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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

 
ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทอาปิโก 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “AH”) จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2539 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 75 ล้านบาท เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเป็นการรับโอน
กิจการจากบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จ ากัด ซ่ึงปัจจุบันได้หยุดด าเนินกิจการแล้ว จากนั้น บริษัทไดน้ าหุ้นเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 242,823,600 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 242,823,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเริ่ม
ด าเนินธุรกิจการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร และได้พัฒนา
ก้าวหน้ามาสู่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น และการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน า 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 322,583,844 บาท โดย
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจ านวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

1.1. วิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน  ทั้งนี้ บริษัทมีพันธ
กิจที่ส าคัญเพื่อมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุข 4 ประการ ได้แก่ 

• ความสุขของลูกค้า บริษัทตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการรักษามาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในการท างาน คุณภาพของ
สินค้า ราคาที่แข่งขันได้ มีการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา รวมถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการที่ดี
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดส าหรับลูกค้าของบริษัทฯ 

• ความสุขของพนักงาน บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่างม่ันคงและย่ังยืน ด้วยการสร้างเสริมบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การมอง
ปัญหาให้เป็นโอกาส ความซ่ือสัตย์ และการให้ความเคารพซ่ึงกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการปลูกฝัง
ความรักต่อครอบครัวเพื่อสร้างพื้นฐานความสุขที่แข็งแกร่ง และต่อเนื่องไปสู่องค์กร และประเทศชาติ 

• ความสุขของผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งม่ันด าเนินกิจการเพื่อผลก าไรและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีการจัดสรร
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

• ความสุขของสังคม บริษัทใส่ใจและตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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บริษัทก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน  บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานด้าน
การผลิตตามหลักเกณฑ์ SQCDEM ดังต่อไปนี้ 

• Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยต้องมาเป็นล าดับแรกเสมอ 
• Quality คุณภาพ: กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพและไม่มีของเสียเพื่อบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM 
• Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาด้วยต้นทุนที่ต่ าและเหมาะสม 
• Delivery การส่งมอบสินค้า: การจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ด้วยหลักการผลิตแบบพอดีเวลา (JIT) 
• Engineering ด้านวิศวกรรม: มุ่งม่ันตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)  
• Management การบริหารจัดการ: ด าเนินงานอย่างชาญฉลาด โปร่งใส และใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงมีการ

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม 

บริษัทมุ่งม่ันปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ของพนักงาน รวมถึงสรรหา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่ อเป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นน าที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและ
ในระดับสากล และพร้อมสนับสนุนและผลักดันประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับโลก 

ด้วยวิสัยทัศน์และหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการเป็นองค์กรที่คล่องตัวและมีความสุขด้วยการบริหารที่โปร่งใสและมี
ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าจากทุกมุมโลกในฐานะ
ผู้ประกอบการที่มีความม่ันคงย่ังยืนในความเป็นเลิศทางด้านการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพในการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ SQCDEM ทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่งสินค้า การพัฒนาด้านวิศวกรรม รวมถึงการ
บริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO/TS16949 และ 
ISO14001 รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรรับรองอื่น ๆ อีกมากมายจากบริษัทลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ
ด้วยการบริหารอย่างโปร่งใสและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า
ทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสามารถยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2562  

• ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท วรูม จ ากัด บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นกิจการ
ร่วมค้าของบริษัท โดยบริษัท วรูม จ ากัด ประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  3 แบรนด์
ประกอบด้วย KTM  Husqvarna และ Bajaj  

• ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฮุนได มอเตอร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด จากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 20 

• ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ขายหุ้นบริษัท อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้พาร์ทส์ จ ากัด (AVAP) ซ่ึงเป็นบริษัท
ร่วมค้าที่ทางบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 51 ให้กับบริษัท Vinfast Trading and Production LLC 

• ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บจ.เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด และบจ. เอเบิล มอเตอร์ส 
ปทุมธานี บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อ Mitsubishi 
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• ส าหรับปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษั ท  อาปิ โ ก  ไ ฮ เทค  จ ากั ด  (มหาชน ) ไ ด้ รั บ รางวั ล  Drive Award 2019 Excellence ใน
ภาคอุตสาหกรรม จากสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2. บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Delivery Award ประจ าปี 2562 จาก Ford 
Thailand Manufacturing 

3. บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 100% Delivery Performance ประจ าปี 2562 
จาก Ford Thailand Manufacturing 

4. บริษัท อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม  

5. บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ ากัด ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม  

6. บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ ากัด ได้รับรางวัล Supplier Excellence (Quality Performance) จาก 
American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 

7. บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์  (1996) จ ากัด ได้รับใบรับรอง 2019 TCC Risk Management 
Activity Business Continuity Plan (BCP) Step 1-10 and Exercise Plan ประจ าปี  2562 จาก
กลุ่มโตโยต้า 

ปี 2561   

• ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท VinFast Trading and 
Production LLC ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม VINGROUP ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมจัดตั้งโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและประกอบตัวถังรถยนต์ที่  VinFast Supplier Park เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม 
เพื่อผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (body-in-white: BIW) ให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์ของ VinFast 
ส าหรับรถยนต์ 2 รุ่นแรกของ VinFast ได้แก่ รถยนต์นั่ง 4 ประตู (Sedan) และรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) 
ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างสองบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 
ภายใต้ชื่อบริษัท อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้ พาร์ทส์ จ ากัด (AAPICO Vinfast Auto Parts Company Limited 
หรือ “AVA”) ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทและ VinFast ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 51 และ 49 ตามล าดับ  

• ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Nuro Technology Incorporated ซ่ึงเป็นบริษัทจด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวัน ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 50.86 ล้านบาท   

• ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ย่ืนจดทะเบียนเลิก
บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 
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• ส าหรับปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการยืนยันถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาลในทุกส่วนการท างานขององค์กร   

2. รางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าและคู่ค้า ซ่ึงแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการด าเนินงานที่
ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง  

3. รางวัล Best in Quality-Cost-Delivery และรางวัล LRP Winner จากบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นรางวัลที่แสดงถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งสินค้าที่
ตรงต่อเวลา   

4. รางวัล Q1 Award จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรม TCC TPS Activity ของกลุ่มบริษัทโตโยต้า  
6. รางวัล Honda CEO Award ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายที่เป็นเลิศ และตัวแทนจ าหน่ายที่ท ายอดขายสูงสุด 

3 ล าดับแรกในส่วนของตัวแทนจ าหน่ายและ 4 ล าดับแรกในส่วนของศูนย์บริการพ่นสี จากบริษัท ฮอนด้า 
มาเลเซีย 

ปี 2560   

• ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดย บริษัทได้เข้าท าสัญญาขาย
หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่สัดส่วนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในประเทศสิงคโปร์ 
ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวโยง   

• ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทไดจ้ าหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือครองในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด ในประเทศสิงคโปร์ (QI) ให้แก่บริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ โฮ
ลด้ิง เนเธอร์แลนด์ จ ากัด  

• บริษัทได้ขายหุ้นบริษัท อาปิโก คิวไอ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงบริษัทถือครองในสัดส่วน
ร้อยละ 60 ภายใต้ผ่านบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากัด ให้แก่คอนติเนนทัล 

• บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ได้ท าบันทึกข้อตกลงในการ
ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่โซจิทสึถือครองอยู่ให้นางสาวเย็บ ซินหรู และนางสาวเย็บ ซินหยี และจากบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซ่ึงเป็นผู้บริหารของโซจิทสึได้ย่ืนหนังสือ
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการลาออกของกรรมการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ นโยบาย หรือโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทและมูลค่าการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นดังกล่าวไม่
เข้าเกณฑ์ที่จะต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท (Tender Offer)  

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง 
และ นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 
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1.3. การลงทุนในกลุ่ม Sakthi ช่วงระหว่างปี 2560 – 2562 

• 2560: การเริ่มต้นเข้าลงทุนในกลุ่ม Sakthi  

กลุ่ม Sakthi เป็นผู้น าในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายระดับโลกส าหรับชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่งก าลัง
รถยนต์ด้านความปลอดภัย (Chassis and Powertrain Safety Critical Components) รวมถึงชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูป
โลหะและอลูมิเนียม (Iron & Aluminum Castings) โดยมีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคพื้น
ทวีปยุโรป และประเทศอินเดีย โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เจนเนอรัลมอเตอร์ ฟอร์ดมอเตอร์ โฟล์คสวาเกน ซูซุกิ ฮุนได 
โตโยต้า นิสสัน จีลี่ วอลโว่ ฉางอาน เอสเอไอซี เชอรี่ บีวายดี และอื่นๆ จึงเป็นโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจที่จะช่วย
เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่ม บมจ. อาปิโก ไฮเทค (“บริษัทฯ”) ในเวทีโลกในการพัฒนาธุรกิจชิ้นสวนโครงชวงลางและ
ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปดวยก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 บริษัทฯ และ บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (“AIPL”) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศสิงค์โปร์ จึงเข้าลงทุนในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited 
(“SGAH”) ซ่ึงเป็นบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักรที่กลุ่ม Sakthi จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้น (Holding 
Company) และได้เข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้รวม
ทั้งหมด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าจ านวนโดยประมาณ 3,522 ล้านบาท (“รายการลงทุนครั้งที่ 1”)  
แบ่งการลงทุนออกเป็นสองส่วนคือ  

(1)  หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SGAH จ านวน 2,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 25.10 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SGAH รวมมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่าจ านวนโดยประมาณ 1,761 ล้านบาท; และ  

(2)  เงินกู้ ซ่ึงบริษัทฯ (ผ่าน AIPL) เป็นผู้ให้กู้แก่ SGAH ตามสัญญาให้กู้ยืมเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่าจ านวนประมาณ 1,761 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 20 ต่อปี (“สัญญาให้กู้เงินปี 2560”) 

ภายหลังรายการลงทุนครั้งที่ 1 ท าให้บริษัทฯ และ AIPL เข้าถือหุ้นใน SGAH รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ร่วมกับ 
บริษัท ABT Auto Investments Limited (“ABT Auto”) ซ่ึงถือหุ้น SGAH ในส่วนที่เหลือเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.90  

• 2561: การเพิ่มจ านวนเงินลงทุนในกลุ่ม Sakthi ของบริษัทฯ   

ช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมใน SGAH โดยมีมูลค่าในการลงทุนในครั้งนี้รวม 65 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่าจ านวนประมาณ 2,138 ล้านบาท (“รายการลงทุนครั้งที่ 2”) ซ่ึงประกอบด้วยการลงทุนสองส่วนคือ  

(1)  หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SGAH จ านวน 4,977 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.89 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SGAH รวมมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่าจ านวนโดยประมาณ 827 ล้านบาท; และ  

(2)  เงินกู้ ซ่ึงบริษัทฯ เป็นผู้ให้กู้แก่ SGAH ตามสัญญาให้กู้ยืมเงินมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
จ านวนประมาณ 1,311 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 10 ต่อปี (“สัญญาให้กู้เงินปี 2561”) 

ภายหลังรายการลงทุนครั้งที่ 2 ท าให้บริษัทฯ และ AIPL เข้าถือหุ้นเพิ่มเติมใน SGAH รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.99 ร่วมกับ ABT Auto ซ่ึงเหลือสัดส่วนการถือหุ้น SGAH เท่ากับจ านวนร้อยละ 50.01  
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ทั้งนี้ การให้กู้เงินทั้งสองครั้งคือ ในปี 2560 (จ านวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และปี 2561 (จ านวน 40 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) นั้นมีหลักประกันหลายรายการดังต่อไปนี้ 

(1)  ค้ าประกันโดยกรรมการผู้มีอ านาจของ SGAH จ านวน 2 คน และค้ าประกันโดยบริษัท ABT Auto 

(2) จ าน าหุ้น SGAH ที่ถือโดย ABT Auto ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50.01; และ 

(3) จ าน าหุ้นของบริษัท Sakthi Automotive Group USA Inc. (“SAGUSA”) ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100  

• 2562: การด าเนินการเพื่อควบคุมบริษัทในกลุ่มบริษัท Sakthi เน่ืองจากการผิดสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ SGAH 

1. การเข้าถือหุ้นและอ านาจในการบริหารจัดการใน SGAH 

ช่วงไตรมาสแรกปี 2562 SGAH ผิดนัดช าระดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาให้กู้เงินปี 2560 และผิด
นัดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาให้กู้เงินปี 2561 ตามล าดับ บริษัทฯ จึงด าเนินการทวง
ถาม SGAH หลายครั้งในระยะเวลาหลายเดือนเพื่อให้ SGAH ช าระหนี้ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม SGAH ยังเพิกเฉยและไม่ด าเนินการช าระหนี้ตามที่บริษัทฯ ทวงถาม บริษัทฯ จึงด าเนินการ
ในทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันที่มีอยู่ โดยเริ่มจากการบังคับหลักประกันหุ้น SGAH ที่ถือโดย ABT Auto 
ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ภายใต้สัญญา Share Charge ตามกระบวนการบังคับหลักประกันตาม 
กฎหมายประเทศอังกฤษ โดยกระบวนการบังคับดังกล่าวเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 และเสร็จสิ้นในวันที่  
16 ตุลาคม 2562 มีผลท าให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SGAH ในช่วงเวลาดังกล่าวจากร้อยละ 49.99 เป็น
ร้อยละ 100 นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลากรจากบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการใน SGAH แทน
กรรมการชุดเดิมทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันตามสัญญาค้ า
ประกันโดยกรรมการผู้มีอ านาจเดิมของ SGAH จ านวน 2 คน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด  

2. การเข้าถือหุ้นและอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทที่ SGAH ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เม่ือบริษัทฯ เข้าถือหุ้น SGAH ทั้งหมดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จึงถือว่าบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นโดยทางอ้อมใน
กลุ่มบริษัทของ SGAH ทั้งนี้ มีรายการกลุ่มบริษัทย่อยของ SGAH ซ่ึงเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ (Operating 
Company) ดังต่อไปนี้ 

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังรายการลงทุนครั้งที่ 2 

SGAH 

ABT Auto AAPICO 
& AIPL 

SACL SAGUSA 

25.10% 74.90% 
SGAH 

ABT Auto AAPICO 
& AIPL 

SACL SAGUSA 

49.99% 50.01% 

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังรายการลงทุนครั้งที่ 1 
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ล าดับที ่ บริษัท  ประเทศ 

1 Sakthi Auto Component Limited (“SACL”)  อินเดีย 
1.1 Sakthi Auto Ancillary Private Limited (“SAAPL”)  อินเดีย 
1.2 Sakthi Portugal S.A. (“SP”)  โปรตุเกส 
1.3 Sakthi Portugal SP 21 S.A. (“SP21”) โปรตุเกส 
2 Sakthi Automotive Group USA Inc. (“SAGUSA”)  สหรัฐอเมริกา 

2.1 Weihai Bethel Sakthi Automotive Safety System. Co., Ltd. 
(“WBS”)  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และป้องกันการยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัทย่อยของ SGAH 
ออกไปสู่บริษัทในกลุ่ม Sakthi อื่นๆ รวมไปถึงเพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มบริษัทและท าให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการ บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้   

(ก) ด าเนินการเพื่อให้ได้อ านาจในการควบคุม SACL 

แม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นทางอ้อมใน SACL ผ่าน SGAH ในสัดส่วนร้อยละ 77.04 และตามสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Share Holders Agreement) บริษัทฯ มีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือ
หุ้น แต่เนื่องจาก SACL ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการจ านวนเสียงข้างมากซ่ึงมาจากการแต่งตั้ง
โดย ABT Auto (ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมใน SGAH) และกรรมการชุดเดิมไม่ด าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการได้ตามสัดส่วน บริษัทฯ จึงด าเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจควบคุม SACL 
โดยผ่านกระบวนการทางศาลประเทศอินเดีย และกระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIAC) ทั้งนี้ กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และบริษัทฯ ยังคงไม่
สามารถแต่งตั้งกรรมการใน SACL ตามที่มีสิทธิได้          

 

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังบริษทัฯ 

ถือหุ้นใน SGAH ในสัดส่วนร้อยละ 100 

*แสดงเฉพาะ Operating Company 100.00% 77.04% 

SGAH 

AAPICO & 

AIPL 

SACL SAGUSA 

100.00% 

SAAPL 
WBS 

Subsidiary 1 

Subsidiary 2 

SP 

SP21 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

52.00% 100.00% 
49.00% 
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(ข) เข้าซ้ือหุ้นของ SP ทั้งหมด  

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัท Sakthi Services, S.A. (“SS”) ซ่ึงเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ 
SGAH ที่ถือหุ้นใน SP เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทเงินทุน Oxy Capital 
(“Oxy”) โดยเงินกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นหุ้นทั้งหมดของ SP ดังนั้น Oxy จึงด าเนินการบังคับ
หลักประกันหุ้น SP ดังกล่าว 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ SP ในการเพิ่มช่องทางให้บริษัทฯ เพื่อขยายฐานการผลิตและ
ฐานลูกค้าในทวีปยุโรป ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจเจรจาขอซ้ือหุ้นทั้งหมดของ SP ท่ี Oxy ไดใ้ช้สิทธิ์จากการ
บังคับหลักประกันมาขายทอดตลาด ในราคา 24.5 ล้านยูโร หรือ 812.3 ล้านบาท และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ใน SP พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก SP เป็น บริษัท AAPICO Maia, S.A. (“AMI”) ซ่ึง 
AMI เป็นบริษัทย่อยภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยตรง และครอบคลุมไปถึง SP21 ซ่ึงภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น AAPICO Agueda, S.A. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการจากทางบริษัทฯ 3 ท่าน
เข้าร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ AMI สองท่าน ในคณะกรรมการที่มีทั้งหมด 5 ท่านเพื่อก ากับดูแลการ
บริหารงาน AMI ซ่ึงมีผลบังคับเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) การด าเนินการใน SAGUSA ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมกิจการของ Receiver 

ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น SGAH ทั้งหมด SAGUSA 
เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ (Receivership) และอยู่ภายใต้การควบคุมกิจการของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ (Receiver) ที่ถูกแต่งตั้งโดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา  

กระบวนการ Receivership ในกรณีของ SAGUSA นั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ Receiver ต้อง
ด าเนินการท าแผนในการด าเนินธุรกิจของ SAGUSA เพื่อน าเสนอแผนดังกล่าวต่อนักลงทุนที่สนใจซ้ือกิจการ
ของบริษัทและเข้าด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยวิธีการประมูลขายบริษัท และหากไม่มีนักลงทุนรายใดที่
สนใจเข้าร่วมการประมูลเพื่อซ้ือกิจการของ SAGUSA ดังกล่าว Receiver จะด าเนินการเพื่อช าระบัญชี
บริษัท (Liquidation) และน าเงินที่เหลือจากการช าระบัญชีคืนให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ ของ SAGUSA ต่อไป    

100.00% 

SGAH 

(UK) 

AAPICO 
& AIPL 

SAGUSA SACL 

(India) 

100.00% 

77.04% 

SAAPL 

(India) 

Subsidiary 
1 WBS 
Subsidiary 
2

100.00% 

100.00% 

52.00% 100.00% 
49.00% 

100.00% 

AAPICO  
Maia 

AAPICO 
Agueda 

(Portugal) 

Former SP 

Former SP21 

ภาพโครงสร้างการถือหุ้น 

ภายหลังบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น SP เสร็จสิน้ 

*แสดงเฉพาะ Operating Company 
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ในกรณี SAGUSA นั้น ภายหลังจากที ่Receiver ไดด้ าเนินการท าแผนการด าเนินธุรกิจของบรษิัทเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ท าการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เห็นว่า  
แผนดังกล่าวจะไม่สามารถท าให้ SAGUSA สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจในสภาวะปกติได้ บริษัทฯ จึงไม่เข้า
ร่วมประมูลเพื่อซ้ือ SAGUSA และเนื่องจากไม่มีข้อเสนอการลงทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนหรือบริษัทอื่นใดอีก 
ทาง Receiver จึงได้เริ่มด าเนินการในกระบวนการช าระบัญชี 

อย่างไรก็ตาม กิจการของ SAGUSA จะต้องด าเนินต่อไปเท่าที่จ าเป็นภายใต้การควบคุมของ Receiver 
จนกว่าลูกค้าของ SAGUSA ทั้งหมดจะสามารถจัดหาแหล่งผลิตแหล่งใหม่ได้ จากนั้น Receiver จะได้ด าเนิน
กระบวนการช าระบัญชีต่อไป  

ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้น WBS ซ่ึงเป็นบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เกิดจากการร่วมทุน
ระหว่าง SAGUSA และบริษัท Bethel Automotive ซ่ึง SAGUSA ถืออยู่เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในทรัพย์สินของ SAGUSA ที่จะถูก Receiver น าออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาดเช่นเดียวกัน 
โดยคาดว่ากระบวนการขายหุ้น WBS ดังกล่าวจะมีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นตามล าดับต่อไปในปี 2563 

1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทเริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบ
ครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ  (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  (OEM 
Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ า ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ  รวมถึง
ถังน้ ามันเพื่อจัดส่งให้กับริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นน าในประเทศไทย  จากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิต
ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (chassis frame components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิว 
(Machining) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ ามันพลาสติก 

บริษัทด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
กลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง  กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ฟอร์ด อีซูซุ และ
โตโยต้า 

บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่ มีความเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 43 บริษัท (31 บริษัทในประเทศไทยและ 
12 บริษัทในต่างประเทศ) 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
PILLAR I ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 

 

ประเทศไทย 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน) 

AH • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ 
ช้ินส่วน 
พื้นรถ ตัวค้ า ตัวยึด โครงรถ เป็น
ต้น 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ฟอร์ด 
• อีซูซ ุ
• โตโยต้า 
• วินฟาสท ์
• นิสสัน 

322.58 100 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ 
จ ากัด 

AHP • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ 
ช้ินส่วน 
พื้นรถ ตัวค้ า ตัวยึด โครงรถ เป็น
ต้น 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• นิสสัน 
• โตโยต้า 

120 100 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 
จ ากัด 

AHT • อุปกรณ์จับยดึส าหรับการ
ประกอบรถยนต ์

• แม่พิมพ์ป๊ัมโลหะแผ่น 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• เมอเซเดส 
เบนซ ์

• ฟอร์ด 
• อีซูซ ุ
• วินฟาสท ์
• วอลโว 

65 100 

บริษัท อาปิโก เลมเทค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

AL • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส ์

• เอ็ดช่า อาปิโก 
• ฟูจิคูระ 

อิเล็กทรอนิกส ์

40 60 

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

AMK • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป • นิสสัน 33 51 

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรสี์ 
(1996) จ ากัด 

ASICO • ท่อน้ ามัน 
• ท่อน้ ามันเบรก 
• ช้ินส่วนเครื่องยนต ์

• ฮอนด้า 
• นิสสัน 
• โตโยต้า 
• มิตซูบิชิ 

117.7 46 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
• ออโต้อัลลาย

แอนซ์ (AAT) 

บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโม
ทีฟ จ ากัด 

EA • ช้ินส่วนเปิด-ปิดประต ู
• ช้ินส่วนขาพับ บานพับประต ู
• ระบบเบรกจอดรถ 

• อาปิโก ไฮเทค 
• มิตซูบิชิ 
• นิสสัน 

52 49 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด 
(มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 

AP • ช้ินส่วนพลาสติกในรถยนต์และ 
เครื่องใช้อื่น ๆ 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ฟอร์ด 
• ฮอนด้า 
• ไทยยามาฮ่า 
• อิซูซ ุ

255 100 
(ถือโดย 

AF) 

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ 
จ ากัด 

TTSC • แม่พิมพ์พลาสติก 
• ช้ินส่วนพลาสติก 

• ฮอนด้า 
• คาวาซาก ิ
• ซูซูก ิ

101.2 49 

อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

KT • อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์
ประเภทผลติภณัฑ์พิมพล์ายไม้ 
และก ามะหยี่เทยีม 
(อยู่ระหว่างช าระบญัชี) 

- 28.5 76 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากดั 
 

AA • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อม
ประกอบ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถ
กระบะ (D-Max) และช้ินส่วนเสื้อ
เพลาท้าย 

• อเมริกันแอ็ค
เซิล (AAM) 

