั้ง บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2562 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ดวยความรอบคอบ และความเปนอิสระ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลหรือทรัพยากร และไดรับความรวมมือ

อันดีจากผูบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีการพัฒนาการดําเนินงานตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี ม ี

ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  งบการเงินของบริษัทมีความถูกตอง

ครบถวน เชื่อถือได และจัดทําตามมาตรฐานทางบัญชี   มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได

ประเมินการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบในปที่ผานมาวามีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีคุณพิพัฒน เรืองรอง

ปญญา เปนประธาน และคุณเคนเนต อึ้ง และคุณไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ดํารงตําแหนงกรรมการ   คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปไดดังนี้ 

ในดานการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทําหนาที่สอบทานใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีความเหมาะสมตอธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจํานวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรูและประสบการณ

ของกรรมการ  คณะกรรมการทําการพิจารณาและนําเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกฎหมายและกฎเกณฑที่

เกี่ยวของจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

โดยเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่ชวยสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี้ 

บุคคลที่ผานคุณสมบัติดังกลาวตองมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของบริษัทฯ   

ในดานการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอยดวยความระมัดระวัง และไดเสนอคาตอบแทนตคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคํานึงถึง

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกลเคียงกัน   

ในป 2561 คณะกรรมการไดจัดการประชุมประจําปเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ  นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาและใหคําแนะนําสําหรับการจัดทําแผนการสืบทอด

ตําแหนงสําหรับกรรมการและผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัท   ทั้งนี ้สําหรับป 2561 คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอให

แตงตั้งนายเย็บ ซ ูชวน  นางเตียว ลี งอ และนายวิเชียร เมฆตระการ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ

ไดเสนอใหแตงตั้ง นางสาวเย็บ ซิน หรู เขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน  สําหรับคาตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการไดเสนอใหปรับเพิ่มคาเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอย โดยใหคงอัตราเดิมของป 2560 สําหรับคาตอบแทนรายปและโบนัสพิเศษเพื่อจายใหกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ ขอเสนอดังกลาวไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2561 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทและผูถือหุนเปนหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดใหความมั่นใจวาการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการในปที่ผานมามีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และความโปรงใสตามหลักกํากับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการของบริษัทไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายพิพัฒน เรืองรองปญญา) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่กํากับดูแลกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงขององคกร ประเมินและทบทวนปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ  และกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันและแกไขเพื่อลดทอนผลกระทบตอการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมอิสระ 3 ทาน โดยมีคุณจอหน 

พารคเกอร ดํารงตําแหนงประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดํารงตําแหนงกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ  และกําหนดแนวทาง

ในการประเมินและติดตามปจจัยความเสี่ยงขององคกร  ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดการประชุมจํานวน 

2 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปจจัยเสี่ยงขององคกร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของอุตสาหกรรมยาน

ยนต แนวโนมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม และการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงไดระบุ วิเคราะห และทบทวนถึงความเปนไปไดของการเกิดเหตุการณและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง และดูแล

กําหนดใหมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปองกันและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสรางความมั่นใจวาปจจัยเสี่ยงขององคกรไดรับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม   

บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ใหครอบคลุมทั้ง

องคกร  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของปจจัยเสี่ยงสําคัญ ไวในหัวขอปจจัยเสี่ยงของรายงานประจําป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดใชความรูความสามารถและประสบการณในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน และเพิ่มมูลคาใหกับองคกรดวยกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพและไดประสิทธิผล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและ

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนหลัก และมั่นใจไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในปที่ผานมา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 ในนามคณะกรรมการ 

 (นายจอหน พารคเกอร) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 



 
 

เอกสาแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพยสิน   หนา 118 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

(ไมมีขอมูลตองแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