• อีซูซ ุ

800 100 



 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   หน้า 12 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) 

AF • ช้ินส่วนยานยนตต์ีอัดขึ้นรูป 
ส าหรับ ช้ินส่วนในระบบส่งก าลัง 
ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและ
กันสะเทือน  
ช้ินส่วนดุมล้อ 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ดาน่า สไป
เซอร ์

• จีเคเอ็น ไดรฟ
ไลน ์

• เอ็นทีเอ็น 
• ทีเอชเค ริทึ่ม 
• ยามาฮา่ 

500 100 

บริษัท อาปิโก พรีซิช่ัน จ ากัด APC • ช้ินส่วนยานยนต์กลึงเจียผิว 
ส าหรับ ช้ินส่วนในระบบส่งก าลัง 
ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและ
กันสะเทือน 
ช้ินส่วนดุมล้อ 

• อเมริกันแอ็ค
เซิล (AAM) 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ดาน่า สไป
เซอร ์

• ฟอร์ด 
• จีเคเอ็น ไดรฟ

ไลน ์

205 100 
(ถือโดย 

AF) 

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรลั โปร
ดักส์ จ ากัด 

ASP • ช้ินส่วนเชื่อมประกอบโครงช่วง
ล่างรถกระบะ (D-Max)  

• อีซูซ ุ 200 100 

บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

SA • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อม
ประกอบ ส าหรับชิ้นส่วนขนาด
กลางและขนาดเล็กส าหรับ
รถยนต์ที่มีความทนทานสูง  

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• มาสดา้ 
 

350 49 

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ASD • คาน (Cradles) ส าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล  

• การประกอบโครงของรถยนต์ 
(Body-in-White หรือ BIW) 

- 300 50 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง จังหวัดระยอง 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด  
(มหาชน) (โรงงานสาขา) 

AH • ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ 
ช้ินส่วน 
พื้นรถ ตัวค้ า ตัวยึด โครงรถ เป็น
ต้น 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ฟอร์ด 

- 100 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด 
(มหาชน) (โรงงานสาขา) 

AP • ถังน้ ามันพลาสติก 
 

 

• ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) 

• ฟอร์ด 
• เอสเอไอซ ี

- 100 
(ถือโดย 

AF) 

บริษัท มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

MA • ช้ินส่วนกรอบประตูรถยนต ์
• ช้ินส่วนประดับยนต ์
• บานเลื่อนประต ู

 

• เจนเนอรลั
มอเตอรส์ 

• อีซูซ ุ
• นิสสัน 

288.5 40 

บริษัท ซันโอ อินดัสทรสี์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

SI • ช้ินส่วนท่อส าหรับเครื่องยนต ์
• ท่อน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

• ฮิตาช ิ
• โตโยต้า 
• นิสสัน 

146.25 20 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง 
พรีซิช่ัน ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 

KCX • ก้านลูกสูบเครื่องยนต ์
• ช้ินส่วนทองแดง เช่น ช้ินส่วน

อุปกรณ์ชุดควบคมุไฟฟ้าก าลัง 

• เชอรี่ 
• ฉางอัน ฟอร์ด 

มาสดา้ เอ็นจิ้น 
(CFME) 

• ชไนเดอร์ 
อิเล็คทริก 

• เอสจีเอ็ม
ดับบลิว 

• เอสเอไอซ ี
• วิสทีออน 

$ 8.1 100 

สหราชอาณาจักร 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้  
โฮลดิ้ง จ ากัด  
- สหราชอาณาจักร (โฮลดิ้ง 

ส านักงานใหญ่) 
- อินเดีย 

- สหรัฐอเมริกา 

- สาธารณรัฐประชาชนจีน 

SGAH • ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปอลมูิเนียม 
• ช้ินส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่ง

ก าลังรถยนตด์้านความปลอดภัย 
ได้แก่ แกนบังคับเลี้ยว ดิสเบรก 
ดรัมเบรก 

• ฟอร์ด 
• เจนเนอรลั

มอเตอรส์ 
• ฮุนได 
• ซูซูก ิ
 

$ 90 100  
(ถือโดย 
AH และ 
AIPL) 

ประเทศโปรตุเกส 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านยูโร) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก ไมอา จ ากัด  AMI • ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ • โฟล์คสวาเกน 
• เปอโยต ์
• ซีตรอง 
• บีเอ็มดับเบลิย ู
• ฟอร์ด 

• เมอร์เซเดส-
เบนซ ์

• เรโนลต ์
• คอนติเนนทอล 
• ดาน่า สไปเซอร ์

€ 6 100 

บริษัท อาปิโก อเกด้า จ ากัด  AAG • ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ • เมอร์เซเดส-
เบนซ ์

• โฟล์คสวาเกน 
• เปอโยต ์
• ซีตรอง 
• ฟอร์ด 

€ 8 100 
(ถือโดย 
AMI) 

ประเทศเยอรมัน 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านยูโร) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท ศักติ โปรตุเกส จ ากดั SPG • ดูแลหลังการขายและสนับสนุน
ทางด้านเทคโนโลยี ของกลุ่ม AMI 
 

• ลูกค้าทั้งหมด 
ของกลุ่ม AMI 

€ 0.025 100 
(ถือโดย 
AMI) 

PILLAR II ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนยบ์ริการรถยนต์ 

ประเทศไทย 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท อักษรย่อ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส์ 
จ ากัด  

AM • โชว์รูม บริการพ่นสีและ
ศูนย์บริการรถยนตม์ิตซูบิชิ 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

20 100 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส์ 
ปากเกร็ด จ ากดั 

AMPK • โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์
มิตซูบิชิ 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

15 100 

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส 
ปทุมธานี จ ากัด 

AMPT • โชว์รูม บริการพ่นสีและ
ศูนย์บริการรถยนตม์ิตซูบิชิ 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

15 100 

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั  NESC • โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์
ฟอร์ด 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

20 100 

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ 
จ ากัด 

HM • ผู้น าเข้าและจ าหนา่ยรถยนต์
ฮุนไดแต่เพียงผู้เดยีวใน
ประเทศไทย 

• ตัวแทน
จ าหน่าย
รถยนต ์

550 20 

บริษัท วรูม จ ากัด VROOM • ผู้ น า เ ข้ า แ ล ะ จ า ห น่ า ย
รถจักรยาน ยนต์  แบรนด์  
Bajaj Husqvarna และ KTM  

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

100 40 

ประเทศมาเลเซีย 

บริษัท อักษรย่อ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านริงกิต) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก มอเตอรส์ 
จ ากัด 

AMM • โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์
โปรตอน 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

RM 2 49 

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั 
(มาเลเซีย) 

NESM • โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์
ฮอนด้า 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

RM 1.5 49 

บริษัท เทนากา เซเทีย รี
ซอสเซส จ ากัด 

TSR • โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์
ฮอนด้า 

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

RM 6 49 

PILLAR III ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT 

ประเทศไทย 

บริษัท อักษรย่อ ผลิตภัณฑ์หลัก 
กลุ่มลูกค้า

หลัก 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ 
จ ากัด 

AEC • กล้องติดตั้งในรถยนต์ GoTrec 
dash camera และอุปกรณ์ยาน
ยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคณุภาพสูง  

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

25 51 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
บริษัท เอ อีอาร์พี จ ากัด AERP • พัฒนาและด าเนินงานระบบ

ปฏิการออราเคิล 
• กลุ่มลูกค้า

บริษัท
ภายใน
เครือ 

5 94 

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั AITS • แผนที่ดิจิทัล  
• พัฒนาซอฟแวรเ์ส้นทางและ

ระบบน าทาง  
• ให้บริการค าปรึกษาระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS)  
• ข้อมูลสถานท่ีขนาดใหญ่  
• ข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
• การจัดการยานพาหนะ  
• การติดตามสินทรัพย์  

• ผู้บริโภค
ทั่วไป 

• ลูกค้า
องค์กร 

100 60 

ประเทศมาเลเซีย 

บริษัท อักษรย่อ ผลิตภัณฑ์หลัก 
กลุ่มลูกค้า

หลัก 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านริงกิต) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั AITS(M)) - - RM 0.5 49  
(ถือโดย 
AITS) 

ประเทศไต้หวัน 

บริษัท อักษรย่อ ผลิตภัณฑ์หลัก 
กลุ่มลูกค้า

หลัก 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านดอลลาร์

ไต้หวัน) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จ ากดั NURO • ให้บริการข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์ • ผู้บริโภค
ทั่วไป 

TWD 200 20.36 

ธุรกิจเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก 

ประเทศไทย 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือ

หุ้น 

บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี 
จ ากัด 

AT - - 1 100 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

ATC • บริหารจดัการหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้กับพนักงานของกลุ่ม
บริษัทอาปิโก 

• กลุ่มลูกค้า
บริษัทภายใน
เครือ 

3 100 

บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จ ากดั AV • ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน
และดูแลการลงทุนในธุรกิจ 
Start-Up   

- 20 100 

บริษัท สมูทเลน จ ากัด SML • ช่องทางข่าวสารยานยนต์และ
บทวิจารณส์ าหรบัผู้บริโภคผ่าน
เว็บไซต์ Autostation.com 

• โฆษณาพาดหัวข่าวดิจติอล 
• รับจ้างท าแอดเวอร์ทอเรียล 
• การสร้างสรรค์คอนเทนต ์
• รับจ้างถ่ายท าภาพนิ่งและวีดีโอ 
• บริการดูแลการจัดการสื่อสังคม

ออนไลน์และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
• บริการพัฒนาและดูแลเวบไซต ์

• บริษัทผู้ผลิต
รถยนต ์

• บริษัทผู้ผลิต
รถจักรยานยนต ์

• บริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ตกแต่ง 

• เอเจนซี่โฆษณา 
• ธุรกิจที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

7 11.9  
(ถือโดย 
AIV) 

บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ 
วีฮีเคลิ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

Foton • น าเข้ารถยนตโ์ฟตอน - 100 97 

ประเทศมาเลเซีย 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านริงกิต) 

สัดส่วน
การถือ

หุ้น 
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียร์ริ่ง 
จ ากัด 

AEM • ธุรกิจให้เช่าที่ดินส าหรับท าโชว์รู
มของรถยนต์ฮอนด้า 

• บริษัท เทนากา 
เซเทีย รีซอส
เซส จ ากดั 

RM 2 100  
(ถือโดย 
NESM 

และ TSR) 

ประเทศสิงคโปร์ 

บริษัท 
อักษร
ย่อ 

ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลกั 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์) 

สัดส่วน
การถือ

หุ้น 

บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ 
ไพรเวท จ ากัด 

AIPL • ดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบ
รวมกิจการ 

- SGD 6.97 100 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
 โครงสร้างการถือหุ้นของบรษิทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

50% 50% 100% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100% 99%

1%

51% 49% 100% 100%

54% 46% 100% 100%

80% 20% 100% 100%

60% 40% 100%

24% 76%

40% 60%

49% 51%

80% 20% 100%

48% 40% 100%

12% 100%

100%

49%

51% 49%

51%

51% 49%

51% 49%

12% 51% 60%

20.36% 49%

94%

100% 100%

100%

100%

11.9%

97%

บรษัิท สมทูเลน จ ำกัด

บรษัิท โฟตอน พำสเซนเจอร ์วฮีีเคิล 

ดิสทรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท นูโร เทคโนโลยี จ ำกัด 

(ไต้หวนั)

บรษัิท เอ อีอำรพ์ ีจ ำกัด

บรษัิท โซจิทส ึออทรำนส ์คอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท โซจิทส ึคอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท อำปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก เทคโนโลยี จ ำกัด

 ธุรกิจสนับสนุนการด าเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก

บรษัิท อำปิโก อินเวสเมนท์ จ ำกัด (สงิคโปร)์

บรษัิท อำปิโก เวนเจอร ์จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 

(มำเลเซีย)

PILLAR III : ธุรกิจการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT

บรษัิท อำปิโก ไอทีเอส จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก ไอทีเอส จ ำกัด

(มำเลเซีย)

บรษัิท อำปิโก อิเล็คทรอนิกส ์จ ำกัดออโต้ เนวิ

บรษัิท ศกัติ โกลบอล ออโต้ โฮลด้ิง จ ำกัด 

(สหรำชอำณำจักร)

บรษัิท อำปิโก ไมอำ จ ำกัด (โปรตเุกส)

บรษัิท อำปิโก อเกด้ำ จ ำกัด 

(โปรตเุกส)

บรษัิท ศกัติ โปรตเุกส จ ำกัด  

(เยอรมนั)

บรษัิท เทนำกำ เซเทีย เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท นิว เอรำ่ เซลส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท วรูม จ ำกัด บรษัิท นิวเอรำ่ เซลส ์จ ำกัด

บรษัิท วำยแอลเอ็น เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท เทนำกำ เซเทีย 

รซีอสเซส จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท คำซึยำ (ประเทศไทย) จ ำกัด

(อยู่ระหวำ่งช ำระบัญชี)

บรษัิท เลมเทค เทคโนโลยี จ ำกัด

(ไต้หวนั/ฮ่องกง)

บรษัิท อำปิโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท มติซูอิเกะ คอรป์อเรชั่น 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท อำปิโก มติซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปำกเกรด็ จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก มอเตอรส์ จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปทุมธำนี จ ำกัด

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิารหลังการขาย

บรษัิท โซจิทส ึคอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ฮุนได มอเตอร ์

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ จ ำกัด

กลุม่บรษัิท มิน้ท์

(สำธำรณรฐัประชำชนจีน)

บรษัิท มิน้ท์ อำปิโก 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก พลำสติค 

จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท ซูมโิน โคเกียว

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ซูมโิน อำปิโก 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ไฮเทค พำรท์ส ์จ ำกัด

บรษัิท ทำคำกิ เซอิโกะ คอรป์อเรชั่น 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ไทย ทำคำกิ 

เซอิโกะ จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ำกัด

บรษัิท ซำโน่ อินดัสเตรยีล 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท เอเบิล ซำโน่ 

อินดัสตรสี ์(1996) จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ฟอรจ์จ้ิง จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท ซันโอ อินดัสทรสี ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก พรซีิชั่น 

จ ำกัด

PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด

บรษัิท โซเดเซีย ออโต้โมทีฟ 

ยุโรป จ ำกัด (เยอรมนั)

บรษัิท อำปิโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก สตรคัเจอรลั 

โปรดักส ์จ ำกัด

บรษัิท คนุชำน เจินไต-ซินเชง

พรซีิชั่น ฟอรจ์จ้ิง จ ำกัด

(สำธำรณรฐัประชำชนจีน)
บรษัิท เอ็ดช่ำ โฮลด้ิง

(เยอรมนันี)

บรษัิท เอ็ดช่ำ อำปิโก 

ออโตโมทีฟ จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก อมตะ จ ำกัด

โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษัิท

บรษัิทคู่ค้า
บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

บรษัิทรว่มและการรว่มค้า บรษัิทย่อยในประเทศไทย บรษัิทย่อยในต่างประเทศ

37%
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

โครงสร้างรายได้ของบรษิัทอาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

AA 100 215.04 1.4 188.82 1.2 109.93 0.7 4.94 0.0 8.32 0.0
ASP 100 3,668.59 24.5 3,532.35 23.3 3,708.08 22.3 4,004.81 22.6 3,858.08 20.0

AA 100 155.18 1.0 215.84 1.4 317.53 1.9 425.39 2.4 405.07 2.1

AH 100 1,858.27 12.4 1,895.81 12.5 1,934.29 11.6 2,082.97 11.7 2,537.10 13.1

AHP 100 234.23 1.6 299.85 2.0 348.42 2.1 484.43 2.7 360.23 1.9

AMIT 100 640.87 4.3 526.72 3.5 521.99 3.1 560.92 3.2 548.23 2.8
AL 60 76.65 0.5 75.63 0.5 91.94 0.6 168.72 1.0 128.65 0.7

AF&AP 100 1,991.34 13.3 2,282.09 15.1 2,387.62 14.3 2,385.22 13.4 2,326.80 12.1

KCX&AS 100 627.57 4.2 522.91 3.5 679.12 4.1 792.10 4.5 684.04 3.5
AMI 100 840.31 4.4

AH&AHT 100 161.50 1.1 48.98 0.3 0.00 0.0 202.53 1.1 1,629.54 8.4

AHT 100 31.71 0.2 32.95 0.2 11.06 0.1 71.45 0.4 42.94 0.2

NESC 100 1,086.51 7.2 1,213.76 8.0 1,104.13 6.6 1,168.76 6.6 738.36 3.8
AM 100 758.49 5.1 756.38 5.0 1,010.77 6.1 1,166.21 6.6 1,343.88 7.0

NESM 49 1,339.22 8.9 1,350.22 8.9 1,604.37 9.6 1,476.38 8.3 1,095.36 5.7

TSR 49 2,095.37 14.0 2,158.39 14.3 2,452.45 14.7 2,390.06 13.5 2,124.64 11.0
AMSB 49 303.49 1.6

AITS 60 49.98 0.3 32.71 0.2 17.23 0.1 18.85 0.1 8.61 0.0
AMAC 51 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

อ่ืนๆ Others 2.96 0.0 5.53 0.0 343.14 2.1 333.87 1.9 320.35 1.7

รวม 14,993.71 100 15,138.93 100 16,642.07 100 17,737.62 100 19,304.00 100

ออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณ์จับยึด

ช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูปและ

เช่ือมประกอบ
ผลิตช้ินส่วน

รถยนต์

2561256025592558 2562

ระบบน าร่องการ เดินทางและเทคโนโลยี

ประเทศไทย

สัดส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริ ษั ท

ช้ินส่วนโครงรถกระบะ

อุปกรณ์แม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ

กลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์ ด าเ นินกิจการ

โดย

จ าหน่าย

รถยนต์และ

ศูนย์บริการ ประเทศมาเลเชีย

ช้ินส่วนโลหะตีอัดข้ึนรูป
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2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และมีการลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ด าเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม
บริษัทอาปิโกซ่ึงด าเนินการผลิตและ/หรือให้บริการโดยบริษัทและบริษัทย่อย สามารถจ าแนกตามลักษณะธุรกิจหลัก 
ได้แก่ 1) ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซ่ึงรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์จับยึดและ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) ธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และ 3) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1. ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับยานยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และส าหรับ
เครื่องจักรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่
สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทโดยมีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทอาปิ
โกในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลายด้วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป (Stamping) และเชื่อมประกอบ (Welding) การ
ผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) และการกลึงกัดและเจียผิวส าเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) การ
ผลิตฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนประดับยนต์ และถังน้ ามันพลาสติก เป็นต้น   

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamped or Pressed Parts) 

การผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปเป็นรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 41 
ของรายได้รวมในปี 2562 โดยชิ้นส่วนยานยนตท์ี่ส าคัญ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ และชิ้นส่วนประกอบโครงรถ
และชิ้นส่วนภายในส าหรับตัวถัง เช่น ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ า ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบส าหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะ 

โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components) 

ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนหลักของบริษัท 
โดยกลุ่มบริษัทอาปิโกเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายโครงช่วงล่างส าหรับรถ
กระบะอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20 ของรายไดร้วมทั้งหมดของบริษัทในปี 2562 

ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป โดยการผลิตเริ่มจากการน า
ม้วนโลหะมาตัดเป็นแผ่นโลหะตามขนาดที่ต้องการ แล้วน าแผ่นเหล็กมาปั๊มขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและ
เครื่องจักรส าหรับปั๊มโลหะขึ้นรูป (Press machine) เป็นชิ้นส่วนประกอบย่อย (Component) และน าชิ้นส่วน

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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ประกอบย่อยส่วนต่าง ๆ มาเชื่อมประกอบเป็นชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูป (Subassembly components)  ท าการตรวจ
คุณภาพ และบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะครบชุด เพื่อส่งให้โรงงานของอีซูซุน าไปเชื่อม
ประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงช่วงล่างรถกระบะ (Final Frame) ที่สมบูรณ์ 

บริษัทให้บริการและด าเนินการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊ม
ขึ้นรูปโลหะแผ่น พัฒนารูปแบบ ทดสอบแม่พิมพ์ รวมถึงผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนโครงช่วงล่าง
รถกระบะที่สมบูรณ์ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ประมาณ 50-60 ชิ้น  ปัจจุบัน บริษัทมีก าลัง
การผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างประมาณ 400,000 ชุดต่อปี โดยในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินงานเต็มก าลังการ
ผลิต แบ่งเป็นการท างาน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะ และได้เพิ่มก าลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
และการตัดขอบแผ่นโลหะโดยการส่งงานให้บริษัทอื่นในกลุ่มอาปิโกและบริษัทรับจ้างช่วงเพื่อผลิตและส่งกลับมา
ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นก่อนส่งมอบให้กับบริษัทอีซูซุ 

ชิ้นส่วนเส้ือเพลาท้าย (Housing Axle) 

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดย
กระบวนการผลิตเริ่มจากการน าเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้น 
น าชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า 
ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อ
น าไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์ 

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamped Parts) 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปส าหรับรถกระบะและรถยนต์
นั่ง ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ า ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านในหรือชิ้น
ส่วนย่อยอื่น ๆ เพื่อจัดส่งตามค าสั่งซ้ือของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยการน า
เหล็กม้วนมาตัดเป็นเหล็กแผ่น และน าเหล็กแผ่นมาปั๊มขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊ม
โลหะ ซ่ึงเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน (Press machine) มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับแรง
ที่ใช้ และสามารถปั๊มแผ่นเหล็กออกมาเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีขนาดรูปร่างที่
หลากหลาย  กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ ากัด บริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
เป็นต้น 

ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประต ู(Door Check Link) 

บริษัทผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตูและชิ้นส่วนยึด
จับประตูรถยนต์ ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้
งานของรถยนต์ โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัทเอ็ดชาร์  
ประเทศเยอรมันนี  กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ บริษัท ฟอร์ด มอร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท 
อีซูซุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 



 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ   หน้า 22 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged Parts) และกลึงกัดและเจียผิวส าเร็จ (Machined Parts) 

บริษัทผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและ
กลึงกัดเจียผิวส าเร็จให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งก าลัง 
ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็น
ต้น  กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (ประเทศ
ไทย) บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟอร์ด มอร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ จ ากัด บริษัท 
มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดย
การน าแท่งโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้วน ามาผ่านเครื่อง 
Induction Heater เพื่อท าให้เหล็กร้อนแล้วตีอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่
แตกต่างกันตามแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้  จากนั้น ชื้นส่วนโลหะตีอัดขึ้น
รูปจะถูกน าไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อน
น าส่งให้ลูกค้า และชิ้นส่วนบางชิ้นอาจต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งหรือ
พ่นสีตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทมีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงกัดเจีย
ผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) 
และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้าก าลัง (Electrical Switch Contactors) และจ าหน่าย
ให้กลุ่มลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ บริษัท เชอรี่ ออโตโมบิล จ ากัด บริษัท ฉางอัน ฟอร์ด มาสด้า เอ็น
จ้ิน จ ากัด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก (ประเทศจีน) จ ากัด บริษัท เอส
จีเอ็มดับบลิว (SGMW) จ ากัด บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ (SAIC Motor) จ ากัด และบริษัท เซ่ียงไฮ้ วีสทีออน ออโต
โมทีฟ อิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เป็นต้น 

▪ ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต์และถังน้ ามันพลาสติก 

บริษัทผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับรถยนต์และ
เครื่องใช้อื่น ๆ และมีสายการผลิตถังน้ ามันพลาสติก โดยบริษัทได้รับ
ความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautex 
Textron) กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จ ากัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ 
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(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด เป็นต้น 

▪ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die) 

บริษัทให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิต
แม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบส าหรับแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเย็นในการขึ้นรูป
โลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก   กระบวนการผลิตแม่พิมพ์
เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดย
วิศวกรผู้ช านาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า  จากนั้น น าแบบมาท าการหล่อด้วยโฟม
เพื่อท าเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) และส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อท าการกัดเหล็ก
แม่พิมพ์และผลิตตามแบบจ าลอง  บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้าเพื่อน าไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจ าลองการขึ้น
รูปของชิ้นงาน รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปั๊มชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ์ 

 

▪ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs) 

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนส าคัญส าหรับการผลิตและประกอบ
รถยนต์ อุปกรณ์จับยืดแหล่านี้ใช้ยืนยันความถูกต้อง ความสามารถใน
การผลิต และประสิทธิภาพในการประกอบตัวถังโดยเชื่อมประกอบ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเป็น
งานที่ผลิตตามค าสั่งส าหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ 
โดยบริษัทให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง
อุปกรณ์จับยึดตามแบบแนวคิด ตลอดจนถึงการประกอบติดตั้ง  
วิศวกรของบริษัทจะศึกษารายละเอียดเพื่อท าการออกแบบ ท าแบบจ าลอง การเชื่อมประกอบ ค านวณการ
เคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตามหลักการยศาสตร์ (ergonomics) ค านวณระยะเวลาในการประกอบ และด าเนินการ

เตรียมงาน 
 

ข้อมูลของชิน้งานจากลูกค้า 
 

ออกแบบ 
 

ท าแบบหล่อโฟม 
ออกแบบ 

ส่งมอบสินค้า ส่งมอบสินค้า 
 

ทดลองป๊ัมชิ้นงานทีโ่รงงานของบริษัทฯหรือโรงงาน

ตรวจสอบ ทดลองป๊ัมชิ้นงานขัน้ต้น 

ผลิต หล่อเหล็ก 
 

ท าการกดัขึ้นรูปโดยใช้เครือ่ง CNC 
 

ปรับแต่งผิว ประกอบชิ้นส่วน
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ผลิต ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทจะท าการตรวจสอบและทดลองท า
การประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของลูกค้าที่โรงงานของบริษัท  รวมถึงให้ค าแนะน าและ
บริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริการติดตั้งส าหรับลูกค้าซ่ึงมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต ้และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

 

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณ์จับยึด 

 

▪ ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting Parts) 

บริษัท อาปิโก ไมอา จ ากัด และบริษัท อาปิโก อเกด้า จ ากัด 
เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศโปรตุเกส มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
ชิ้นส่วนด้านความปลอดภัยด้วยเหล็กหล่อก้อนกลม โดยผลิตให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยุโรปเป็นหลัก ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่าน
มา อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีความเป็นเลิศทางเทคนิคและ
สิ่งแวดล้อมจนได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่ มีมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมโรงหล่อ โดยทั้งสองบริษัทมีการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน
หล่อขึ้นรูปโลหะที่มีน้ าหนักเบา โดยจะแบ่งประเภทชิ้นส่วนได้ดังนี้  ระบบส่งก าลัง (ร้อยละ 48) ตัวเบรค (ร้อยละ 
34) เครื่องยนต์ (ร้อยละ 11) และระบบรองรับน้ าหนักรถยนต์ (ร้อยละ 6) ทางอาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า 
ผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวได้ประมาณ 50 ล้านชิ้นต่อปี 

ในปัจจุบัน อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีการผลิตชิ้นส่วนที่ส าคัญด้านความปลอดภัยของเหล็กดัด 
โดยเป็น Tier 1 ให้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู, เดมเลอร์ ทรัคส์, ฟอร์ด, เมอร์เซเดส-เบนซ์, พีเอสเอ กรุ๊ป, เรโนลต์, 
และโฟล์คสวาเกน และเป็น Tier 2 ให้แก่ ซีไออี ออโต้โมทีฟ ,คอนติเนนทอล, ดาน่า, และลินามาร ์ 

ตลาดที่ส าคัญที่สุดของบริษัทตั้งอยู่ที่ยุโรป ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเยอรมัน , สเปน, สโลวาเกีย, ฮังการี, 
อิตาล,ี สวีเดน, และฝรั่งเศษ นอกจากนี้ มีการส่งออกไปยังตลาดอื่นด้วย เช่น ทวีปอเมริกา (ร้อยละ 10), ทวีปเอเชีย 
(ร้อยละ 3), และทวีปแอฟริกา (ร้อยละ 1)  

 

เตรียมงาน 

 

ข้อมูลของชิ้นงานจากลูกค้า 
 

ออกแบบ 
 

จัดเตรียมวัสดุ 
ออกแบบ 

ตรวจสอบ ปรับเข้ากับชิ้นงานตัวอยา่ง 
 

ทดลองประกอบชิ้นส่วนและตรวจคุณภาพ 
 

บรรจุหีบห่อ 
 

ขนส่ง 
 

ติดต้ังและประกอบชิ้นส่วนทีโ่รงงานลูกค้า 
 

ส่งมอบสินค้า 

ประกอบ 
 

ผลิต ท าการกัดขึ้นรูป 
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กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจประมาณร้อยละ 71 ของรายได้รวมทั้งปี  ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ Tier รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีของการด าเนินงานใน
ด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ก าหนด รวมถึงการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญของการเติบโตของรายได้ที่ม่ันคงจากค าสั่งซ้ือจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่องส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ทั้งจากชิ้นส่วนที่ผลิตอยู่เดิม และชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทอาจได้รับ เพิ่มขึ้น รวมถึง
สามารถเพิ่มมูลค่าราคาขายของสินค้า (value per car set) เพื่อการเติบโตของธุรกิจ  ทั้งนี้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีมายาวนานในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้เพิ่มความเชื่อม่ัน
ในการเติบโตของรายได้ที่ม่ันคงและต่อเนื่องในอนาคต 

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จับยึด 

บริษัทด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อน าไปประกอบ
เป็นรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer) เท่านั้น และไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องในตลาดส าหรับอะไหล่ชิ้นสว่น
ทดแทน (Replacement Equipment Market) แต่อย่างใด  บริษัทผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ชั้นน าทุกราย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยลูกค้ารายใหญ่ 3 ล าดับแรก ได้แก่ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนในการผลิตรถยนต์ฟอร์ด
และมาสด้า และบริษัท นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

กลุ่มลูกค้าส าหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและอุปกรณ์จับยึดส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับกลุ่มลูกค้า
ชิ้นส่วนยานยนต ์ซ่ึงได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ 
ในกลุ่มบริษัทอาปิโก 

2.1.2. ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนยบ์ริการหลังการขาย (Car Dealerships) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และ
ศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมี
โชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการ
ตรวจสภาพรถยนต ์บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึง
บริการด้านงานพ่นสี เป็นต้น  ในประเทศไทย บริษัทเป็นตัวแทน
จ าหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิต
ซูบิชิ โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการส าหรับรถยนต์ฟอร์ดตั้งอยู่บน
ถนนรามอินทราและถนนศรีนครินทร์ และมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการส าหรับรถยนต์มิตซูบิชิตั้งอยู่ที่นวนคร ปากเกร็ด 
และปทุมธานี ซ่ึงศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดและปทุมธานีจะให้บริการตามมาตรฐาน 3S (showroom, service, 
and spare parts) ในขณะที่ศูนย์บริการนวนครจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, 
spare parts, and body shop) 
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ส าหรับในประเทศมาเลเซียบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้าและ

รถยนต์โปรตอน โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการส าหรับรถยนต์ฮอนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองคาจังและเปตาลิงจายา ในเมืองคา
จังจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts)  ในส่วนของเมืองเปตาลิง
จายาให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, spare parts, and body shop) ซ่ึงรวมถึง
บริการงานด้านพ่นสีส าหรับลูกค้าที่น ารถมาเข้ารับบริการ และในเดือนเมษายน 2562 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อ
ให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S ส าหรับรถยนต์โปรตอน ในเชราส กัวลาลัมเปอร์  

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 29 ของรายได้รวมทั้งปี  
บริษัทให้ความส าคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของธุรกิจ 
โดยบริษัทได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการและเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับตัวแทนจ าหน่ายรายอื่น รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม  มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตัวแทนจ าหน่ายรายอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
เพื่อการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง 

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ 

กลุ่มลูกค้าของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คือ ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซ้ือรถยนต์ โดยเข้ามาที่
โชว์รูม ติดต่อผ่านพนักงานขาย หรือติดต่อกับบริษัทโดยตรง ซ่ึงลูกค้าที่ซ้ือรถกับบริษัทจะเป็นลูกค้าเปา้หมายในการ
น ารถมาเข้ารับบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการของบริษัทและรวมถึงลูกค้าที่ซ้ือรถจากตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ราย
อื่นด้วยเช่นกัน 

2.1.3. ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (IoT Connectivity & Mobility business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องข้อมูลสถานที่ต่างๆ โดยบริษัทประสบความส าเร็จในการร่วมมือ
กับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ชั้นน า ได้แก่ มิต
ซูบิชิ นิสสัน เอ็มจี และฮุนได ซ่ึงต่างเลือกใช้แผนที่ดิจิทัลของบริษัทเพื่อเป็นระบบน าทางทั้งในประเทศไทยและ/
หรือประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข้อมูลสถานที่มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความ
แพร่หลายของอินเตอร์เน็ตและข้อมูลขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้ใช้ความสามารถหลักที่แข็งแกร่งในเรื่องฐานข้อมูล
สถานที่ และแผนที่ดิจิทัลในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบติดตาม GPS ระบบสมาร์ทโลจิสติกส์ ระบบ
ติดตามสินค้าส าหรับโรงงานอัจฉริยะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรอัจฉริยะ จากการที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม
ในการท าระบบน าทาง บริษัทไดพ้ัฒนาเป็นบริษัทข้อมูล เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างดีย่ิงขึ้นในการขับขี่  

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นธุรกิจอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส าหรับ
ปี 2562 รายได้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังระบบติดตามสินค้าและ
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บริการที่ช่วยในด้านโลจิสติกส์และสินทรัพย์ในโรงงานงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ใน
วงการอุตสาหกรรมการผลิต และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ลูกค้ามีความต้องการในการใช้ข้อมูลทางสถานที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นการเปิด
โอกาสให้บริษัทได้ท าธุรกิจดิจิทัลโดยใชค้วามเชี่ยวชาญที่มีอยู่ 

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและระบบน าทาง 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีความหลากหลาย ทั้งบุคคลทั่วไป ลูกค้าองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ  ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ระบบน าร่องการเดินทาง กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ตัวแทนจ าหน่าย กลุ่ม
บริษัทผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์น าร่องการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องน าทางแบบพกพา และรวมถึง
ผู้บริโภคทั่วไป 

2.2. การตลาดและการแข่งขัน 

ปี 2562 เป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยทางอุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับอุปสรรคจาก
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ทางผู้ผลิตยาน
ยนต์มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ในอนาคตอันใกล้ ส าหรับตลาดทั้ง 
3 แห่งที่อาปิโกด าเนินการอยู่นั้น ตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซียยังคงมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดรถยนต์
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกมากกว่า จึงเป็นผลให้ตลาดรถยนต์
ของทั้งสองประเทศมีการชะลอตัวลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน    

ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโก มีจ านวนการผลิตรถยนต์
ลดลงร้อยละ 7.1 ที่จ านวน 2.01 ล้านคันในปี 2562 ซ่ึงจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์ส าหรับตลาดในประเทศลดลงร้อย
ละ 3.4 ในขณะที่การผลิตส าหรับส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 
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หน่วย : ล้านคัน

ปรมิาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยระหวา่งป ี2548-2562

รถยนต์น่ัง รถกระบะขนาด 1 ตันและอ่ืนๆ

ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีการลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3.4 ด้วยยอดขายทั้งปีที่มากกว่า 1 ล้าน

คันในปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจากความเคร่งครัดที่มากขึ้นของกระบวนการอนุมัติการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการ
ซ้ือรถยนต ์ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงไปอยู่ที่จ านวน 1.01 ล้านคัน ซ่ึงอยู่ในความคาดหมายเม่ือเทียบ
กับปีก่อนที่มียอดจ าหน่ายที่สูงมากถึง 1.04 ล้านคัน  ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปลดลงไปอยู่ที่ 1.05 ล้านคัน 
ลดลงที่ร้อยละ 7.6 

ส าหรับปี 2563 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะมีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ 0.7 ท่ี
จ านวน 2.00 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ 1.00 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1.00 ล้านคัน  

ทั้งนี้ การผลิตเพื่อส่งออกคาดว่าจะทรงตัวในปี 2563 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะ

ยังคงมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกส าหรับตลาดในประเทศ แต่จะสามารถเพิ่มยอดขายใน
ต่างประเทศจากการเร่งการส่งออกอีโคคาร์ตามเงื่อนไขการสมัครลงทุนกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับผู้ผลิตรถยนต์ ส าหรับตลาดในประเทศ ยอดขายรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2563 
เนื่องจากจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
ซ่ึงคาดว่าสามารถท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงอุปสงค์จากผู้บริโภคซ่ึงซ้ือรถยนต์ในช่วงนโยบายรถคันแรกเม่ือปี 2555 
ที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์หลังจากใช้งานมา 6-7 ปี ซ่ึงคาดว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 

ส าหรับตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในปี 2562 อยู่ที่ 604,287 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
จากจ านวน 598,714 คันในปี 2561 โดยถึงแม้ว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากนัก การที่ยอด
จ าหน่ายไม่ได้ลดลงเหมือนในหลาย ๆ ประเทศนั้นก็ถือไดว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่ง 

ในปี 2562 รถยนต์เปอโรดัวยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่งที่จ านวน 240,341 คัน เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5.8 จากปี 2561 ที่จ านวน 227,243 คัน รถยนต์โปรตอนซ่ึงเป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติอีกบริษัทหนึ่งของ
มาเลเซียได้เลื่อนอันดับจากอันดับสี่มาเป็นอันดับสองด้วยจ านวนยอดขาย 100,183 คันในปี 2562 ซ่ึงนับว่าเป็นการ
พัฒนาที่ดีเย่ียม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 เม่ือเทียบกับจ านวนยอดขาย 64,744 คันในปี 2561 รถยนต์ฮอนด้าตกอันดับ

0.19 0.19 0.17 0.23 0.23
0.35 0.36

0.67 0.63
0.37 0.30 0.28 0.35 0.40 0.40

0.52 0.49 0.46 0.39 0.32

0.45 0.43

0.76
0.70

0.51
0.50 0.49

0.53
0.64 0.61

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

หน่วย : ล้านคัน

ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยระหวา่งป ี2548-2562

รถยนต์น่ัง รถกระบะขนาด 1 ตันและอ่ืนๆ

ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ลงมาเป็นอันดับสามด้วยจ านวนยอดขายท่ี 85,418 คัน ซ่ึงลดลงมาร้อยละ 16.5 จากจ านวนยอดขาย 102,282 คันในปี 
2561 และรถยนต์โตโยต้าอยู่ในอันดับสี่ด้วยยอดขายจ านวน 69,091 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากยอดขาย 65,551 คัน
ในปี 2561 

ส าหรับปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียอาจมีความท้าทาย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถ
จัดการได ้โดยสมาคมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียคาดการณ์ว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยใน
ปี 2563 เป็น 607,000 คัน 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดผลิตและยอด
จ าหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงในปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยยอดการผลิตรถยนต์มีจ านวน 25.7 ล้านคัน ลดลง
ร้อยละ 7.5 จากปีก่อน และยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศมีจ านวน 25.8 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อน 

ในกลุ่มของรถยนต์นั่งส าหรับปี 2562 มียอดผลิตรถยนต์นั่งจ านวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.2 จากปีก่อน 
และยอดจ าหน่ายของรถยนต์นั่งมีจ านวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน ยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งแยกตาม
ประเภทมีการปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยยอดขายรถยนต์นั่งทั่วไป (Sedan) ลดลงร้อยละ 10.7  รถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ SUV ลดลงร้อยละ 6.3 รถยนตอ์เนกประสงค์ MPV ลดลงร้อยละ 20.2 และรถยนต์ Mini Van ลดลงร้อย
ละ 11.7 ซ่ึงแนวโน้มยอดขายที่ซบเซายังคงสร้างแรงกดดันให้กับแบรนด์รถยนต์ในประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 

Volkswagen มียอดขายรวมในประเทศเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยานยนต์ที่จ านวน 3.11 ล้านคัน ซ่ึงรวมยอดขาย
ของรุ่น Volkswagen Lavida ซ่ึงเป็นรุ่นยอดนิยมของจีน  ท่ีมียอดขายจ านวน 0.53 ล้านคันในปี 2562 ด้วย อย่างไรก็
ตาม ยอดขายโดยรวมยังคงลดลงร้อยละ 2.0 จากปีก่อน อันดับสองนั้นคือรถยนต์ฮอนด้าที่มียอดขายรวมจ านวน 1.54 
ล้านคัน ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน รถยนต์โตโยต้าครองอันดับสามด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.8 เป็น 1.50 
ล้านคันในปี 2562 ส าหรับภาพรวมของตลาดเม่ือเทียบกับปีก่อน รถยนต์สัญชาติเยอรมันและญี่ปุ่นยังคงมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รถยนต์สัญชาติจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงต่อเนื่อง
จากปีก่อน และรถยนต์สัญชาติเกาหลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่กลับลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีการเติบโต 

ภาพรวมยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์จีนที่อยู่ในภาวะซบเซา ยอดผลิตและยอดจ าหน่ายของรถยนต์พลังงาน
ใหม่ลดลงจากปีก่อน  ที่จ านวน 1,242,000 คันและ 1,206,000 คันตามล าดับ ลดลงร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.0 
ตามล าดับ ซ่ึงแบ่งเป็นยอดผลิตและยอดจ าหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จ านวน 1,020,000 คันและ 972,000 คันตามล าดับ 
โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.4 และลดลงที่ร้อยละ 1.2 ตามล าดับ ส่วนยอดผลิตและยอดจ าหน่ายของรถยนต์ไฮบรดิ
แบบปลั๊กอินที่จ านวน 220,000 คันและ 232,000 คันตามล าดับ ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 14.5 
ตามล าดับ  ทั้งนี้ คาดว่ายอดขายตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะเติบโตในปีหน้า จากการที่ผู้ผลิตรถยนต์จะออกผลิตภัณฑ์
ใหม่มาดึงดูดลูกค้ามากขึ้น และขึ้นอยู่กับทางรัฐบาล ว่าจะมีการออกนโยบายมาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1. ก าลังการผลิต 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าลังการผลิตและการใช้ก าลังการผลิตตามผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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ผลิตภัณฑ ์
จ านวน
โรงงาน 

ก าลังการผลิต อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

ชิ้นส่วนรถยนต ์      
โครงช่วงล่างรถกระบะ (ชุด) 2 406,000 406,000 72% 67% 
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ (ชิ้น) 3 137,084,875 140,302,204 70% 63% 
ชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวส าเร็จ (ชุด) 3 39,324,273 40,689,186 43% 42% 
ชิ้นส่วนพลาสติก (ชิ้น) 1 42,308,222 42,748,662 70% 63% 
ชิ้นส่วนถังน้ ามันพลาสติก (ชิ้น) 1 220,000 220,000 58% 51% 
ชิ้นส่วนเชื่อมประกอบชุดเพลา (ชุด) 1 100,000 100,000 54% 58% 

แม่พิมพ ์(ชุด) 1 300 300 117% 93% 
อุปกรณ์จับยึด (ชุด) 1 300 300 93% 107% 

2.3.2. การจัดหาวัตถุดิบการผลิต 

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต ์

วัตถุดิบหลักส าคัญส าหรับธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด ได้แก่ เหล็ก
ม้วน เหล็กแผ่น เหล็กท่อน เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดซ้ือ
จัดหาผ่านตัวแทนจ าหน่ายตามข้อก าหนดของลูกค้า ทั้งประเภท คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และแหล่งที่ผลิตเพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  โดยส่วนใหญ่ บริษัทสั่งซ้ือเหล็กผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ็มซีเมทัล
เซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โตโยต้า ทูโช จ ากัด และ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จ ากัดเป็นต้น และ
เนื่องจากการสั่งซ้ือเหล็กเป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงได้ท าข้อตกลงกับลูกค้าในการปรับเปลี่ยนราคา
ขายของสินค้าให้สอดคล้องกับราคาเหล็กที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ  นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามการพัฒนาและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

นอกจากเหล็กที่เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตแล้ว วิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็มีส่วนส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ขั้นตอนการออกแบบถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด ซ่ึงต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ ทักษะและฝีมือของวิศวกรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี เครื่องมือกล และมีความรู้ในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) เป็นอย่างดี  ซ่ึง บริษัทได้มีการสรรหาและว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ อาท ิเช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมนี เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่บุคลากร
ของบริษัท 

 ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายมีการสั่งซ้ือรถยนต์ประกอบส าเร็จจากบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์เพื่อน ามาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค และมีการสั่งซ้ืออะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงการจ้างช่างที่มีทักษะและความ
ช านาญส าหรับส่วนงานให้บริการบ ารุงรักษารถยนต์  บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณรถยนต์ที่สั่งซ้ือจาก
ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อส ารองไว้ส าหรับจ าหน่ายต่อให้มีเพียงพอส าหรับส่งมอบให้กับลูกค้า และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
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ต่อบริษัท  ในส่วนของศูนย์บริการ บริษัทมีคลังอะไหล่ส ารองที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอะไหล่ส่วนกลางของ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้การสั่งซ้ือและจัดหาอะไหล่ส าหรับรถยนต์สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว 

 ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT 

ส่วนส าคัญส าหรับธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ทีมวิศวกรส าหรับจัดท าและพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้
การให้บริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้สรรหาคู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ เพื่อให้ค าปรึกษาและความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

2.4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและค านึงถึงการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรด าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่ง
เพื่อการใช้วัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณของเสียจากการผลิต และมีกระบวนการจัดการผลกระทบจากการ
ผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลภาวะเป็นพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทมีการควบคุมให้ทุกกิจกรรมมีการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม เงื่อนไขตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนข้อก าหนดตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบดูแลและจัดการระบบเพื่อป้องกันมลพษิ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต การบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO14001 

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยน าเกณฑ์ต่างๆมาจัดท าเป็นมาตรฐานขั้น
ต่ าในการด าเนินงานของบริษัท 

3. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่าง  ๆ โดยจะมีการน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

4. มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตส านึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ซ่ึงนโยบายสิ่งแวดล้อมจะได้รับ
การปฏิบัติ และเผยแพร่แก่พนักงาน สังคม ชุมชน 

5. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ าเสีย อากาศเสียและสารเคมี เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดมลภาวะ
น้อยที่สุด 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ISO14001 จาก TUV Rheinland ประเทศ
เยอรมันนีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 และในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ 
ISO14001 Ver.2015 จาก Bureau Veritas ประเทศอังกฤษ จนถึงปีปัจจุบัน และได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และได้รับ
การรับรองอย่างต่อเนื่องมีผลถึงปี 2562 ซ่ึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความมุ่งม่ันของบริษัท
ที่จะบริหารองค์กรให้เป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย และไม่ส่งผลกระทบหรือ
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน     
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2.5. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษัทไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าส าหรับธรุกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนื่องจากเป็นการผลิตและส่งมอบ
แบบทันเวลา (Just-in-Time) ให้กับลูกค้า และในส่วนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย
เนื่องจากมีลักษณะธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป  อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่างานระหว่างท าเป็น
จ านวนเงิน 788 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของรายได้รวม โดยเป็นงานที่ยังอยู่ในระหว่างผลิตในส่วน
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด ซ่ึงมีระยะเวลาในการผลิตที่ยาวนานกว่าสินค้าประเภทอื่น 

2.6. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกลุ่มบริษัทอาปิโก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปส าหรับยานพาหนะ  (Stamping Parts for 
Automotive) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ส าหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
(ระยอง) (“AHR”) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2175(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (มีบันทึก
แก้ไขเงื่อนไข ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ส าหรับบริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ ากัด (“ASP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1467(2)/2554 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2554 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด (Jig & 
Fixture) ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด การซ่อมแซมแม่พิมพ์และซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด ประเภท 4.2 กิจการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน ส าหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากัด (“AHT”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 
5024(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤต
อุทกภัยตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1840(2)/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548) 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ประเภท 4.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป
เช่น ชิ้นส่วนยานพาหนะและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส าหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากัด 
(“AHP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5025(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตามมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1777(2)/2548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2548) 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ ส าหรับบริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากัด (“AL”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1779(2)/2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ส าหรับบริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ ากัด (“APC”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1807(2)/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2557 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ส าหรับบริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ ากัด (“ASP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0174-0-00-1-0 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  
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▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

ส าหรับบริษัท อาปิโก อมตะ จ ากัด (“AA”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0733-0-00-1-0 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
2559 (ยังไม่เริ่มใช้สิทธิตามบัตร) 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะส าหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (ระยอง) (“AHR”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-
0946-0-00-1-0 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (ยังไม่เริ่มใช้สิทธิตามบัตร)  

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ส าหรับบริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ ากัด (“APC”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่  60-0947-0-00-1-0 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2560  

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ส าหรับบริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) (“AP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 60-1443-0-00-1-0 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2560 (ยังไม่เริ่มใช้สิทธิตามบัตร) 

▪ การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ ประเภท  4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะอื่นๆ ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับ บริษัท อาปิโก 
อมตะ จ ากัด  (“AA”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 62-1271-1-05-1-0 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ยังไม่เริ่ม
ใช้สิทธิตามบัตร) 
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนนับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (มาตรา 
31(1)) ยกเว้นส าหรับ AHT และ AHP  ไม่เกินร้อยละ 150 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  
(มาตรา 31(2)) 

8 ปี  
(สิ้นสุด

พฤษภาคม 
2562) 

7 ปี  
(สิ้นสุด 

มกราคม 
2562) 

8 ปี  
(สิ้นสุด 

มกราคม 
2564) 

8 ปี  
(สิ้นสุด 

ธันวาคม 
2563) 

7 ปี  
(สิ้นสุด

กุมภาพันธ์ 
2564) 

7 ปี  
(สิ้นสุด

กรกฎาคม 
2564) 

7 ปี  
(สิ้นสุด 30 
กันยายน 
2568) 

8 ปี  
(ยังไม่เร่ิม 
ใช้สิทธิ 

ตามบัตร) 

7 ปี  
(ยังไม่เร่ิม 
ใช้สิทธิ 

ตามบัตร) 

 7 ปี  
(สิ้นสุด 

กันยายน 
2568) 

3 ปี  
(ยังไม่เร่ิม 
ใช้สิทธิ 

ตามบัตร) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 
ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มกี าหนด 3 ปี นับ
จากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม  

         3 ปี  
(ยังไม่เร่ิม 
ใช้สิทธิ 

ตามบัตร) 

  

ยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น (มาตรา 34) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มาตรา 27) − − − − − − − − − − − − 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ  
(มาตรา 28) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่มอีายุไม่เกิน 10 ป ี
นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่น าเข้าและตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม (มาตรา 28) 

− − − ✓ − − − − − − − − 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่ผลิตต้ังแต่ปี 2546 
(มาตรา 28)  

− − − − ✓ − − − − − − − 

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมี
ก าหนดเวลา 5 ป ีนับจากวันทีพ่้นก าหนดระยะเวลาตาม
มาตรา 31 (1) (มาตรา 35 (1)) 

✓ − − − − − − ✓ − − − − 

ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟา้และค่าประปาสองเท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มี
รายได้จากการประกอบกจิการนั้น (มาตรา 35 (2)) 

✓ − − − − − − ✓ − − − − 

ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ (มาตรา 35 
(3)) 

− − − − − − − ✓ − − − − 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้อง
น าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลาตามที่ก าหนด นับตั้งแต่วนัน าเข้าครั้งแรก 
(มาตรา 36 (1)) 

5 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี − 5 ปี − − 1 ปี − 

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาตามทีก่ าหนด นบัตั้งแต่วัน
น าเข้าครั้งแรก  
(มาตรา 36 (2)) 

5 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี − 5 ปี − − 1 ปี − 

ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็น
เงินตราต่างประเทศได้ (มาตรา 37) 

− − − − ✓ − ✓ ✓ ✓ − ✓ ✓ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมมิให้เกดิผลเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ข้อ 9 เง่ือนไขทั่วไป) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − ✓ ✓ 

การหยุดด าเนินการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือนตอ้ง
ได้รับอนุญาตจากส านักงาน  (ข้อ 11 เง่ือนไขทั่วไป) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เครื่องจักรซ่ึงได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องน าเข้า
ภายในวันที่ดังนี้  (ข้อ 1.1 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

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 19/11/2565 29/2/2563 20/6/2563 

ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่นอ้ยกว่า (ข้อ 3 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

282.36 
ล้านบาท 

200 
ล้านบาท 

65 
ล้านบาท 

120 
ล้านบาท 

40 
ล้านบาท 

53.114 
ล้านบาท 

200  
ล้านบาท 

322.583 
ล้านบาท 

800 
ล้านบาท 

800 
ล้านบาท 

205  
ล้านบาท 

255  
ล้านบาท 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ (Stamping Parts 
for Automotive) มีก าลังการผลิตปีละ 20,196,000 ชิ้น
หรือ 20,404 ตัน (เวลาท างาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี) 
(ข้อ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

✓ − − − − − − − − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ชิ้นส่วนชว่งล่าง เป็นต้น  
มีก าลังการผลิต 15 ล้านชิ้น (หรือ 150,000 ตัน)  
(เวลาท างาน 24 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ปี)  
(ข้อ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

− ✓ − − − − − − − − − − 

ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและการซ่อมแซมแม่พิมพ์ มกี าลังการ
ผลิตปีละ 487 ชุด  ผลิตชิ้นส่วนแมพ่ิมพ ์มีก าลังการผลิตปี
ละ 244 ชิ้น (หรือ 122 ตัน) ผลิตอุปกรณ์จับยึดและการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด มกี าลังการผลิตปีละ 27 ชุด  ผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด มีก าลังการผลิตปลีะ 365 ชิ้น (หรือ 
548 ตัน) (เวลาท างาน 24 ชัว่โมง/วัน : 365 วัน/ปี) (ข้อ 5 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ)   

− − ✓ − − − − − − − − − 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป เช่น ชิ้นส่วนยานพาหนะ และ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีก าลังการผลิตปีละ 
80,000,000 ชิ้นหรือประมาณ 33,000 ตัน (เวลาท างาน 
24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี) (ข้อ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − ✓ − − − − − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET, GUIDE ARM, PLATE 
BASE, และ PIN FIN เป็นต้น ก าลังผลิตปีละประมาณ 31 
ล้านชิ้น (หรือ 770 ตัน)(เวลาท างาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 
วัน/ปี)(ข้อ 5 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − − ✓ − − − − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น INPUT SHAFT และ HUB 
ASSY WHEEL FRONT เป็นต้น ก าลังผลิตปีละประมาณ 
274,180 ช้ิน หรือประมาณ 1,200 ตัน (เวลาท างาน 24 
ชั่วโมง/วัน: 320 วัน/ปี)(ข้อ5เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − − − ✓ − − − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น FRAME ASSY, MBR ASSY 
และ BRKT ASSY เป็นต้น มีก าลังผลิตปลีะประมาณ 54 
ล้านชิ้น (เวลาท างาน 8 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ปี) (ขอ้ 5 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

− − − − − − ✓ − − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ มกี าลังผลิตปีละ
ประมาณ 30 ล้านชิ้น หรือประมาณ 25,000 ตัน (เวลา
ท างาน 8 ชั่วโมง/วัน : 265 วัน/ปี) (ข้อ 5 เง่ือนไขเฉพาะ
โครงการ) 

− − − − − − − ✓ − − − − 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น SUB-FRAME 
เป็นต้น ก าลังผลิตปีละประมาณ 235,000 ชิ้น หรือ
ประมาณ 710 ตัน (เวลาท างาน 8 ชัว่โมง/วัน : 300 วัน/ปี) 

− − − − − − − − ✓ − − − 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น WHEEL HUB, SHAFT, 
FLANGE, PINION, และ PULLY เป็นตน้ ก าลังผลิตปีละ
ประมาณ 3,770,000 ชิ้น หรือประมาณ 9,700 ตัน (เวลา
ท างาน 8 ชั่วโมง/วัน : 240 วัน/ปี) (ข้อ5 เง่ือนไขเฉพาะ
โครงการ) 

− − − − − − − − − − ✓ − 

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานพาหนะ ก าลังผลิตปีละ
ประมาณ 20,000,000 ชิ้น หรือประมาณ 1,520 ตัน (เวลา
ท างาน 8 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี) (ข้อ5 เง่ือนไขเฉพาะ
โครงการ) 

− − − − − − − − − − − ✓ 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น ชิ้นส่วนแชสซี 
และชิ้นส่วนเส้ือเพลาเผืองท้าย  เป็นต้น ก าลังผลิตปีละ
ประมาณ 5,184,000 ชิ้น (เวลาท างาน 24 ชั่วโมง/วัน : 
300 วัน/ปี) 

− − − − − − − − − ✓ − − 

ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้น
ต่ า) ไม่น้อยกว่า... (ขอ้ 6 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 

ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชนย์กเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและรายงานผลการด าเนินงานที่ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ส านักงานเห็นชอบภายใน... 
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี
(ข้อ 7 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน 
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภายใน  
120 วัน 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31(1) และ 
31(3) มีมูลค่าไม่เกิน... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวยีนที่แท้จริงในวัน

949.525 
ล้านบาท 

464 
ล้านบาท 

363.675 
ล้านบาท 

578.164 
ล้านบาท 

86.436 
ล้านบาท 

33.514 
ล้านบาท 

195 
ล้านบาท 

37.5  
ล้านบาท 

135 
ล้านบาท 

10.05 
ล้านบาท 

199.53 ล้าน
บาท 

195.497 
ล้านบาท 
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

AHR ASP AHT AHP AL APC ASP AHR AA AA APC AP 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้น

รูป 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ออกแบบ
และผลิต

แม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับ

ยึด 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะปั๊ม 
ขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

ผลิตโครง
ช่วงล่างรถ

กระบะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
โลหะส าหรับ
ยานพาหนะ 

ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะ 

เปิดด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม (ข้อ 8 
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ)  

ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9000 หรือ ISO14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเท่าภายใน... นับแต่วันที่เปิดด าเนนิการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถกู
เพิกถอนสิทธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษ๊เงินได้นิติบุคคลเป็น
เวลา 1 ป ี(ข้อ 9 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ) 

2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี - 2 ปี 2 ปี 

ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
ภายในระยะเวลา 15 ป ีนับแต่วันเปิดด าเนินการ 

− ✓ − − − ✓ ✓ − ✓ ✓ ✓ − 

ต้องต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลา 15 ป ีนับแต่
วันเปิดด าเนินการ 

− − ✓ ✓ ✓ − − − − − − − 

ต้องต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง 
ภายในระยะเวลา 15 ป ีนับแต่วันเปิดด าเนินการ 

✓ − − − − − − ✓ − − − −  

ต้องตัง้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแตว่ันเปิด
ด าเนินการ 

− − − − − − − − − − − −  

ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ภายในระยะเวลา 15 ป ีนับแต่วันเปิด
ด าเนินการ  

− − − − − − − − − − − ✓  
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บริษัทมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญใน
การบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน  ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้
พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการด าเนินงาน และได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและความ
เหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจและ
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิด
ปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้งนี้ บริษัทได้จ าแนกประเภทของปัจจัยความเสี่ยง
ที่เป็นประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

3.1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

3.1.1. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ  

นโยบายจากภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัท เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีส่วนท าให้
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งจากทางตรงและทางอ้อม ในกรณีท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนแก่
ผู้ผลิตรถยนต์หรือมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ จะส่งผลท าให้บริษัทมียอดค าสั่งซ้ือชิ้นส่วนยานยนต์
จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ส่วนในกรณีที่ภาครัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีมาตรการบางประการที่ส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผลท าให้ยอดค าสั่งซ้ือสินค้าจากลูกค้าของบริษัทลดลง 
และอาจมีผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ลดลง  

ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐมีส่วนในการกระตุ้นความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทาง
บริษัทจึงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า รวมถึงวัตถุดิบและแรงงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดในช่วง 
นั้น ๆ และมีก าลังการผลิตเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด 

3.1.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ 

ด้วยเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกท าให้บริษัทประเมินถึงความ
เสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงข้อขัดแย้งกับบริษัทคู่ค้า  รวมถึงการ
บริหารงานที่ไม่เป็นไปตามแผนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ สามารถส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและผลก าไรของบริษัทรวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ    

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละ
โครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมี
การตกลงร่วมกันในการบริหาร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบริษัทร่วมทุน   

การลงทุนที่ มี มูลค่าสูงหรือถือเป็นส่วนส าคัญของกิจการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทตามมูลค่าที่ก าหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากเข้า
ลงทุนแล้ว ทางฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท 
โดยผู้บริิหารของบริษัทย่อยและร่วมในต่างประเทศ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานของกิจการประจ าเดือน และ

3. ปัจจยัความเส่ียง 
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เสนอแผนงานประจ าปีต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินงานและแผนธุรกิจให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานซ่ึงจัดขึ้นทุก 6 เดือน รวมถึงมีการ
ประเมินระดับความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ   โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้
ได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้การ
สนับสนุนที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น 

3.2. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่  ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ ซ่ึงหมายถึงหลักประกันรายได้
ของบริษัทต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียค าสั่งซื้อจากลูกค้า
ให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ  ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะท าให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสูญเสียค าสั่งซ้ือ
จากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
และคงรักษามาตรฐานการด าเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความม่ันใจและสร้างความไว้วางใจ
จากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับค าสั่งซ้ือส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่  ซ่ึงรางวัลและเกียรติบัตรที่บริษัท
ได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงประวัติการด าเนินงานที่ดีของบริษัท 

3.2.2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า 

บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้าเนื่องจากจ านวนผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย และรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (AAT) และนิสสัน ซ่ึงท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียค าสั่งซ้ือจากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล
ก าไรของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

ในปี 2562 บริษัทประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในระดับต่ า เนื่องจากลูกค้าหลักของ
บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา  ความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจไม่ได้รับค าสั่งซ้ืออยู่ในระดับต่ า และในปีนี้
บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายแม่พิมพ์ให้แก่บริษัทวินฟาสท์ ซ่ึงเป็นลูกค้าจากประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ 
บริษัทได้ก าหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าน้อยรายและคงอัตราผล
ก าไรของบริษัทในระยะยาว 

3.2.3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

บริษัทให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นประเด็นส าคัญ 
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ได้แก่ การพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลส าหรับอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่มุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้หลากหลาย แต่ยังคงคุณสมบัติที่จ าเป็นใน
ด้านความแข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัย  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอ านวยความสะดวกที่ออกแบบ
ส าหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูล การพัฒนายานยนต์
ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง สิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มมีการ
น ามาใช้  ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทคาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะหรือ
ชิ้นส่วนตัวถัง จะยังคงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มี
เครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ ามัน 

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดต้ังหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และ
ศูนย์บริการ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่
ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา 

3.3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กส าหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  โดยการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัท เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักซ่ึงมีมูลค่าคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนสินค้า  บริษัทได้ด าเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ
ใช้นโยบายการจัดซ้ือส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซ่ึงบริษัทได้ท าข้อตกลงกับลูกค้าในการซ้ือ
วัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในราคาที่ตกลงกันไว้ เม่ือราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาขาย
จะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซ่ึงเป็นการส่งผ่านความเสี่ยงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลด
ผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัทให้อยู่ในระดับต่ า 

3.3.2. ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน 

บริษัทประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือและปัญหากับ
สหภาพแรงงาน ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า  ท าให้บริษัทเสีย
ความน่าเชื่อถือและท าให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์  บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงาน
ของบริษัทและถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานส าคัญขององค์กร  โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน  บริษัทมีความระมัดระวังในการด าเนินการ



 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 3 ปัจจยัความเสี่ยง   หน้า 43 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
และการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท  ด้วย
ความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ท าให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า  นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนการน าสมองกลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทน
และลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

3.3.3. ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า 

บริษัทให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเย่ียมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า  บริษัท
ได้รับการรับรองและด าเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949  บริษัทตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่
ไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องคุณภาพ ซ่ึงสร้างความม่ันใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้
ตั้งส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญากับลูกค้า และได้ท าประกันความเสียหายจากการเรียกคืน
สินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย  

3.4. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.4.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากกิจการบางส่วนของ
บริษัทที่มีการติดต่อธุรกิจและส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง  ในปี 2562 บริษัทประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่ า แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมี
ความผันผวนสูงในระหว่างปี เนื่องจากบริษัทมีสดัส่วนการซ้ือขายในสกุลเงินตราต่างประเทศน้อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
รายได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่องบการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมที่
บริษัทให้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) และบริษัทในเครือ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท่ีไม่
สามารถบริหารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) เป็นจ านวนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงท าให้บริษัทต้องรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี 

ทั้งนี้  บริษัทอาจมีการพิจารณาท าสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการใช้ตราสารอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีที่เครื่องมือดังกล่าวมีคุณลักษณะสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่ส่งผลลบด้านอื่นต่อบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวเพื่อการเก็งก าไรแต่อย่างใด 
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3.5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3.5.1. ความเสี่ยงจากปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้สร้างความตระหนักและให้
ความส าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องสุขภาพ
และความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร  กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและก าจัด
จุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส 
(5S) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสี
ขาวเพื่อสถานที่ท างานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใช้
พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้หลอด LEDs ใน
โรงงานของบริษัททุกแห่งเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า   ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 และข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งม่ันและความน่าเชื่อถือ
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

3.5.2. ความเสี่ยงจากปัญหาทุจริต 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาการทุจริตจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการขาดความ
โปร่งใส ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานและท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น   

บริษัทมุ่งม่ันที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเป็นธรรมและได้แสดงเจตนาที่จะต่อสู้กับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส่วน
งานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การให้บริการ การจัดซ้ือ จ้างงาน บริจาค ให้บริการสนับสนุน รวมถึง
การให้หรือรับเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ  บริษัทมีการทบทวนการท างานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการท างานเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายแจ้งเบาะแส
หรือ Whistle Blowing Policy เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
รายงานข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมที่อาจน าไปสู่การทุจริตต่อบริษัทถึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อบริษัทจะได้รับทราบและด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 
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4.1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร ซ่ึงใช้เป็นส านักงานและโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานท่ี
ใช้ในการด าเนินการผลิต รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับการบริหารจัดการ โดยมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ าแนกตามรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธ)ิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สินที่มีตัวตน 

ที่ดิน เจ้าของ 1,122.81 จ านวน 1,279 ล้าน
บาท น าไปค้ าประกัน
วงเงินสินเชื่อทีไ่ด้รับ

จากธนาคาร อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด เจ้าของ 2,042.25 

อาคารบนที่ดินเชา่ เจ้าของ 83.06 ไม่มี 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 
เจ้าของ/ภายใต้สญัญา

เช่าการเงิน 
4,039.46 ไม่มี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน 
เจ้าของ/ภายใต้สญัญา

เช่าการเงิน 
396.28 ไม่มี 

อาคารระหว่างก่อสรา้ง, เคร่ืองจักร และอุปกรณ์โรงงาน 
ระหว่างผลิตและติดตั้ง 

เจ้าของ 344.29 ไม่มี 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคาร 
ที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขารามอินทรา 

เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชว์รูมรถจักรยานยนต ์ลาดพร้าว เช่าระยะเวลา 10 ปี ไม่มี ไม่มี 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองจักร ที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขานวนคร 

เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขาสมุทรปราการ เช่าระยะเวลา 2 ปี ไม่มี ไม่มี 

ที่ดินและอาคารที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ ประเทศมาเลเซีย เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 

ห้องชุดที่ตั้งส านักงาน อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด ์

เช่าระยะเวลา 3 ปี ไม่มี ไม่มี 

ที่ดิน อาคาร และส านักงานของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

เช่าระยะเวลา 50 ปี ไม่มี 
ไม่มี 

 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
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สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชี 

(สุทธ)ิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เจ้าของ 45.49 ไม่มี 

ต้นทุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เจ้าของ 25.74 ไม่มี 

งานระหวา่งพฒันา เจ้าของ 79.26 ไม่มี 

สิทธิการเช่า 

สิทธกิารเชา่ เจ้าของ 109.90 

จ านวน 66 ล้านบาท 
น าไปค้ าประกัน

วงเงินสินเชื่อทีไ่ด้รับ
จากธนาคาร 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

4.1.1. สัญญาเช่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อท าโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอินทรา 

คู่สัญญา นายมณฑวัฒน์ พวงสาลี และบริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที่ 102276 เลขทีด่ิน 3677 
ถนน รามอินทรา กม 7 เน้ือที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 

วันที่ท าสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ปี (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.2. สัญญาเช่าทีด่ินเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการของโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด 

คู่สัญญา บริษัท พี.เอส.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั และบริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดที่ดินเพื่อการประกอบธุรกิจ 
ถนน รามอินทรา เน้ือที่ประมาณ 184 ตารางวา 

วันที่ท าสัญญา 31 ตุลาคม 2560 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ปี (31 ตุลาคม 2563) 

4.1.3. สัญญาเช่าทีด่ินและก่อสร้างอาคารเพื่อท าโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด สาขาสมุทรปราการ  

คู่สัญญา บริษัท เอเวอเรสต์ เอสเตท จ ากัด และบริษัท นิวเอร่า เซลส ์จ ากัด 
สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่ 86435 เลขที่ 5823 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่ท าสัญญา 7 สิงหาคม 2560 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 9 ปี (6 สิงหาคม 2571) 
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4.1.4. สัญญาเช่าทีด่ินเพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ลาดพร้าว 

คู่สัญญา 
นายวัลลภ ชยาภิรัตและนางพันทิพา ชยาภิรัต และบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ ากัด เช่าช่วงโดย
บริษัท วรูม จ ากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที่ 6-29305, 7-29296 เลขที่ดิน 2418-2420  
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10101 

วันที่ท าสัญญา 20 เมษายน 2554 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ปี (20 เมษายน 2564) 

4.1.5. สัญญาเช่าอาคารเพ่ือท าเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ลาดพร้าว 

คู่สัญญา 
บริษัท ไดนามิค มอเตอร ์จ ากัด และบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ ากัด เชา่ช่วงโดยบริษัท วรูม 
จ ากัด 

สถานที่ตั้ง สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
วันที่ท าสัญญา 20 เมษายน 2554 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ปี (20 เมษายน 2564) 

4.1.6. สัญญาเช่าทีด่ินเพื่อท าโชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิ สาขานวนคร 

คู่สัญญา นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ และบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ ากัด 

สถานที่ตั้ง 
โฉนดเลขที่ 1731 เลขที่ดิน 7 หน้าส ารวจ 321 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่ท าสัญญา 1 มกราคม 2557 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10 ปี (ต่อสัญญาทกุ 3 ปีจนครบก าหนดระยะเวลา) 

4.1.7. สัญญาเช่าทีด่ินเพื่อท าโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า ประเทศมาเลเซีย  

คู่สัญญา MOSAT LAND และบริษัท นิวเอร่า เซลส ์(มาเลเซีย) จ ากัด 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี คาจัง เซลังงอ 43000 มาเลเซีย 
วันที่ท าสัญญา 1 เมษายน 2560 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ปี (30 เมษายน 2563) 

4.1.8. สัญญาเช่าห้องชดุส านักงานอาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

คู่สัญญา 
กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท และ 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง ห้องเลขที่ 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
วันที่ท าสัญญา 1 มกราคม 2562 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 3 ปี (31 ธันวาคม 2564) 

4.1.9. สัญญาเช่าทีด่ิน อาคารโรงงานและส านักงานของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลักษณะ ที่ดิน อาคารโรงงาน และส านักงาน 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 405 ถนนยุนคี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ท าสัญญา 19 เมษายน 2554 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 50 ปี (26 มีนาคม 2604) 
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4.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ
ของบริษัท โดยสัดส่วนการลงทุนหรือเข้าร่วมทุนมีการพิจารณาตามความต้องการของบริษัทในการเข้าร่วมบริหารจัดการ
และก าหนดแนวทางของธุรกิจ และข้อตกลงในการบริหารจัดการกับคู่ค้าทางธุรกิจ   

การลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือด้านการลงทุน  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการให้ความร่วมมือ ในด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด หรือ 
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้น าใน
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นน าในระดับสากล  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การลงทุนของบริษัทโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนทาง
การเงินจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลัก บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการงานบริการ
ของกลุ่มบริษัทอาปิโกอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยรวมของบริษัท เช่น ระบบปฏิบัติการและการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท  เป็นต้น  
นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนการขยายการลงทุนในส่วนธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้แก่ 
การพัฒนาระบบน าร่องการเดินทาง การบริหารจัดการการขนส่ง ระบบติดตามยานพาหนะ และระบบการจัดการเมือง
อัจฉริยะ และบริษัทได้ให้ความสนใจเข้าลงทนในกิจการเงินร่วมลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการสรรหาและส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทอย่างย่ังยืน 
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- ไม่มี - 

 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ชื่อบริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “AH”) 
  AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 99 หมู ่1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอนิ  
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13160 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่  
1) ผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้น

รูปและกลึงเจียผิว ชิ้นสว่นหล่อขึน้รูปโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนอปุกรณ์จับยึด
และแม่พิมพ์โลหะ เพื่อจัดส่งใหแ้ก่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน า (“OEM” Original Equipment 
Manufacturer)   

  2) ตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และ  
  3) ให้บริการด้านเทคโนโลยี (Internet of Thing connectivity and mobility business) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179 

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

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

ทุนจดทะเบียน :   322,649,160 บาท ประกอบด้วย    หุ้นสามัญ   322,649,160  หุน้* 

ทุนช าระแล้ว :  322,583,844 บาท  ประกอบด้วย    หุ้นสามัญ  322,583,844  หุน้* 

 

ท่ีมา ข้อมูลบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
*ราคาพาร์ 1 บาท 

  

  

6. ข้อมูลทัว่ไป 
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6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

กลุ่มบริษัทผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเทศไทย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน) 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
www.aapico.com  

 [โรงงานท่ี 2] 7/289 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 650 888 
โทรสาร +66 (0)  38 036 228 

 [ส านักงานสาขา] ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิสเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน  
กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ +66 (0)  2613 1504 
โทรสาร +66 (0)  2613 1508 

 บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากัด 700/483 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 717 200 
โทรสาร +66 (0)  38 717 187 

 บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) 

700/20 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 213 355 
โทรสาร +66 (0)  38 213 360
  

 บริษัท อาปิโก ไฮเทค 
พาร์ทส์ จ ากัด 

99/2 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
 

 บริษัท อาปิโก พลาสติค 
จ ากัด (มหาชน) 

358-358/1 หมู่ท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท์ +66 (0)  2315 3456 
โทรสาร +66 (0)  2315 3334 
 

 [โรงงานท่ี 2] 7/288 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 650 888 
โทรสาร +66 (0)  38 650 804 

 บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น 
จ ากัด 

700/16 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 213 355 
โทรสาร +66 (0)  38 213 360 

 บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส์ จ ากัด 

700/16 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี 
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 717 200 
โทรสาร +66 (0)  38 717 187 

 บริษัท อาปิโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จ ากัด 

161 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 741 808 
โทรสาร +66 (0)  35 719 383 

 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

ประเทศไทย บริษัท เอเบิล ซาโน่  
อินดัสทรีส์ (1996) จ ากัด 

98 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
 

 บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก  
ออโตโมทีฟ จ ากัด 

99/2 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
 

 บริษัท คาซึยา  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

229/104 หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

 

 บริษัท อาปิโก โซเดเซีย  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

700/483 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรี  
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

 

 บริษัท ซูมิโน อาปิโก  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 20160 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 447 628 
โทรสาร +66 (0)  38 447 632 

 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 
จ ากัด 

358-358/1 หมู่ท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง  
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท์ +66 (0)  2 705 8800
โทรสาร +66 (0)  2 705 8808 

 บริษัท มิ้นท์ อาปิโก 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

7/290 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 640 530 
โทรสาร +66 (0)  38 650 864 

 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

7/209 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท์ +66 (0)  38 956 250
โทรสาร +66 (0)  38 956 252 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

บริษัท คุนซาน เจินไต– 
ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง 
จ ากัด 

Economic Technological Development 
Zone 
405 ถนนหยินเซ้ีย เมืองคุนชาน  
เจียงซู 215331 

โทรศัพท์: +86 (512) 5767 1757  
โทรสาร: +86 (512) 5767 0964 

สหราช
อาณาจักร 

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้  
โฮลดิ้ง จ ากัด 

100 New Bridge Street, London,  
EC4V 6JA 

 

ประเทศ
โปรตุเกส 

บริษัท อาปิโก ไมอา 
จ ากัด 

Rua Jorge Ferreirinha, nº 679, 
4470-314, Maia 

โทรศัพท์:    +351 229 430 200 
โทรสาร:     +351 229 487 169 

 บริษัท อาปิโก อเกด้า 
จ ากัด 

Avenida das 2 Rodas, nº 1091, 
Parque Empresarial do Casarão, 
3750-860 Águeda 

โทรศัพท์:    +351 234 243 400 
โทรสาร:     +351 229 487 169 

ประเทศ
เยอรมัน 

บริษัท ศักติ โปรตุเกส 
จ ากัด 

Merianstrasse 27, D-66424 Homburg/Saar โทรศัพท์:    +49 684197299820 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

ธุรกิจออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ 

ประเทศไทย บริษัท อาปิโก ไฮเทค  
ทูลลิ่ง จ ากัด 

99/1 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0)  35 350 880 
โทรสาร +66 (0)  35 350 881 
 

กลุ่มบริษัทตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย 

ประเทศไทย บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส 
จ ากัด 

14/9 หมู่ท่ี 14 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ +66 (0) 2908 6001-7 
โทรสาร +66 (0) 2908 6009 

 บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากัด 97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์ +66 (0) 2519 5800-4 
โทรสาร +66 (0) 2946 5107 

 [ส านักงานสาขา] 89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  

 บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส  
ปากเกร็ด จ ากัด 

38/83 หมู่ท่ี 5 ถนนติวานนท์ ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท์     +66 (0) 2 582 2800  
โทรสาร      +66 (0) 2 582 2809 

 บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส 
ปทุมธานี จ ากัด 

88 หมู่ 5 ถนนสายบางบัวทอง-บางพูน  
(ซ่อมสร้าง) ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์     +66 (0) 2 958 8970 
โทรสาร      +66 (0) 2 958 8988 

 บริษัท ฮุนได มอเตอร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

92 ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ +66 (0) 2089 1888 
โทรสาร +66 (0) 2089 1877 
www.hyundai-motor.co.th 

 บริษัท วรูม จ ากัด 2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

ประเทศ
มาเลเซีย 

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ 
(มาเลเซีย) จ ากัด 

เลขท่ี 39821 จาลาน เซเมนยี  
43000 คาจัง เซลังงอ 

โทรศัพท์ +60 (3) 8737 0403
โทรสาร +60 (3) 3 8737 7406 

 บริษัท เทนากา เซเทีย 
รีซอสเซส จ ากัด 

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

โทรศัพท์ +60 (3) 3 7784 8411
โทรสาร +60 (3) 3 7784 7411 

 บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส 
จ ากัด 

เลขท่ี 4523 (D) บาทู ½ จาลาน เชอร์รัส 
56100 กัวลาลัมเปอร์ 

โทรศัพท์ +60 (3) 3-9134 7211 
โทรสาร      +60 (3) 3-9134 8411 

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT 

ประเทศไทย บริษัท อาปิโก ไอทีเอส 
จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร +66 (0) 35 350 881 
www.powermap.in.th 

 บริษัท อาปิโก 
อิเล็คทรอนิกส์ จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร +66 (0) 35 350 881 
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ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

 บริษัท เอ อีอาร์พี จ ากัด 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร: +66 (0) 35 350 881 

ประเทศ
มาเลเซีย 

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส 
จ ากัด (มาเลเซีย) 

Lot 56, เลขท่ี 10 จาลาน 51/127 ส่วนท่ี 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ 

โทรศัพท์:     +60 (3) 7785 5158 
โทรสาร: +60 (3) 7781 6158 

ประเทศใต้
หวัน 

บริษัท นูโร เทคโนโลยี 
จ ากัด 

ชั้น 4 เลขท่ี 28, ถนนเฉิงกง 12   
เมืองจูเป่ย  ซินชู 302 

โทรศัพท์: +(886 3) 658 8233   
โทรสาร: +(886 3) 658 8232 

ธุรกิจอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก 

ประเทศไทย บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี 
จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร +66 (0) 35 350 881 
 

 บริษัท อาปิโก เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร +66 (0) 35 350 881 
 

 บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ 
จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท์ +66 (0) 35 350 880 
โทรสาร +66 (0) 35 350 881 
 

 บริษัท สมูทเลน จ ากัด 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 9  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ +66 (0) 2254 8166 
 

 บริษัท โฟตอน พาสเซน
เจอร์ วีฮีเคิล ดิสทริบิวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

 

ประเทศ
มาเลเซีย 

บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด มาเลเซีย 

Lot 56, เลขท่ี 10 จาลาน 51/127 ส่วนท่ี 51 
46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ 

โทรศัพท์: +60 (3) 7784 8411 
โทรสาร: +60 (3) 7784 7411 

ประเทศ
สิงคโปร์ 

บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ 
จ ากัด 

745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอคชัวรี 03-01  
ประเทศสิงคโปร์ 319455 

โทรศัพท์: +65 (-) 6836 1919 
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6.2  บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์  (66) 2 009-9000 , (66) 2 009-9999   โทรสาร  (66) 2 009-9991 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  (66) 2 626-3568 โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  (66) 2 626-3568 โทรสาร  (66) 2 626-4545-6 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
  ชั้น 193/136-137  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์  (66) 2 264-0777, (66) 2 264-9090 โทรสาร  (66) 2 264-0789 

6.3  ข้อมูลอันดับเครดิตองค์กร (“BBB+”/“Stable”) 

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตยัง
สะท้อนถึงสถานภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่ม  Tier 1 ในประเทศไทย 
บริษัทมีสถานภาพที่แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท
ประมาณร้อยละ 60-70 ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากอัตรา
ก าไรที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า ตลอดจนลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ 
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้และก าไรจากการด าเนินงานหลักของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า จากค าสั่งผลิตชิ้นส่วน
โครงช่วงล่างรถกระบะส าหรับอีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่และค าสั่งผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ส าหรับรถยนต์จากลูกค้า
ต่างประเทศ 

ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable” หรือ “คงที่” จาก “Positive” 
หรือ “บวก” สะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับการก่อหนี้จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่  Sakthi Global 
Auto Holdings Ltd. (SGAH) และยังสะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังรักษาสถานะทางการตลาดที่
แข็งแกร่งในธุรกิจหลักเอาไว้ได้ ในขณะที่ก าไรจากการด าเนินงานหลักจะเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนั้น ผลการด าเนินงาน
ของ SGAH จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 
7.1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 322,583,844 บาท เป็นหุ้นสามัญ
ทั้งหมดจ านวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 ล าดับแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

ล าดับท่ี รายชือ่ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายเย็บ ซู ชวน 
นางเตียว ลี งอ 

44,122,773 
31,811,346 

13.68 
9.86 

 กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวน รวมเป็นจ านวน 75,934,119 23.54 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด 43,345,636 13.44 

3 นางสาวเย็บ ซิน หรู 25,959,760 8.05 

4 นางสาวเย็บ ซิน หยี 25,055,469 7.77 

5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 6.20 

6 บริษัท ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน) 15,793,600 4.90 

7 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ ์ 11,205,400 3.47 

8 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 8,015,220 2.48 

9 นายสมพงษ์ เผอญิโชค 4,816,940 1.49 

10 นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล 3,244,600 1.01 

 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 89,213,100 27.66 

 รวม 322,583,844 100.00 

ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562) 
หมายเหตุ นายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองการก าหนดลักษณะความสัมพันธห์รอื
พฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระท าร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนาย
เย็บ ซู ชวน โดยมีนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
หรือการบริหารงานของบริษัท   

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 
 บริษัทมีข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จด

ทะเบียนและช าระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยบุคคลต่างด้าวมีจ านวนร้อยละ 48.93 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562) 

7.3. หุ้นกู้ 

บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ 
และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่   

ในปี 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน  10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ จ านวน 2 ชุด เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลา 3 ปี และ 
5 ปี ตามล าดับ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท 
ซ่ึงได้จดทะเบียนและซ้ือขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู ้ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน นับจากวันออกหุ้นกู ้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
วันที่ออกหุ้นกู ้ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

อัตราดอกเบี้ยและก าหนด
ระยะเวลาช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม
ของทกุปี โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะท า
การช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

สัญลักษณ์ 
มูลค่าหุ้นกู ้
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้  
(%) 

ระยะเวลาช าระ
ดอกเบี้ย อายุหุ้นกู ้

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้

AH200A 300 3.09% ทุกๆ 6 เดือน 2 ปี 11 เดือน 18 วัน 6 ตุลาคม 2563 
AH237A 300 3.50% ทุกๆ 3 เดือน 5 ปี 26 กรกฎาคม 2566 
AH219A 600 3.75% ทุกๆ 6 เดือน 3 ปี 26 กันยายน 2564 
AH223A 500 3.95% ทุกๆ 6 เดอืน 3 ปี 29 มีนาคม 2565 
AH246A 800 4.10% ทุกๆ 6 เดอืน 5 ปี 28 มิถุนายน 2567 

รวม 2,500     
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
1) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

จ านวนคงเหลือของหุ้นกู ้ 300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ 300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

2) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู ้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 300,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
วันที่ออกหุ้นกู ้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
อัตราดอกเบี้ยและก าหนด
ระยะเวลาช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 26 มกราคม 
และ 26 กรกฎาคม ของทกุปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนคงเหลือของหุ้นกู ้ 300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ 300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

3) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู ้
อายุหุ้นกู ้ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 600,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 600,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
วันที่ออกหุ้นกู ้ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 
อัตราดอกเบี้ยและก าหนด
ระยะเวลาช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 26 มีนาคม 
และ 26 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนคงเหลือของหุ้นกู ้ 600,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ 600,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู ้ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500,000 หน่วย 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

มูลค่าที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
วันที่ออกหุ้นกู ้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
อัตราดอกเบี้ยและก าหนด
ระยะเวลาช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือนในวันที่ 29 มีนาคม 
และ 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนคงเหลือของหุ้นกู ้ 500,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ 500,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

5) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู ้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 800,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 800,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
วันที่ออกหุ้นกู ้ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
วันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู ้ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
อัตราดอกเบี้ยและก าหนด
ระยะเวลาช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทกุ 6 เดือนในวันที่ 28 มิถุนายน 
และ 28 ธันวาคม ของทกุปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนคงเหลือของหุ้นกู ้ 800,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ 800,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิหลังช าระภาษี
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซ่ึง
ก าหนดให้บริษัทมีการจัดสรรก าไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนส ารองสะสมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและไม่มีความจ าเป็นต้องจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองเพิ่มขึ้น 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
ส าหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.36 บาท

ต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
113,976,411.84 บาท 

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลก าไร
สุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้ 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ) 0.97 1.70 3.66 4.10 (0.57) 

เงินปันผลต่อหุ้น 0.30 0.66 1.20 1.30 0.36 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  30.9%  38.9%  32.8%  31.7%   N/A 

  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
โดยให้ค านึงถึงผลการด าเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณา
แผนการลงทุนในอนาคตและความจ าเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ  โดยบริษัทจะต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มีความจ าเป็นต้อง
จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มขึ้นอีก  หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  บริษัทไม่มีนโยบายที่
อาจก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะท าให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1 6 เปน็ผู้บรหิารตามนิยามของส านักงานก .ล.ต . 

ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 1

ฝา่ยขายและ
การตลาด 

5

ฝา่ยบุคคลและธุรการ 2 

ฝา่ยบุคคล 

ฝา่ยอบรม 

ฝา่ยบัญชีและ
การเงิน 

4

ฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ 

ฝา่ยบัญชี 

ฝา่ยจัดซื้อ 

ฝา่ยการเงิน 

ฝา่ยโครงการ 6

ฝา่ยผลิต
แม่พิมพ ์

ฝา่ยสนับสนุน
การผลิต 

ฝา่ยการผลิต 3

ฝา่ยควบคุม
คุณภาพ 

ฝา่ยผลิต 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ฝา่ยจัดส่ง 

บรษัิทย่อย 

ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ไทย จีน ไทย มาเลเซีย 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ 

ไทย 

ธุรกิจให้บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT 

โปรตุเกส สหราชอาณาจักร 

เยอรมัน 

ไต้หวัน 

มาเลเซีย 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก ากับกิจการของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอาปิโกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 6 คน  

กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซ่ึงเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  
บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดด ารงต าแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท 
ใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตาม
หลักการก ากับกิจการที่ดี 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

นายเย็บ ซู ชวน1 ประธานและ
กรรมการบริหาร 

   

นางเตียว ลี งอ1 กรรมการบริหาร    

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน  

นายเคนเนต อึ้ง2 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

นายจอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ   ประธาน 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ   กรรมการ 

นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ   กรรมการ 

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา2 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  

หมายเหตุ 1 นายเย็บ ซู ชวนและนางเตียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท 
 2 นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร ทาราโพเรวาลาเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอ านาจและหน้าที่ในการ
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหาระดับสูง และกรรมการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่ก ากับดูแล
กิจการและการด าเนินงานของบริษัท  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมี
การแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อก าหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

การประชุมกรรมการ 
 บริษัทได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้
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กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและ
ให้ค าแนะน าในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร  บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงก าหนดการประชุมตามวาระเป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  บริษัทสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ซ่ึงจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุก
ป ี

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซ่ึงได้รวมการ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระใน
การพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทจ านวน 1 ครั้ง   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง 
เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพ IATF16949  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้ค าแนะน า
ในการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญของบริษัท 

 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2562 

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
สามัญ

ประจ าปี 

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

นายเย็บ ซู ชวน 4/4 - - - 1/1 

นางเตียว ลี งอ 4/4 - - - 0/1 

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา 3/4 4/4 2/2 - 1/1 

นายเคนเนต อึ้ง 4/4 4/4 2/2 - 1/1 

นายจอห์น พาร์คเกอร์ 1/4 - - 0/1 0/1 

นายวิเชียร เมฆตระการ 4/4 - - 1/1 1/1 

นางวชิรา ณ ระนอง 4/4 - - 1/1 1/1 

นายไคคูชูร ทาราโพเรวาลา 4/4 4/4 2/2 - 1/1 

 

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องส าคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจ าปี
ของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปีเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร  
บริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงก าหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรร
เวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
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8.2. ผู้บริหาร 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยการก ากับดูแลของประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทอาปิโก  ผู้บริหารของบริษัท มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท  
หน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไป
ตามจ านวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติส าหรับแผนการด าเนินงานประจ าปี   การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตาม
กฎระเบียบของบริษัท แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และดูแลให้มีการสื่อสารกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท 4 ล าดับแรกตามนิยามของส านักงานก.ล.ต. 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1 นายเย็บ ซู ชวน  ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2 นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

3 นางสาวเย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยบัญชแีละการเงิน และผู้อ านวยการฝ่ายจัดซ้ือ 

4 นายเหยา เชีย เฉิน ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายการผลิต 

5 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด 

หมายเหตุ ล าดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงไว้ในหน้าที่ 57 

ผู้บริหารของบริษัทย่อยส าคญัของบริษัท 
 ส าหรับบริษัทย่อยที่บริษัทมีอ านาจบริหารจัดการ บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และ

มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท  ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการด าเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมี
การบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก ากับกิจการที่ด ี

 รายชื่อผู้บรหิารของบริษัทย่อยส าคัญของบริษัท 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง บริษัท 

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ 

นายเหยา เชีย เฉิน ผู้จัดการทัว่ไป 

• บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
(โรงงานสาขาระยอง) 

• บริษัท อาปิโก ไฮเทค พารท์ส์ จ ากดั 
• บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
• บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานสาขาระยอง) 

นายยงค์ ประเทืองสุข ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร 
• บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากัด 
• บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส ์จ ากัด 

นายชิว เคิร์ก เหวง ผู้อ านวยการโรงงาน • บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 
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รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง บริษัท 

นายเกา ฉว่ย กวง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร 

• บริษัท อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ ากัด 
• บริษัทคุนซาน-เจินไต ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์

จจ้ิง จ ากัด (จีน) 

นายจอร์จ เฟรสช์ ผู้จัดการทัว่ไป 
• บริษัท อาปิโก ไมอา จ ากัด (โปรตุเกส) 
• บริษัท อาปิโก อเกดา้ จ ากัด (โปรตุเกส) 
• บริษัท ศักติ โปรตุเกส จ ากัด (เยอรมัน) 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย 

นางสาวตังกิม โก๊ะ ผู้จัดการทัว่ไป 

• บริษัท นิวเอร่า เซลส ์(มาเลเซีย) จ ากัด 
• บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จ ากัด 

(มาเลเซีย) 
• บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จ ากัด (มาเลเซีย) 

นางสาวเย็บ ซิน หยี ผู้จัดการทัว่ไป 

• บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากัด 

• บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ ากัด 

• บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จ ากัด 

• บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จ ากัด 

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT 
นายโจนาธาน แมคคีเวอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป • บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากัด 

8.3. เลขานุการบริษัท  

นางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุขถาวร ได้ออกจากต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 นอกจากนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 99/2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนางสาวเย็บ ซิน หรู เข้า
ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยท าหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและด าเนินการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานก.ล.ต. 

8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับ

ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน  และมีขนาดของธุรกิจ ผล
ประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของบริษัท  โดยค านึงถึงความเหมาะสม สถานะทาง
การเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
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โครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงิน

โบนัสพิเศษ  กรรมการอิสระของบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาท
หน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล  ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิในส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัทหรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับ
กรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน  ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งกรรมการ 
เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร นอกเหนือจากที่
กล่าวมา บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดส าหรับกรรมการ 

โครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของบรษิัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงนิ
โบนัสพิเศษ  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการในปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

/กรรมการชุดย่อย 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายป ี

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 

เงินโบนัสพิเศษ 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน - - - 
กรรมการบริหาร - - - 

กรรมการอสิระ 275,000 20,000 
0.2% ของก าไรสทุธิ* 
รวมไม่เกนิ 3  ล้าน
บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 50,000 15,000  
กรรมการ 25,000 15,000  

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 10,000  
กรรมการ - 10,000  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธาน - 10,000  
กรรมการ - 10,000  

  หมายเหตุ *  ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

รายชือ่กรรมการ ค่าตอบแทนรายป ี
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

เงินโบนัสพิเศษ 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

1. นายเย็บ ซู ชวน a/ - - - - 
2. นางเตียว ลี งอ a/ - - - - 

3. นายพิพฒัน์ เรืองรองปัญญา 325,000 140,000 - 465,000 
4. นายเคนเนต อึ้ง 300,000 160,000 - 460,000 
5. นายจอห์น พาร์คเกอร ์ 275,000 20,000 - 295,000 
6. นายวิเชียร เมฆตระการ 275,000 90,000 - 365,000 
7. นางวชิรา ณ ระนอง 275,000 90,000 - 365,000 
8. นายไคคูชูร )ไค (ทาราโพเรวาลา  300,000 160,000 - 460,000 
     รวมเป็นเงิน 1,750,000 660,000 - 2,410,000 
หมายเหต ุa/ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ซ่ึงค่าตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในค่าตอบแทนส าหรับ

ผู้บริหาร 

 

 ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารและพนักงานของ  โดยพิจารณาถึง

อัตราค่าครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์  บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน โดยพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของ
ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตรา
ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงเงินตอบแทนที่มอบ
ให้พนักงานเม่ือครบก าหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะยาวตามแผนการเกษียณอายุของ
พนักงาน  นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินที่ได้กล่าวมา พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่น ได้แก่ 
อาหารกลางวัน ค่ารักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารก าหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล  บริษัทได้จัดยานพาหนะให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่  ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 
7 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 33.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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8.5. บุคลากร 

8.5.1. จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2561 และ ปี 2562 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,028 คน และ 4,019 คน ตามล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็นสายงานหลักได้ดังตาราง 

 

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ ไทย มาเลเซยี จีน รวม 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ 153 137 - - - - 153 137 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 3,038 2,919 - - 295 278 3,333 3,197 

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ 210 312 204 237 - - 414 549 

ส่วนสนับสนุนอื่น ๆ 128 136 - - - - 128 136 

รวมทั้งหมด 3,529 3,504 204 237 295 278 4,028 4,019 

8.5.2. ค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน  

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานในปี 2562 รวมเปน็
จ านวนเงิน 1,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ านวนเงิน 1,545 ล้านบาทในปี 2561 

8.5.3. ค่าตอบแทนอื่น 

เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซ่ึงกองทุนจะจ่าย
คืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวน
เงิน 32 ล้านบาท (ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 32 ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ระยะยาวส าหรับพนักงาน 
บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเม่ือเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของ

กฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา   

ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ปี 2561 ปี 2562 
เงินเดือน 18.99 ล้านบาท 28.66 ล้านบาท 
โบนัส 2.22 ล้านบาท 3.76 ล้านบาท 
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0.78 ล้านบาท 0.86 ล้านบาท 
รวมท้ังสิ้น 21.99 ล้านบาท 33.28 ล้านบาท 
จ านวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป  7 คน  7 คน 
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8.5.4. ข้อพิพาทแรงงาน 

- ไม่มี - 

8.5.5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทให้ความส าคัญและคุณค่ากับพนักงานของบริษัท  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในด้านความสุข
ของพนักงาน  บริษัทได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความส าเร็จของบริษัทร่วมกัน 

บริษัทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อก าหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว  
บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยค านึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงาน
เป็นหลัก  ในกรณีที่บริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในส าหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตร
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ท าหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก  บริษัทได้จัดให้มี
หลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทมากกว่า 290 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอใน
การท างาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการท างานและ
มาตรฐานคุณภาพ บริษัทมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซ่ึงครอบคลุมการท างานในฝ่าย
ผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบและเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น 

2. หลักสูตรบริหาร มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนส าหรับ
พนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน  หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะ
การฝึกสอน  บทบาทและทักษะของผู้น าในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

3. หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์  หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS, TPM, 5ส ส าหรับประสิทธิภาพการผลิต, QCC ส าหรับ
ผลผลิต เป็นต้น 

4. หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้าน
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างาน  หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับ
การท างานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

5. หลักสูตรด้านภาษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศ 

6. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโลยี เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน 
เพื่อให้พนักงานได้น าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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7. หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเป็นส่วนที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก  

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความส าเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหานั้น และการสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว  หลักสูตรนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวินัยในตนเอง การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าที่ดี รวมถึงการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  บริษัทคาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนบัสนุนให้พนกังานได้มีความสุขกับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซ่ึงบริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการท างานดี และท าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  
หลักสูตรฝึกอบรมในหมวดนี้  ได้แก่ Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (ค่าย
คุณธรรม) 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรม
ที่ได้กล่าวมา บริษัทยังได้จัดสัมมนาส าหรับพนักงานระดับผู้บริหารจ านวน 2 ครั้งต่อปี ซ่ึงเป็นงานที่คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์
และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน 
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9.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ตั้งม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการด าเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งม่ันในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการก ากับกิจการที่ดีให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการด าเนินงานของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้เป็น
ผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดท า อนุมัติ และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นตัวแทนในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องส าคัญของบริษัท  

บริษัทมีความพยายามที่จะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดี
และคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายในระยะเวลา 4 เดือน
หลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  บริษัทได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดย
การขนส่งสาธารณะ และค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการก าหนดวันและเวลาในการจัดประชุม  บริษัทได้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ 
กรุงเทพฯ ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนราชด าริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซ่ี รถประจ าทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ  
ขนาดของสถานที่มีพ้ืนที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็น
ของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับ
ผู้ถือหุ้น  บริษัทดูแลให้การจัดท าหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และ
แสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมท่ีถูกต้องและครบถ้วน  บริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อม
ค าอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 30 
วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม  บริษัทได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 
วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน  บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของ
บริษัท ส าหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติใน
วาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบ

9. การก ากับดูแลกิจการ 
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 ฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศ
ไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท   ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวม
คะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัท  

บริษัทได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่น  บริษัทได้จัดให้มีพนักงานอย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับหนังสือ
มอบฉันทะส าหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน  ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน  การลงมติในแต่ละวาระมี
การด าเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นย่ืนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อก ากับ  
บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อน าไปหักลบออกจากคะแนน
ทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ  หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระ
ในทันท ี ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศ
ผลคะแนนเม่ือการประมวลผลข้อมูลได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้การประชุมต้องหยุดชะงัก  เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง 
บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อก ากับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัท เพื่อรวบรวมส าหรับจัดเก็บ
ต่อไป 

บริษัทได้พิจารณาวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามล าดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับล าดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่น
นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรับให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามค าถาม  ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะ
รับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและ
ครบถ้วน 

บริษัทมีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัทได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภาย
หลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ 

เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวัน
ประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษัทจัดท าบันทึกรายงานการประชุมพร้อม
รายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของ
ที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะและประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงค าอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และ
ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาด
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 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซ่ึงได้จัดท าขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่จ ากัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ค านึงถึง
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง  ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยอ านาจการออกเสียงจะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ 

บริษัทปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคล
หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ  ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการ
ประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  บริษัทได้ก าหนดและประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและด าเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด 

การอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม 

บริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่
เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงก าหนดการประชุม
วาระสุดท้าย และบริษัทได้น าระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับ
คะแนน 

บริษัทจัดให้ด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย  อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มี
เอกสารการประชุมและข้อมูลน าเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่
เท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้พนักงานของบริษัทที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ท าการแปล
การอภิปรายและค าถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารส าหรับผู้ถือหุ้น 

บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการน าข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
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 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการน าข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้ก าหนดนโยบายในการ

รักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่ส าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท  คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
จะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว 

บริษัทห้ามไม่ให้น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย  โดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

• ก าหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black out period)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส าคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ท าการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทเปิดเผยข่าวต่อ
สาธารณะ และงดเว้นการซ้ือขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบ
การเงินหรือข้อมูลส าคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว 

• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)  กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านักงานก.ล.ต. มีหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อส านักงานก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับต าแหน่งเป็นครั้งแรก 

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  (แบบ 59-2) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ
ส านักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องมาจากการ
ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนวันท าการซ้ือขาย และแจ้งต่อส านักงานก.ล.ต. ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าท ารายการ ยกเว้นใน
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้า ง 
(EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากส านักงานก.ล.ต. 

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และได้รับบทลงโทษ เช่น 
การตักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกด าเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจ าปี 

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายใน

ระหว่างกลุ่มบริษัทอาปิโก  บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดการเร่ืองดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และ
โปร่งใส โดยก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

• บริษัทดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัท
อื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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 • บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัท
รับทราบเม่ือได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องงดออก
เสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้ม่ันใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้น ๆ ได้กระท าบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

• การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกันจะต้องด าเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ด้วยข้อก าหนดและเงื่อนไขในการท ารายการตามปกติของธุรกิจการค้า  หรือตามข้อตกลง
ระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทในภาพรวม 

• รายการเกี่ยวโยงที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
ประกาศและข้อก าหนดของส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทยึดม่ันในหลักการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน  บริษัทตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่
ละกลุ่ม  บริษัทดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง และได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสม  บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

1) ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก  บริษัทตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่ม
มูลค่าให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น  กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในการก ากับดูแลและจัดการธุรกิ จของอาปิโก เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทจัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและก าหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  การจดักิจกรรมผู้ถือหุ้น
เย่ียมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางโทรศัพท์ หรืออีเมล  บริษัทให้สิทธิที่
เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนที่เปิดรับตามล าดับการ
ลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่ค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น  ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นจ านวน 30 คนเข้าเย่ียมชม
โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  

บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริง อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ าเสมอ 
และตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษัทมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร  บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงาน
หลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นค าถามหรือข้อสงสัยของผู้ถอืหุ้นและส่วนรวม 
เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท 
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 2) ลูกค้า 

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินงานตามหลักการ SQCDEM ซ่ึงเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเพื่อการด าเนินงานที่มี
มาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า  บริษัทให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบ
สินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม  ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทดูแล
ให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม 

บริษัทให้ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ใน
ประเทศไทย บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDEM 
เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า  การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งม่ันในความเป็นเลิศของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องระมัดระวังและไม่
เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทมีการท างานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตาม
วิธีการท างานและนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการก ากับกิจการที่ดี 

บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงใน
เรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 

3) ผู้ผลิต  

บริษัทด าเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส  บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็น
ธรรมและโดยเปิดเผย โดยไม่ปรากฎให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกรอบ
เพื่อให้ได้สัญญา  การจัดซ้ือวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ 
และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อก าหนดของสินค้าเป็นหลัก  พนักงานจัดซ้ือจะต้องหลีกเลี่ยง
การร้องขอหรือได้รับและไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจาก
ผู้ผลิต  พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 

บริษัทให้ความส าคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่ส าคัญ  บริษัทมุ่งม่ันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความม่ันใจว่าการ
ปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้า
ต้องการ  กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2562 ได้แก่ การประชุมประจ าปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการท างานของ
ผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น 

บริษัทสนับสนุนการจัดซ้ือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งม่ันที่จะหลีกเลี่ยงการท าธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกระท าการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4) คู่ค้าทางธุรกิจ  

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดม่ันในข้อตกลงระหว่างกัน  บริษัทปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อก าหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทเข้าลงทุนท าธุรกิจ  บริษัทให้
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 ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ  บริษัทยึดถึอคุณธรรมความซ่ือสัตย์และความสามารถ
ของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติส าคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ  บริษัทเลือกที่จะท าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีความ
น่าเชื่อถือ และไม่ท าให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

บริษัทมีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการท าธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการก าหนดอ านาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้   บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเตบิโต
ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน 

5) เจ้าหน้ี 

บริษัทมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท  บริษัทปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่มีการค้ าประกัน สถาบันการเงิน 
และผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทมีการสื่อสารกับเจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอ  บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และรายงานสถานะทางการเงินต่อ
เจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  รวมถึงยึดม่ันในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผัน  หรือเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน  

6) คู่แข่งทางการค้า  

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม  บริษัทด าเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงจรรยาบรรณ
ทางการค้าและความโปร่งใส  บริษัทจะไม่กระท าการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะท าให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า  บริษัทจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่
เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือก าหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของคู่แข่ง หรือท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  บริษัทยึดม่ันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขาย
ที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจ ากัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

7) พนักงาน 

บริษัทให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน  บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้น
พื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพ
มาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ค่าตอบแทน 
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละ

บุคคล  บริษัทประเมินผลการท างานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตก
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 ลงไว้ร่วมกัน  บริษัทก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงานตามต าแหน่งหน้าที่  และตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินและผลก าไรของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น 
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ า เป็นต้น   

ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าต าแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถ
รับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจ าปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน โดยบริษัท
และพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสบทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน 

การฝึกอบรม 
บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร ส าหรับปี 2562  

บริษัทได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมส าหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก   
พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงาน
สามารถก้าวหน้าในอาชีพและรับบทบาทความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

สุขภาพและความปลอดภัย 
บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นล าดับแรกของบริษัท บริษัทใช้หลัก 5 ส.

เป็นหลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่สะอาดและเหมาะสม  บริษัทจัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่ม
พนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร 

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน 
บริษัทยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล  บริษัทดูแลให้พนักงาน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซ่ึงกันและกัน 
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ท างานที่มีความสุขส าหรับพนักงานทุกคน  บริษัทมุ่งม่ันที่จะรักษา
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างย่ังยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและ
ลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัท และก าหนดให้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร  บริษัทสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของ
บริษัทให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายส าหรับทุกบริษัทในกลุ่มอาปิโกให้มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการด าเนินงานบริษัทได้ประกาศเจตนารมย์
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 และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก  

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความย่ังยืนของบริษัท 

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์ อันถือเป็นเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของใน
การจัดการทรัพย์สินนั้น ๆ ตามความประสงค์ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่ทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง
ของบริษัทและของผู้อื่น โดยบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด 

1) ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท มิให้พนักงานน าไป
ท าซ้ า ดัดแปลง หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจาก
ทางบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้น ๆ 

2) บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกระท าการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และได้ก าหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระท าการล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

3) พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด  
4) หากบริษัทพบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามี

ความผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควร 
5) ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ของบริษัท คืน

ให้แก่ทางบริษัท 
6) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการแจ้งให้ทาง

บริษัททราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัท AC @aapico.com 

นโยบายการต่อต้านทุจริต 

บริษัทตั้งม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
บริษัทต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต  บริษัท
สนับสนุนและให้ก าลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตส านึกที่ดี   บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
การต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากับการตัดสินใจทางธุรกิจและการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรม
ของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัท 

นโยบายการต่อต้านทุจริตก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต   บริษัท
สื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การทุจริต เพื่อให้สามารถจ าแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  
นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการด าเนินงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด 

2) ในกรณีที่พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบทันที 

3) บริษัทจะคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ที่ร้องเรียนการกระท าที่เข้าข่าย
การทุจริต 

4) ผู้ที่กระท าการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม 
5) ทางบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่า
ฝืนหรือข้อสงสัยในการกระท าความผิดให้บริษัทได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทจะได้ด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการด าเนินงานของบริษัท  พนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียสามารถส่งค าร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระท าผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือ
สามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผู้บริหารอาจมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทสนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระท าที่มิชอบ  ทั้งที่
เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น  บริษัทมีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่ก าหนดให้ผู้
ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้
รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา 

นโยบายทางด้านภาษี 

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทเห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทได้จัดท านโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ  บริษัทตั้ง
ม่ันในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทได้สะท้อนและสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจ  บริษัทได้ค านวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของ
ประเทศที่บริษัทด าเนินธุรกิจ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทก าหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
เปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อน
ให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัท   การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา  
บริษัทได้ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และก าหนดแนวทางในการ
เปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงก าหนดระยะเวลาท่ีต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลส าคัญสู่สาธารณะ  
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 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อก าหนดของส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทด าเนินการให้ม่ันใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทได้มีการสอบทานและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการ
รายงานสู่สาธารณะ  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงรายงานประจ าปี (แบบ56-1 และแบบ56-2) 
ได้รับการจัดท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่าน
ช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อก าหนดของส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทรวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย  บริษัทก าหนดนโยบาย
ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต่อส านักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่ก าหนด  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการฝึกอบรม และค่าตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้
ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีนัยส าคัญ และการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียม
กัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทซ่ึงเป็นช่องทาง
สื่อสารหลักแล้ว บริษัทอาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่ 

• งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• การเย่ียมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ (ประจ าปีและตามค าขอ) 

• การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) 

• งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

• การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน 

• เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.aapico.com และอีเมลของบริษัทท่ี aapicohitech@aapico.com 

บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ ส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มี
หน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดูแล
การจัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่ 

•  การเข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงานผ่านงานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส 
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•  การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุนสถาบัน จ านวน 2 ครั้ง    

• การประชุมกับนักวิเคราะห์ จ านวน 1 ครั้ง 

• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานส าหรับผู้ถือหุ้น จ านวน 2 ครั้ง 

• การเข้าพบผู้บริหารที่บริษัท และการประชุมทางโทรศัพท์ ทุกไตรมาส 

หมวดที่ 5 ข้อมูลต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) บริหารก ากับดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท 

2) ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
3) คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัท

ย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท 
4) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ 
5) ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
6) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 
7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในด าเนินงานส าคัญต่าง ๆ ของบริษัท 
8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร 
9) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในการด าเนินการของบริษัท 
10) เป็นผู้น าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง

ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความย่ังยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

11) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
12) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์

ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทตามสมควร 
13) จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจ า 
14) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซ่ึงจะให้
คะแนนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี, และการวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัท โดยผลการประเมินนี้จะถูกน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดค่าตอบแทนทั้งระยะ
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 สั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซ่ึงส าหรับปี 2562 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 90 

หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจ านวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ  จ านวน
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 
ท่าน  และในจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน  บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความ
หลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ 

บริษัทก าหนดให้สัดส่วนจ านวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการ
ทุกท่านของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่ มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
และประกาศของส านักงานก.ล.ต. 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของส านักงานก .ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ
หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท 

2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย

ประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 
4) สามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย 
5) ไม่กระท าการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้

บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

การตัดสินใจโดยอิสระของตน  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดขั้นต่ าของ
ส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  



 
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ | 9 การก ากับดูแลกิจการ   หน้า 84 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคคลที่มีข้อ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มี
ลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ”ข้างต้น หมายถึง 
ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทและไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยส าคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ 

บริษัทได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่ง
ออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
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 กรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้า
มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

• ตาย 

• ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

• ศาลมีค าสั่งให้ออก 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และกรรมการทุกท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา  บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
แต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ  ดังนั้น บริษัทไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการก าหนด
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันส าหรับกรรมการ  อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งม่ันในการด าเนินงานตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน  

การด ารงต าแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่
กรรมการได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด ารงต าแหน่ง  และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท  ทั้งนี้ การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้ท าหน้าที่ดูแลจัดการประชุม
ส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม
และการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดท าหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 
รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและด าเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการ
บริษัทว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี เป็นอย่างต่ า 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นผู้น าที่จะท าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานออกมาได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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 1) ก ากับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อที่จะ
ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมอบหมายให้มีผู้ด าเนินการเรียกประชุมแทน 
3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
4) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและด าเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มี

แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน 
6) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
7) ก าหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 
8) จัดให้มกีารเข้ารับโครงการที่เหมาะสมส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม ่
9) จัดให้มีแผนงานความส าเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส 
10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
11) จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอส าหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 
12) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน  
เพื่อให้บริษัทมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี  ทั้งนี้ 
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จ ากัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณา ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคญัเกีย่วกับการด าเนินงานของบริษทัได้แก ่วิสัยทัศน์
และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 

2) ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและดูและให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ
มาตรฐานด้านจริยธรรมของบริษัทและได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

4) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบายที่วางไว้ และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรและมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารดูแลจัดการการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น  ๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน 

8) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ  

9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม 

10) ดูแลและติดตามการด าเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลา
ให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

การประชุมกรรมการ 

บริษัทมีการวางแผนก าหนดการประชุมส าหรับกรรมการประจ าปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตาม
วาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจ านวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีจ านวน 2 ครั้ง  
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็นในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดสรร
เวลาในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทสนุบสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจ าปี 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจ
น ามาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม  บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม  เม่ือเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะท าการนับจ านวนกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับที่
ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม   

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ  กรรมการ
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจ านวน
กรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ  ทั้งนี้ กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี  โดยบริษัทใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  การประเมินผล
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 งานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล 
และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการบริษัททุกท่านได้ท าการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองส าหรับปี 2562 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล ส่วนการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยจะมีคะแนนที่ลดลงจากปีทีแล้ว 

ผลการประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น  จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองส าหรับกรรมการ
รายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 92  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยมีคะแนนลดลง จากร้อยละ 87 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 86 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอ านาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น  บริษัทก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการด าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของ
ผลการด าเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ  ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทได้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
และข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะน าให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าเย่ียมชมโรงงาน นอกจากนี้มีการ
ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
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 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการอย่างสม่ าเสมอ  กรรมการของบริษัทได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกิจของบริษัทรวมถึงรายละเอยีด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมส าหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกิจของบริษัทให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานส าหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
ก.ล.ต. ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) นายเย็บ ซู ชวน เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) 
2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) 

และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) 
3) นายเคนเนต อึ้ง  เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) 
4) นายวิเชียร เมฆตระการ เข้าอบรมหลักสูตร 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 เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) 
และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) 

 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009) 
6) นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เข้าอบรมหลกัสูตร Listed Company Director Program จัดโดย 

Singapore Institute of Directors, หลักสูตร Master Class for 
Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India, และเข้าอบรม
หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass 
จัดโดย Ram Charan 

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูมความรู้และท าความรู้จักกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน  การประชุมที่กล่าวถึงนี้ ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจ าปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เช่น การประชุม Ford 
Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และการประชุม Toyota Annual Supplier 
Conference เป็นต้น 
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 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส านักงานก.ล.ต.ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ และต้องกระท าภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตส านึกที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่
จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 

1) ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและประจ าปี โดยเปรียบเทียบกับการคาดการณ์
แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี 

2) การด าเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส านักงานก.ล.ต. 

3) การท าธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทสถานะทางการเงิน 
กลยุทธการด าเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท 

4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
6) การก าหนดและเปลี่ยนแปลงอ านาจอนุมัติท่ีมอบให้กรรมการที่มีอ านาจจัดการ 
7) การได้มาและจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ การซ้ือกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับ

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ/
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

8) การท าสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคัญ 
9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการด าเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการบัญชี  การบริหารความ

เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัท 
10) การแต่งตั้งและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท 
12) การด าเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 
ยกเว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ ซ่ึงจะพึงกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก าหนดให้การท ารายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 



 
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ | 9 การก ากับดูแลกิจการ   หน้า 91 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 1) การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
3) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่ง
ก าไรขาดทุนกัน 

4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานและ
กลั่นกรองเรื่องส าคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ท าหน้าที่กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจ าปี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะ

ทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีส่งถึงคณะกรรมการบริษัท 
8) รายงานผลการปฏบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดท า

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ าทุกปี 
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ อิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรอง
ปัญญา ท าหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ท าหน้าที่กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของบริษัทเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2) พิจารณาหลักเกณฑ์  รูปแบบค่าตอบแทน  และผลประโยชน์อื่นที่ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

4) ทบทวนสัดส่วนและจ านวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัท และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ 
โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

6) พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งส าคัญ และ
ทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา 

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายจอห์น พาร์คเกอร์ ท าหน้าที่
ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และนางวชิรา ณ ระนอง ท าหน้าที่กรรมการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) และให้
ค าแนะน าเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม  เพื่อให้มีมาตรการ
ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม 

2) พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดทิศทางการบริหาร  การก าหนดกลยุทธ์และ
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและดูแล
การด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้ 

4) ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง  วิธีปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

9.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

9.2.1. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยจะก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้
บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่ง
บริหารที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย 

9.2.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของบริษัทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ และการอุทิศเวลาได้
อย่างพอเพียงในการท าหน้าที่กรรมการ  บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปน็กรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต ิ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะด าเนินการเม่ือครบก าหนดวาระ  การ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน็

กรรมการก็ได้  
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 
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 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตน
แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการที่เหลืออยู่ 

9.2.3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท  ผู้บริหารของบริษัทล้วน
เป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจาก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความ
เข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการ
เติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัท 

9.3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก ากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมมีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน  บริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการก ากับและติดตามการ
บริหารงานและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อท าหน้าที่บริหารกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท  ทั้งนี้ จ านวนตวัแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะก าหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น 

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ด าเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   
นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด ารงไว้ซ่ึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีนัยส าคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระท าการใด ๆ  

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการด าเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้าที่รายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจ าเดือน และให้น าเสนอแผนงานประจ าปี รวมถึง
รายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานซ่ึงจัดขึ้นทุก 6 เดือน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท  ผู้บริหาร
ของบริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการด าเนินการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส าหรับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การท าการอนุมัติวงเงินส าหรับ
การกู้ยืมเงิน หรือการท าธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน 
หรือการท ารายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการท าธุรกรรมมีการด าเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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 บริษัทย่อยให้มีการก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
บริษัท และมีการจัดท างบการเงินตามระยะเวลาท่ีบริษัทจะน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินรวมของบริษัทได้ทันก าหนดเวลา 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอ านาจหนา้ที่อนุมัติ การแบ่งอ านาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผล
ก าไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบง่ายในการท าธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้
ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การด าเนินงานของ
บริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความส าเร็จ 

9.4. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

บริษัทบริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และ
แนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อย เป็นต้น  รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประกอบด้วย 

9.5.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2562 ให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 9,900,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนส าหรับการสอบบัญชีของบริษัทรวมการพิจารณา
รายงานประจ าปี จ านวน 3,200,000 บาท 

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้ก าหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยส าคัญ บริษัทจึง
เห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล 

9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนส าหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
ปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 550,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทจ านวน 110,000 บาท 
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บริษัทให้ความส าคัญและมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ใน
การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งม่ันสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ย่ังยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุข
ของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน  ตลอดระยะเวลากว่า 30 
ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งเน้นนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน  

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไว้ใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน (Sustainability 
Development Report)” ตามแนวทางและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วน 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ  เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการ
ด าเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะ
กรรมการายไตรมาสตามล าดับ 

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทมีการด าเนินงานตามขั้นตอนการท างานภายใต้กรอบนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการก ากับกิจการที่ดี   จุดบกพร่องที่
ตรวจพบได้รับการแก้ไขและด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทไม่มีความ
เสี่ยงส าคัญที่แสดงว่าบริษัทขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2562 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบัติส าหรับการควบคุม
ภายในของบริษัทตามแนวทางของส านักงานก.ล.ต. ซ่ึงสามารถสรุปหัวข้อส าคัญได้ดังนี้ 

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
หลักการก ากับกิจการที่ดี  กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน โดยการท าหน้าที่ด้วยความมี
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท เป็นต้น  บริษัทสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการท างาน ข้อสงสัยหรือการกระท าผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อ
กรรมการบริหารและได้ก าหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการประท าผิดนั้น โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทจะมีใจความหลักๆดังต่อไปนี้: 

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 
2. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์อันจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง 
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์

ใดๆ ก็ตาม 
5. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของก านัล ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือ

จากผู้อื่น ซ่ึงอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 
6. มีความเป็นกลางทางการเมือง 
7. สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหม่ันตรวจตราดูแลมิ

ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
9. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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10. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
11. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
12. ด าเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด 

บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่
ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยก
จากหน้าที่ของผู้บริหาร  ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเพื่ออ านวยความสะดวกและให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้บริหารงาน
ในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการท างานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  บริษัทมี
การแบ่งอ านาจหน้าที่ในการท างานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และ
วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าว
ไปอีกขั้น  บริษัทมีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการท างานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายได้รับ
การประเมินจากพฤติกรรมและความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน   และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการท างานส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ท าหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความ
เสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

บริษัทประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซ่ึงรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุก
ส่วนธุรกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบาย
บริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้งบการเงินของบริษัทจัดท าขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตาม
มาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญได้รับการสอบทานและด าเนินการตามกฎหมาย
และข้อก าหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
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11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมการท างานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ  การด าเนินงานของบริษัทได้ผ่าน
การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดท าคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการท างาน
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระท าผิดโดยไม่ตั้งใจ  ซ่ึงบริษัทได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการด าเนินงานที่ดีจากองค์กร
อิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

บริษัทก าหนดขอบเขต หน้าที่ และอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และก าหนดให้การเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   การด าเนินงานของ
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่ส าคัญและส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ  การบันทึกรายการ 
และการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทการท ารายการระหว่างกันมีการสอบทานและด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของ
ธุรกิจเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  สัญญาและข้อตกลงที่ส าคัญรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบอ้างอิงกับแผน
งบประมาณประจ าปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน   คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการ
ลงทุนของบริษัทและการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงในการประชุมกรรมการรายไตรมาส 

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก และได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น  บริษัทใช้
ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ท และ
อีเมลภายใน  ส าหรับบุคคลภายนอก บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ  โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักส าหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียส าคัญกลุ่มอื่น ๆ 

บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นใน
การประชุมกรรมการ  บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวัน
ประชุม และจัดท ารายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารส าหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือ
รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการกระท าผิดต่อบริษัทและคณะกรรมการบริษัท 
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11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทมีการด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานและผล
ประกอบการทางการเงินของบริษัท และเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้จัดการประชุม
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี 

ในส่วนการท างานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้
ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานและข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อก าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง   
นอกจากนั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานส าคัญของบริษัท 
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการท างานและการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
รายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน   
จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกเพื่อท าการตรวจสอบและรับรองการท างานของบริษัทในการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งม่ันในการรักษามาตรฐานการด าเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ บริษัทยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทมีการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนการท างานที่ได้ก าหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
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12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญในปี 2562 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
หลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซ่ึงการที่จะท ารายการส าคัญต่างๆ ได้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

    (หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
Sakthi Automotive 
Group USA, Inc. 

-   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 
 

459 
 

- 
 

- 
 

- บริษัทฯได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi 
Automotive Group USA, Inc. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดย
วงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
ไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัท
ดังกล่าวได้เข้าสูก่ระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ 
(Receivership) และรอช าระบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯในรูปรายการ
เงินให้กู้ยืมแก่ Sakthi 
Automotive Group USA, Inc. 
รวมถึงรายการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

      
Sakthi Global Auto 
Holdings Limited 

-   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
-   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
-   ดอกเบี้ยค้างรับ 
-   การแปลงสภาพดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงิน

ลงทุน 
-   ดอกเบี้ยรับ 
 

- 
- 

59.7 
(59.7) 

- 

452.0 
2,456.3 

58.9 
- 

361.5 

- 
1,634.0 

92.2 
- 

191.0 

-    บริษัทฯได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi Global 
Auto Holdings Limited ตามท่ีได้ตกลงกับคู่สัญญา 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมดังกล่าวได้รับ
การอนุมัตผิ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯในรูปรายการ
เงินให้กู้ยืมแก่ SGAH รวมถึง
รายการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

12. รายการระหวา่งกนั  
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    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
 -    Sakthi Global Auto Holdings Limited ได้มีการ

ผิดนัดช าระเงินต้น บริษัทฯจึงด าเนินการใช้สิทธิใน
ฐานะเจ้าหน้ีในการบังคับหลักประกันหุ้นตามท่ีได้ระบุ
ไว้ในเงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯต้องแปลงสภาพ
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน 

 
บริษัท เอเบิล ซาโน่ 
อินดัสตรีส์  (1996) จ ากัด 

-   ลูกหนี้การค้า 
-   ขายสินค้าและบริการ 

3.7  
 10.3  

  

6.1  
 15.9  

  
 

3.6  
 10.6  

 

- บริษัทฯได้มีการขายสินค้าให้บริษัท เอเบิล ซาโน ่
อินดัสตรีส ์ (1996)  จ ากัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
ส าหรับขาย ซ่ึงถือเป็นการด าเนินงานตามปกติ ใน
ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีขายให้กับบุคคลภายนอก 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการขายสินค้า
และบริการดังกล่าว เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
 

-   ลูกหนี้อื่น 
-   รายได้อื่น 
-   เงินปันผลรับ 
-   ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ 

2.3  
 2.0  

 226.1  
 6.5  

  

2.4  
 1.5  

 112.5  
 6.1  

 

3.6  
 3.3  

 43.0  
 -  
 

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้บริการด้าน IT แก่บริษัท     
เอเบิล ซาโน ่อินดัสตรีส์  (1996) จ ากัด  

-     บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัส
ตรีส ์ (1996) จ ากัด ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาในการ 
บริหารจัดการแก่บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส ์ 
(1996) จ ากัด อายุสัญญา 1 ปี และต่อสัญญาอีก
คราวละ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายได้อื่น เงินปันผล
รับ และค่าธรรมเนียมการจัดการ
รับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

-   เจ้าหน้ีการค้า 
-   ซ้ือสินค้าและบริการ 

11.5  
 47.7 

 

13.4  
 47.7 

11.5  
 46.3 

 

- บริษัทฯมีการซ้ือสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จาก
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์  (1996) จ ากัด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส าหรับขาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือสินค้าและ
บริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออ
โตโมทีฟ จ ากัด 

-   ลูกหนี้การค้า 
-   ขายสินค้าและบริการ 

8.9  
 141.6  

  

19.7  
 142.8  

 

14.7  
 108.9  

 

- บริษัทฯได้มีการขายสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์
ให้บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากัด เพื่อใช้
ในการผลิตสินค้าส าหรับขาย ซ่ึงถือเป็นการ
ด าเนินงานตามปกต ิในราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีขาย
ให้กับบุคคลภายนอก  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการขายสินค้า
และบริการดังกล่าว เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

-   ลูกหนี้อื่น 
-   รายได้อื่น 
-   เงินปันผลรับ 
-   ค่าเช่ารับ 
-   ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ 
 

1.1  
 5.4  

 24.8  
 1.8  
 7.3  

 

1.4  
 4.1  

 24.1  
 1.1  
 7.3  

  

2.7  
 6.2  

 -  
 1.0  
 5.8  

 

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้บริการด้าน IT แก่บริษัท 
เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากัด 

-     บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโต
โมทีฟ จ ากัด ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 

-     บริษัทฯมีการให้เช่าพื้นท่ีแก่บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก 
ออโตโมทีฟ จ ากัด 

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้บริการท่ีปรึกษาในการ 
บริหารจัดการแก่บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ 
จ ากัด อายุสัญญา 1 ปี และต่อสัญญาอีกคราวละ 1 
ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายได้อื่น เงินปันผล
รับ ค่าเช่ารับและค่าธรรมเนียม
การจัดการรับดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

-   เจ้าหน้ีการค้า 
-   ซ้ือสินค้าและบริการ 
 

46.2  
 163.2  

 

40.6    
 213.3  

 

28.0    
 169.9 

-     บริษัทฯมีการซ้ือวัตถุดิบและสินค้าประเภทชิ้นส่วน
ยานยนต์จากบริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายและใช้ในการผลิต
สินค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือสินค้าและ
บริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
 



 
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ | 12 รายการระหว่างกัน                  หน้า 104 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
-   เจ้าหน้ีอื่น 1.2 - 8.5 -     บริษัทฯมีการซ้ือวัสดุส้ินเปลืองจากบริษัท เอ็ดช่า 

อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือวัสดุ
สิ้นเปลืองดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิ
โกะ จ ากัด 

-   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
-   ดอกเบี้ยรับ 
 

14.0  
 0.5  

  

14.0  
 0.5  

 
 

14.0  
 0.5  

 
 

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ไทย ทาคา
กิ เซอิโกะ จ ากัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่าง
บริษัทฯและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่า
ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับ
การอนุมัตผิ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
และดอกเบี้ยรับดังกล่าว เป็นการ
ให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท
ฯและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน  

-   ลูกหนี้การค้า 
-   ขายสินค้าและบริการ 
 

15.0  
 79.1  

 

13.6  
 84.3  

 

15.7  
 94.4  

 

-     บริษัทฯมีการขายสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์แก่
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส าหรับขาย ใน
ราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีขายให้กับบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการขายสินค้า
และบริการดังกล่าว เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

-   ลูกหนี้อื่น 
-   รายได้อื่น 
-   ค่าเช่ารับ 
 
 

5.2  
0.6 

12.8  
  
 

4.6  
1.0 
8.8 

4.0  
0.7 
8.0  

  
 

-     บริษัทฯมีการให้บริการจัดเก็บสินค้าและบริการรถ
เครนส าหรับยกของแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ 
จ ากัด 

-     บริษัทฯมีการให้เช่าพื้นท่ีแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิ
โกะ จ ากัด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายได้อื่นและค่าเช่า
รับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

-   เจ้าหน้ีการค้า 
-   ซ้ือสินค้าและบริการ 

8.5  
 56.5  

 

10.0  
 49.7  

 

8.0  
 56.3  

 

-     บริษัทฯมีการซ้ือสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกจาก
บริษัท บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส าหรับขาย 

คณะกรรมการตรวจสบได้รับทราบ
แล้วว่ารายการซ้ือสินค้าและ
บริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
 

-   เจ้าหน้ีอื่น 2.2 2.2 - -     บริษัทฯมีการซ้ือแม่พิมพ์จากบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิ
โกะ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการผลิตตามปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือแม่พิมพ์
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 
 

บริษัท ซูมิโน อาปิโก 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

-   เจ้าหน้ีการค้า 
-   ซ้ือสินค้าและบริการ 
 

3.3  
 11.6  

  

0.6  
 11.0  

     

0.3  
 1.8  

     

-     บริษัทฯมีการซ้ือสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จาก
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส าหรับขาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือสินค้าและ
บริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 
 

-   เจ้าหน้ีค่าซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.1 - - -     บริษัทฯมีการซ้ือแม่พิมพ์จากบริษัท ซูมิโน อาปิโก 
(ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการผลิตตามปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่ารายการซ้ือแม่พิมพ์
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 
 

บริษัท วรูม จ ากัด -   ลูกหนี้อื่น 0.4  
 

- - -     บริษัท วรูม จ ากัด มีรายการค้างช าระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าเช่าส านักงานและค่าบริการท่ีบริษัทฯ 
ช าระแทนไปก่อน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าค่าเช่าและค่าบริการ
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

-   ดอกเบี้ยรับ 0.1 - - -     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท วรูม จ ากัด 
ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทใน
เครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินใหกู้้ยืมดังกล่าว
เป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัทฯและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
ระหว่างกัน 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
บริษัทฯ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

-   เงินปันผลรับ 548.3 279.0 75.0 -     บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินปันผลดังกล่าวเกิด
จากการประกอบการของบริษัทฯ 
ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ 
 

บริษัท อาปิโก 
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 

-   เจ้าหน้ีอื่น - 0.3 0.2 -     บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด มีรายการค้าง
ช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าส านักงานและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีบริษัทฯ ช าระแทนไป
ก่อน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าค่าเช่าและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

Dee Mak SDN. BHD. -   ลูกหนี้การค้า 
 

0.8  
 

- 
  

- 
    

-     บริษัทฯให้บริการการจัดท าประกันภัยส าหรับรถยนต์
  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้ววา่การให้บริการดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
 

-   เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 

25.1 24.2  
 

11.3  
 

-     Dee Mak SDN. BHD.ได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่
บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการ
กู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
กัน 
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    (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ประเภทรายการ 2562 2561 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  
บริษัท สมูทเลน จ ากัด -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

-   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
-   ดอกเบี้ยค้างรับ 

-    
 16.5  
 0.3 

1.0  
 -    
 -    

-    
 -    
 -    

-     บริษัทฯได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท สมูทเลน 
จ ากัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินการกู้ยืมได้รับ
การอนุมัตผิ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการ
กู้ยืมของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าว เป็นการให้
ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ
และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน  

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส 
จ ากัด 

-   เจ้าหน้ีอื่น  
 

4.6 4.6 4.6 -     บริษัทฯ มีรายการค้างช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ซอฟแวร์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าค่าซอฟแวร์ดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
 

บริษัท วายแอลเอ็น เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มาเลเซีย) 

-   เงินกู้ยืมระยะสั้น 7.5 - - -     บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มาเลเซีย)
ได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตรา
ดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบแล้วว่าเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
กัน  
 

 



 
 
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ | 12 รายการระหว่างกัน  หน้า 108 
 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
12.2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2562 และมีความเห็นว่าเป็นการท ารายการที่สมเหตุผล 
ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการท ารายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm’s length basis)  รายการที่บริษัทฯ ลงทุนมี
แนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์โดยรวมเป็นส าคัญ 

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ จะร่วมดูแลการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องเป็นรายการที่สมเหตุผลและกระท า
ด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  บริษัทฯ ดูแลให้นโยบายการก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกันมีการตก
ลงบนพื้นฐานของการท าธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซ้ือขายกับบุคคลภายนอก  หรือ
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลให้การเข้าท า
รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กฎระเบียบ และข้อบังคับตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานก.ล.ต.  นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

ส าหรับรายการระหว่างกันที่มีความข้องกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
การพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว   ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการท ารายการดังกล่าวเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณา 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13.1. งบดุล 

 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

(หน่วย : 1,000 บาท)

2558 2559 2560 2561 2562

338,199           271,643           440,879           537,443           537,807           

38,120             207,600           54,480             77,231             54,474             

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 1,911,728        1,879,950        2,220,126        2,415,644        1,968,152        

-                  -                  -                  452,987           -                  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,109,461        1,044,852        1,121,098        1,418,982        2,908,727        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                  -                  1,648,014        2,470,304        489,567           

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 1,367,968        1,545,348        3,546,655        3,962,817        3,994,159        

ค่าความนิยม - สุทธิ 234,531           234,531           234,531           234,531           1,948,367        

5,846,695        5,298,283        4,861,304        5,215,095        8,028,141        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11,851             13,726             14,102             101,894           224,397           

สินทรัพย์อ่ืน 648,518           617,402           579,323           1,004,279        1,092,113        

รวมสินทรัพ ย์ 11,507,070     11,113,334     14,720,511     17,891,207     21,245,906     

655,482           326,203           490,968           561,909           1,800,279        

เจ้าหน้ีการค้า 1,977,559        2,063,092        2,237,440        2,693,956        4,397,197        

922,802           603,325           1,634,682        1,489,790        1,689,526        

14,618             4,794              11,282             24,197             32,613             

905,231           493,097           2,218,763        3,132,532        2,590,185        

หุ้นกู้ระยะยาว 798,444           1,098,749        599,512           1,198,925        2,198,310        

หน้ีสินอ่ืน 250,089           287,944           345,105           843,267           1,058,215        

รวมหน้ีสิน 5,524,226       4,877,203       7,537,752       9,944,576       13,766,326     

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

ทุนช าระแล้ว 322,584           322,584           322,584           322,584           322,584           

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

หุ้นซ้ือคืน -                  (75,712)            (75,712)            (75,712)            -                  

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

3,105,758        3,403,401        4,267,710        5,155,619        4,693,041        

-                  75,712             75,712             75,712             -                  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,834)             (57,009)            2,666              (165,341)          (164,659)          

181,348           190,166           212,810           256,780           251,625           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,982,845       6,236,131       7,182,759       7,946,631       7,479,579       

เงินลงทุนช่ัวคราว

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

ก าไรสะสม  - จัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย

                - ยังไม่ได้จัดสรร

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

หน้ีสิน

ผู้ถือหุ้น

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

                - หุ้นซ้ือคืน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพ ย์

รายการ

งบการเงินรวม
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
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13.2. งบก าไรขาดทุน 

 
 
  

(หน่วย : 1,000 บาท)

2558 2559 2560 2561 2562

งบก าไรขาดทุน

รายได้รวม 14,993,712   15,138,930   16,642,073   17,737,629   19,304,049   

รายได้จากการขายและบ ริการ 14,534,478   14,730,929   15,775,706   16,738,481   18,389,045   

รายได้อ่ืน 459,234       406,155       512,271       631,111       569,697       

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบ ริษัทย่อยและบ ริษัทร่วม -                  -                  159,852        -                  150,672       

ดอกเบ้ี ยรับ -                  1,846           194,244       368,037        194,635       

ต้นทุนขายและบริการ (13,820,232)    (13,855,910)    (14,777,993)    (15,463,528)    (16,703,953)    

(786,119)        (779,963)        (927,728)        (854,019)        (1,090,776)      

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                   -                   (61,789)          -                   -                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                   -                   -                   (15,512)          (189,329)        

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสถานะของเงินลงทุน -                   -                   -                   -                   (563,904)        

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -                   -                   -                   548               (507,761)        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -                   -                   -                   -                   (11,375)          

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (170,190)        (131,078)        (148,849)        (197,142)        (295,748)        

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (26,682)          (26,980)          (31,346)          29,899           (224,235)        

147,816         224,531         487,446         104,232         115,389         

313,071       543,092       1,157,614     1,299,159     (181,108)       

25,233           26,437           24,200           42,948           13,466           

ก าไร (ขาดทุน )สุทธิ 338,304        569,528        1,181,814     1,342,107     (167,642)      

0.97              1.70              3.66              4.10              (0.57)             

งบกระแสเงินสด

926,861         1,212,283       1,207,835       1,491,783       1,507,279       

(143,541)        (99,731)          (3,014,294)      (2,225,265)      (1,614,550)      

(744,901)        (1,142,841)      1,975,222       856,140         (40,315)          

(13,875)          (36,256)          472               (26,094)          147,951         

24,544         (66,556)        169,236       96,564         364              เงินสดและรายการเทียบ เท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ

ก าไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศลดลง (เพ่ิมข้ึน)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ

ก าไร (ขาดทุน) ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

รายการ

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม
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13.3. อัตราส่วนทางการเงิน 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)              0.99              1.16              0.89              1.01              0.70

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)              0.69              0.83              0.65              0.75              0.35

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)              0.23              0.35              0.31              0.30              0.22

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า)              7.76              8.06              8.13              7.84              9.57

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)            46.39            44.67            44.31            45.91            37.61

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)            11.92            12.86            13.65            12.18              7.72

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน)            30.20            27.99            26.38            29.57            46.63

  อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า)              6.44              6.86              6.87              6.27              4.71

  ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน)            55.94            52.49            52.38            57.40            76.41

  วงจรเงินสด (วัน)            20.65            20.16            18.31            18.08              7.83

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

  อัตราก าไรข้ันต้น (%) 4.9% 5.9% 6.3% 7.6% 9.2%

  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.6% 3.3% 5.3% 7.9% 1.2%

  อัตราก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (%) 1.0% 1.5% 2.9% 0.6% 0.6%

  อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 239.3% 241.0% 138.1% 106.2% 636.1%

  อัตราก าไรสุทธิ (%) 2.1% 3.6% 7.0% 7.3% (0.9%)            

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.5% 9.2% 17.8% 17.7% (2.4%)            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.9% 5.0% 9.1% 8.2% (0.9%)            

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.8% 23.2% 35.7% 38.5% 8.0%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)              1.27              1.34              1.29              1.09              0.99

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)              0.92              0.78              1.05              1.25              1.84

  อัตราส่วนหน้ีสินรวมหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า

      เงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)              0.87              0.74              0.99              1.18              1.77

  อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)              0.55              0.40              0.69              0.80              1.11

  อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)              3.14              5.55              9.15              7.66              1.19

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 30.9% 38.9% 32.8% 31.7% N/A

หมายเหตุ อัตราส่วนทางการเงินตามนิยามของส านักงานก.ล.ต.

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
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14.1. ภาพรวมการด าเนินงานในปี 2562 
กลุ่มบริษัทอาปิโกด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจ าแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิต

และจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์  ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี
และการเชื่อมต่อ (Internet of Thing Connectivity and Mobility)  กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินงานและโรงงานหลักตั้งอยู่ใน 
4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส รวมถึงมีการด าเนินงานใน
ประเทศอินเดีย ที่ถือหุ้นผ่าน Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) (บริษัทโฮลด้ิงส์ในสหราชอาณาจักร) 

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มอาปิโกมาจาก 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 
ตามล าดับ  รายได้ของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีในปี 2562 มีมูลค่าเล็กน้อยโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.02 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ 

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Pressed parts) ซ่ึงรวมถึงโครงช่วง
ล่างรถกระบะ (Chassis frame component) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged parts) และกลึงเจียผิว (Machined parts) 
ชิ้นส่วนพลาสติกและถังน้ ามันพลาสติก และอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย แม่พิมพ์ปั๊มโลหะใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะในประเทศโปรตุเกส ส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ
หลังการขาย บริษัทเป็นตัวจ าหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศไทย  และรถยนต์ฮอนด้าและโปรตอนใน
ประเทศมาเลเซีย  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท Sojitz Asia Pte. Ltd. เพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์ในนามบริษัท วรูม จ ากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการบังคับ
หลักประกันหุ้นภายใต้ Share Charge จ านวนร้อยละ 50.01 ใน SGAH ซ่ึงถือโดย ABT Auto Investment Limited เป็นผล
ให้บริษัทฯ ถือหุ้น SGAH เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 100.00 และบริษัทฯ ไดเ้ข้าถือหุ้นบริษัท ศักติ โปรตุเกส 
จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก ไมอา จ ากัด  

   

 

 

14. ค ำวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
70%

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
30%

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT)
0.02%

2562
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      ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562 

ประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการ
ผลิตลดลงร้อยละ 7.10 โดยมีการผลิตจ านวน 2.01 ล้าน
คัน ในปี 2562  ด้านการส่งออกลดลงร้อยละ 7.59 โดยมี
ยอดส่งออกจ านวน 1.05 ล้านคัน เนื่องจากสงครามทาง
การค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา 
เป็นเหตุให้สภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอกจากนี้การ
แข็งค่าของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก 
ส าหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 3.28 โดย
มียอดขายจ านวน 1.00  ล้านคัน ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรก
ของปีมีการเติบโตของยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 

ประเทศมาเลเซีย ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ (TIV) ในปี 2562 มีจ านวน 604,287 คัน ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เม่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวน 598,714 คันในปี 2561 รถยนต์เปอโรดัวครองยอดขายอันดับ 1 ที่จ านวน 240,341 คัน ในปี 2562 
เป็นผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38 ในปี 2561 รถยนต์โปรตอนอยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีอัตราการ
เติบโตที่ร้อยละ 54.7 ด้วยจ านวนยอดขาย 100,183 คันในปี 2562 รถยนต์ฮอนด้าซ่ึงเป็นรถยนต์ต่างชาติ มียอดขายล าดับที่ 3 
(ครองล าดับที่ 2 ในปี 2561) โดยลดลงที่ร้อยละ 16.5 ด้วยจ านวนยอดขายที่ 85,418 คัน เนื่องจากปัญหาในกระบวนการ
อนุมัติ ท าให้การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณการผลิตรถยนต์และยอดขายในประเทศของปี 2562 ลดลงเป็นครั้งที่สองในรอบ 20 
ปี โดยปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 7.5 ด้วยจ านวนยอดผลิตที่ 25.7 ล้านคัน และยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 8.2 
ด้วยจ านวนยอดขายที่ 25.8 ล้านคัน ในปี 2562 อุตสาหกรรมรถยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เกิดขึ้น
จากข้อพิพาททางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา การกวดขันมาตรฐานการปล่อย
มลภาวะของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั่วไป และการปรับลดเงินสนับสนุนรถยนต์พลังงานใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 

การวิเคราะห์ผลก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายได้รวมและก าไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจ านวน 19,304 ล้านบาทและ -181 ล้านบาทตามล าดับ 
ในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวน 17,738 ล้านบาทและ 1,299 ล้านบาทตามล าดับในปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับปกีอ่น 
ก าไรขั้นต้นมีการปรับตัวดีขึ้นจาก 1 ,275 ล้านบาท เป็น 1,685 ล้านบาท จากการเติบโตของยอดขาย รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมาตรการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี ก าไรสุทธิของบริษัทฯ 
ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน SGAH จ านวน 564 ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่เงินสด หนี้สงสัยจะสูญจ านวน 508 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัทฯ  (รวมถึงบริษัทย่อย) และ 
SAGUSA 

อัตราก าไรสุทธิปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.3 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.9 ในปี 2562  อัตราก าไรต่อหุ้นลดลงจาก 4.10 
บาทต่อหุ้นเป็น -0.57 บาทต่อหุ้น  
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งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ (%) 

รายได้จากการขายและบริการ  16,738  18,389  1,651  9.9% 
รายได้อื่น  999  915  (84) (8.4%) 
รายได้รวม  17,737  19,304  1,567 8.8% 
หักลบ ต้นทุนขายและบริการ 15,464 16,704 1,240 8.0% 
ก าไรขั้นต้น 1,275 1,685 410 32.2% 
อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 7.6% 9.2% 1.55% - 
หักลบ ค่าใช้จ่ายรวม 16,332  19,067  2,735 16.7% 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)  1,405  237  (1,168) (83.1%) 
หักลบ ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้  167  520  353 210.9% 
หักลบ ก าไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  43  13  (30) (68.7%) 
ก าไรจากการด าเนินงานในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น  1,195  (296)  (1,491) (124.8%) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  104  115  11 10.7% 
ก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น  1,299  (181)  (1,480) (113.9%) 
อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้ (%)  7.3%  (0.9%)  (8.2%) - 
ก าไรต่อหุ้น  4.10  (0.57)  (4.67) (113.9%) 

การวิเคราะห์รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 9.9 เม่ือเปรียบเทียบจากปีก่อน จากยอดขายที่เติบโตขึ้นของ
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และรายได้จากบริษัท อาปิโก ไมอา จ ากัด ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในช่วงไตร
มาสท่ี 4 ปี 2562  

แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยรับจะลดลงจากการที่ทางบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท SGAH ตามหลัก
ความระมัดระวัง ต้ังแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยรายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราเติบโตจากปีก่อนที่ร้อยละ 
21.3 ส่วนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มีรายได้ลดลงร้อยละ 9.9 เม่ือเปรียบเทียบจากปีก่อน 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยมียอดขายลดลงร้อยละ 12.3 ถึงแม้ว่ามีความต้องการรถยนต์มิตซูบิชิเติบโต
สูงขึ้น ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซียลดลงร้อยละ 8.4 ยอดขายลดลงจาก 4,254 คันในปี 2561 มาอยู่ที่ 
3,382 คันในปี 2562 ซ่ึงการลดลงนี้ ถูกลดทอนด้วยยอดขายรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซีย ที่เปิดในไตรมาสที่ 2 ปี 
2562 
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ประเทศไทยยังคงเป็นฐานรายได้หลักของกลุ่มบริษัท

อาปิโกด้วยสัดส่วนรายได้ร้อยละ 73.1 ในปี 2562 ตามมา
ด้วยประเทศมาเลเซียที่ร้อยละ 19.0 ประเทศโปรตุเกสที่
ร้อยละ 4.5  และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้อยละ 3.4 
บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของรายได้ในประเทศโปรตุเกสจาก
การที่บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ช่วงไตร
มาสที่ 4 ปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากการเติบโตของธุรกิจ
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ขณะที่รายได้ของตัวแทน
จ าหน่ายรถยนต์ของบริษัทในมาเลเซียลดลงร้อยละ 8.5 
จากปีก่อน ตามยอดขายที่ลดลงของฮอนด้า อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของโปรตอนมีการเติบโต จากการที่เปิดโชว์รูมใน
ไตรมาสที่  2 ปี  2562 ส าหรับรายได้จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนลดลงร้อยละ 13.3  

 

 

รายได้อื่น 

รายได้อื่น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษ
ซากลดลง 61 ล้านบาท เป็นผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัว
ลดลง รายได้ดอกเบี้ยรับ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากเงินให้กู้แก่ 
SGAH ลดลง 173 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุด
รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH ตามหลักความ
ระมัดระวังตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2562 นอกจากนี้ รายได้
อื่นในปี 2562 ได้รวมก าไรจากการขายหุ้นบางส่วนใน
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด และก าไรจาก
การขายหุ้นทั้งหมด (51%) ในบริษัท  อาปิโก วินฟาสท์ 
ออโต้พาร์ทส์ จ ากัด รวมเป็นเงินทั้งหมด 151 ล้านบาท  

 

 

 

หน่วย : ล้าน
บาท 

2561 2562 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

รายได้อื่น  631  570  (61)  (9.7%) 
ร า ย ไ ด้
ดอกเบี้ยรับ 

 368  195  (173) (47.1%) 

ก าไรจาก
การเปลี่ยน
ส่วนได้เสีย
ในเงินลงทุน
ในบริษัท
ร่วมและการ
ร่วมค้า 

 -  151 
 

 151  N/A 

รายได้อื่น – 
รวม 

 999  915  (84) (8.4%) 

10.64

6.08

0.02

12.19

3.82

0.00 0.73

12.91

5.48

0.00

13.43

3.49

0.83 0.63

ชิน้สว่น
ยานยนต์

ตัวแทน
จ าหน่ายรถยนต์

อื่น ๆ ไทย มาเลเซีย โปรตุเกส จีน

รายได้จากการขายและบรกิาร
(หน่วย : พันล้านบาท)

2561 2562

2562

ไทย      

มาเลเซยี 
     

โปรตเุกส     จ ีน     

2561

ไทย      

มาเลเซยี 
     

จ ีน     
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 
ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 410 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมา
จากยอดขายจากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มีอัตราเติบโตมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ
ต้ นทุ นและค่ า ใ ช้ จ่ า ย  เ ป็ นผลมาจากการ พั ฒน า
ประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดท าให้บริษัทฯ มีต้นทุน
ที่ลดลง และท าให้อัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 
7.6 เป็นร้อยละ 9.2  ในปี 2562 

 อัตราก าไรขั้นต้นที่ดีขึ้นส่วนใหญ่มาจากก าไรที่ดีขึ้นทั้งส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  และต้นทุนที่ลดลงเป็น
ผลจาการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย TURBO ของบริษัทฯ และนโยบาย Double TURBO Challenge ที่เกิดขึ้นในปี
นี้ ซ่ึงก าไรที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนลงบางส่วนจากอัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและชิ้นส่วน
พลาสติก  และอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากจากค่าใช้จ่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับSGAH และ
การตั้งส ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงใหม่ 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าเม่ือเปรียบเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อเงินให้กู้แก่ SGAH 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวหลายรายการ ได้แก่รายการขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน SGAH และ
อาปิโก ไมอาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 564 ล้านบาท การตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 
508 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัทฯ  (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA ซ่ึงอยู่ในกระบวนการช าระบัญชี 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
น ามาใช้ในการเข้าลงทุนใน SGAH และการเข้าซ้ือหุ้น
ทั้งหมดของอาปิโก ไมอา ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 บริษัท
ฯ บันทึกค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้จ านวน 224 ล้านบาท ในปี 

หน่วย : ล้าน
บาท 

2561 2562 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

รายได้จาก
การขาย
และบริการ 

 16,738  18,389  1,651  9.9% 

ต้นทุนขาย
และบริการ 

 15,464  16,704  1,240  8.0% 

ก าไรขั้นต้น 
อัตราก าไร
ขั้นต้นต่อ
รายได ้

 1,274 
 7.6% 

 1,685 
 9.2% 

 410 
 1.6% 

32.2% 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 เพิ่ม

(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 313  282  (31)  (9.9%) 

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

 540  808  268 49.4% 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

853 1,091  237 27.7% 

     
ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่น 

 16  189  174 1120.5% 

     
ขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ
ของเงินลงทุน 

 -  564  564 N/A 

หนี้สงสัยจะสูญ (โอน
กลับ) 

(1) 508 508 (92825%) 

ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุน 

- 11 11 N/A 

รวมค่าใช้จา่ยอ่ืน ๆ (1) 1,083 1,084 (197880.4%) 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 เพิ่ม

(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน        197  296  99   50.0% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้      (30)  224  254 (850.0%) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษเีงินได ้

      167  520  353 210.9% 
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2562 เม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้จากรายได้ดอกเบี้ยรับ ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ หยุด
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH บริษัทฯ ยังคงต้องจ่ายภาษี ตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามมีความ
เป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายทางภาษีดังกล่าวจะกลับมาเป็น Tax credit ในอนาคต  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้า รวมเป็นเงิน 115 ล้านบาทในปี 
2562  โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของก าไร
จากเงินลงทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)  

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
ลดลงมาจาก 2 ส่วนหลัก ไดแ้ก่ บริษัทคู่แข่งมีการ
เปิดตัวรุ่นรถยนตท์ี่มีความใกล้เคยีงกันกับของฮนุไดใน
ตลาดประเทศไทย จึงส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ฮุนได
ปรับตัวลดลง และบริษัทฯ มีการขายหุ้นเป็นสัดสว่นร้อย
ละ 10 ในบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ในไตรมาส 
3 ปี 2562 ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 30  
เป็นร้อยละ 20 

บริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”)  

บริษัทฯ ถือหุ้นใน SGAH ท่ีสัดส่วนร้อยละ 49.99 โดยมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ในระหว่างไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 ของ 
ปี 2562 ต่อมา ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทฯ ท าการเข้าบังคับหลักประกันหุ้น (Shares Appropriation) ใน SGAH จึงส่งผล
ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้ SGAH กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นต้นมา  ส าหรับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SGAH ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ผลขาดทุนของ
บริษัท Sakthi Automotive Group USA (“SAGUSA”) ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2562 
อย่างไรก็ตามขณะนี้ SAGUSA อยู่ระหว่างกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และช าระบัญชี ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จึงท าการตั้งส ารองส าหรับหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า เงินกู้และดอกเบี้ย เป็นจ านวน 290 ล้านบาท และ 190 ล้านบาท 
ตามล าดับ จึงท าให้ SGAH หยุดการควบรวมงบการเงินของ SAGUSA ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ SGAH ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 
ส่งผลให้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก SGAH ส าหรับปี 2562 มีจ านวนลดลง 

นอกจากนี้ SGAH ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 77.04 ในบริษัท  Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) 
ประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวแม้ว่าจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินครึ่งและมี
สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการตามกฎหมาย
ที่จะเข้าควบคุม SACL และด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงรับรู้ SACL ผ่านก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาส 4 
ปี 2562 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 เพิ่ม
(ลด) 

ร้อยละ 

บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทย
แลนด์) 

 273  78 (195) (71.5%) 

บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์  199  207 8 4.2% 
บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทย
แลนด์) 

 22  22 - N/A 

บจ. เอ็ดช่า อาปโิก ออโตโม
ทีฟ 

 20  14 (6) (28.4%) 

บจ. ไทยทาคากิ เซอิโกะ  (1)  (2) (1) 284.5% 
Sakthi Global Auto 

Holdings Limited 

 (411)  (316) 95 (23.1%) 

Sakthi Auto Component 
Limited 

        -     126 126 N/A 

บริษัทร่วมและร่วมค้าอื่น  2  (14) (16) (985.5%) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน  104  115 11 10.6% 
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ส าหรับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้าอื่น ในปี 2562 มีจ านวน 14 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่ง

ก าไรในปีก่อนหน้าจ านวน 2 ล้านบาท โดยปัจจัยของการลดลงมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจาก Minth AAPICO (Thailand) และ 
Nuro Technology (Taiwan)  

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพยร์วม 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 3,355 ล้านบาทใน
ปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากการควบรวมงบการเงิน
บริษัท อาปิโก ไมอา เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ในไตรมาส 4 ปี 2562 และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
100 เป็นต้นมา ส่งผลให้รายการสินค้าคงเหลือ ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่วนลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญา
Factoring ในลูกหนี้การค้ากับสถาบันการเงิน 

ส าหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันลดลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากที่บริษัทฯเข้า
บังคับหลักประกันหุ้นใน SGAH ในไตรมาส 4 ปี 2562 
จึงท าให้ SGAH เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ดังนั้นเงินให้กู้แก่ SGAH จึงได้ถูกตัดรายการระหว่างกัน
ออกในงบการเงินรวม  

รายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ามีการลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องช าระเงินค่าสินค้าให้กับผู้จัดหา
วัตถุดิบ (Supplier) บางรายล่วงหน้า ส่วนสินทรัพย์อื่น
เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าความ
นิยมที่เกิดจากการเข้าซ้ือบริษัท อาปิโก ไมอา ในไตรมาส 4 ปี 2562 

หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3,822 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการควบรวมงบการเงินบริษัท อาปิโก ไมอา เข้ามาเป็นบริษัท
ย่อย ในไตรมาส 4 ปี 2562 และมีการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จึงมีรายการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายการเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินอื่น  

หุ้นกู้ระยะยาวมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยใช้ส าหรับลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน รวมถึงใช้บางส่วนในการเข้าซ้ือหุ้นใน บริษัทอาปิ
โก ไมอา ในส่วนของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับโครงการขนาดใหญ่
จากต่างประเทศ ซ่ึงท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าและต่อมาในปี 2562 โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 
 537  538  1 0.1% 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้

อื่น 
 2,416  1,968  (448) (18.5%) 

สินค้าคงเหลือ  1,419  2,909  1,490 105.0% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยกิจการร่วมค้า 

และอืน่ ๆ  

 3,974  3,994  20 0.5% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 2,923  490 (2,433) (83.3%) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  5,215  8,028  2,813 53.9% 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  309  9  (300) (97.0%) 

สินทรัพย์อื่น  1,098  3,309  2,211 201.5% 

รวมสินทรัพย ์  17,891  21,245  3,355 18.8% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้

อื่น 
 2,694  4,397  1,703 63.2% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้  562  1,800  1,238 220.4% 

เงินกู้ยืมระยะยาว    4,322  3,980  (342) (7.9%) 

หุ้นกู้ระยะยาว  1,499  2,498  999 66.7% 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  586  93  (493) (84.1%) 

หนี้สินอืน่  281  997  716 254.2% 

รวมหนี้สิน  9,944  13,766  3,822 38.4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,947  7,480  (467) (5.9%) 
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ส าหรับหนี้สินอื่นมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากเงินสนับสนุนของ บริษัท อาปิโก ไมอา ที่ได้มาจาก AICEP Portugal 
Global 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 467 ล้านบาทในปี 2562 โดยมาจากผลขาดทุนในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ ได้แก่รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนของ SGAH และหนี้
สงสัยจะสูญ ซ่ึงมาจากหนี้สินระหว่างบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA 

14.2. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 อัตราส่วนก าไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 เป็น ร้อยละ 9.2 ในปี 2562 มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในธุรกิจผลติ

ชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนก าไรขั้นต้นจากการขายแม่พิมพ์และจากบริษัท 
อาปิโก ไมอา ซ่ึงมีอัตรก าไรขั้นต้นสูงกว่า 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 7.3 เป็น ร้อยละ -0.9 ในปี 2562 มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การหยุดรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยรับในเงินกู้ให้แก่ 
SGAH ตั้งแต่ในไตรมาส 2 ปี 2562 

2. ขาดทุนจากการแปลงสถานะเงินลงทุนใน SGAH 
จ านวน 564 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่ตัวเงิน 

3. หนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงได้แก่ รายการหนี้สินระหว่าง
บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA เป็น
จ านวนประมาณ 508 ล้านบาท 

4. ภาษีจ่ายที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้รับผลกระทบทางลบจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน และการ
ตั้งส ารองของหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA หากไม่รวมรายการ
ดังกล่าว อัตราส่วนจะเป็นบวก 

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าและระยะเวลาจ่ายหน้ี มีจ านวนเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักมาจากมีการรับรู้ต้นทุนขายเพียงรอบ
ระยะเวลา 3 เดือน ของบริษัท อาปิโก ไมอา ในไตรมาส 4 ปี 2562 แต่มีการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือและเจ้าหนี้การค้าทั้ง
ปีของบริษัทดังกล่าวเข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ 

ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหน้ี มีจ านวนลดลง โดยส่วนใหญ่มาจากการท า Factoring การตั้งส ารองส าหรับรายการหนี้
สงสัยจะสูญจะมีการตั้งค่าเผื่อโดยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 

หน่วย : % หรือเท่า (x) 2561 2562 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (%) 7.6% 9.2% 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 7.3% (0.9%) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)  8.2%  (0.9%) 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)  17.7%  (2.4%) 
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า  29.6  46.6 
ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้  45.9  37.6 
ระยะเวลาจ่ายหนี้  57.4  76.4 
วงจรกระแสเงินสด  18.1  7.8 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.01x 0.70x 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 0.75x 0.35x 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น  0.80x  1.11x 
อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้
ถือหุ้น 

 1.18x  1.77x 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย  7.66x  1.19x 
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ลดลงจาก 1.01 เท่า เป็น 0.70 เท่า และ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ลดลงจาก 0.75 

เท่า เป็น 0.35 เท่า ในปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ในสัดส่วนที่สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จากการ
ที่บริษัทฯมีการท า Factoring ท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้า เงินกู้ระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จากการควบรวมงบการเงินของ อาปิโก ไมอา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับต่ าและ มีแนวโน้มสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร จึงมีความเป็นไปได้น้อยท่ีธนาคารจะเรียกช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นในทันที 

อัตราส่วนหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหน้ีสินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 
1.11 เท่า และ 1.77 เท่า ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนนี้เกิดจากการรวมผลก าไร 3 เดือน ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 
ของ อาปิโก ไมอา แต่มีการรวมหนี้สินของอาปิโก ไมอา มาทั้งจ านวน ถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่
ในระดับที่สูงกว่าที่ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้เล็กน้อย ซ่ึงเป้าหมายอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว ยังคง
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดทางการเงินของสัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและตามสัญญาหุ้นกู้ ในการรักษาซ่ึงอัตราส่วนที่ต่ ากว่า 
1.75 เท่า และ 2.0 เท่า ตามล าดับ 

 อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ลดลงอย่างมากจาก 7.66 เท่า เป็น 1.19 เท่า เนื่องจากผลกระทบ
จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการจ านวน 1,072 ลบ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และการตั้งส ารองของหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
หนี้สินระหว่างบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA หากไม่รวมรายการดังกล่าว อัตราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ แม้จะลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯมีการจ่ายช าระดอกเบี้ย
ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้เป็นปกติ 

 โดยในส่วนของการบริหารจัดการภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หัวข้อ ภาระผูกพัน โดยบริษัทฯ มีภาระค้ าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 18 ล้านเรนมินบิจีน 
และบริษัทร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ล้านบาท ซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่าภาะค้ าประกันดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่ทางบริษัทฯ 
สามารถจัดการได้ และในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการค้ าประกันเงินกู้แก่บริษัทในกลุ่มเพิ่มเติม ทั้งนี้ความเสี่ยงในการ
ที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทร่วมในประเทศจะไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นมีระดับต่ า 

14.3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 1,492 1,507 15 1.0% 

ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน (915) (1,003) (88) 9.6% 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (1,311) (611) 700 53.3% 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 856 (40) (896) (104.7%) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (26) 148 174 (667.0%) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 96 1 (95) (99.6%) 

รายการเงินสดท่ีส าคัญ:     

ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (874) (1,172) 298  

เงินให้กู้ยืมแกก่ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึ้น (1,323) (930) 393  
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 เงินสดจากการด าเนินงานในปี 2562 มีจ านวน 1,507 ล้านบาท รายการเงินสดรับระหว่างปี รวมเงินสดปันผลรับ
จากบริษัทย่อยและร่วมจ านวน 799 ล้านบาท  ดอกเบี้ยรับจ านวน 193  ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าจ านวน 459 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 1,300 ล้านบาท และเงินสดจาก
การกู้ยืมธนาคารที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1,003 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการในการลงทุนใหม่ เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าจ านวน 1,172 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ
เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท ศักติ โปรตุเกส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อาปิโก ไมอา ท่ีซ้ือในราคา 24.5 ล้าน 
ยูโร โดยเงินสดรับได้น าไปใช้ในการจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระคืนจ านวน 300 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จ านวน 
284 ล้านบาท  รวมเป็นเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2562 จ านวน 1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2561 
จ านวน 96 ล้านบาท 

14.4. ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน 
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์  ดังนั้น ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มี

ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย  ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
โปรตุเกส และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ประกาศประมาณการผลิตรถยนต์ลดลงเล็กน้อย โดยมีจ านวน 2.0 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.0 ล้านคัน 
และการผลิตเพื่อส่งออก 1.0 ล้านคัน  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซีย (MAA) คาดว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 โดยมีจ านวน 607,000 คัน  ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนคาดว่าจะลดลงร้อยละ 2 จากปี 
2562 

บริษัทฯ ได้ประเมินการเติบโตของรายได้ในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์   ส าหรับปี 2563 
รายได้รวมคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรม จากการ Consolidate อาปิโก ไมอา เต็มปี ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าซ้ือตั้งแต่
ไตรมาส 4 ปี 2562  

ด้วยเป้าหมายนโยบาย TURBO ของบริษัทฯ และนโยบาย Double TURBO Challenge บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ควบคุมการใช้จ่ายและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสและ
ตลาดใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลก  บริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเติบโต
อย่างย่ังยืน โดยให้ความส าคัญด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมที่ดี 
เพื่อรักษามาตรฐานในการด าเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอาปิโก 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

รับดอกเบ้ียจาก SGAH 402 193 209  

รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 416 799 383  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาว ซินหร ูเย็บ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่
มีลายมือชื่อของ นางสาว ซินหรู เย็บ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

นางสาว ซนิหร ูเย็บ                  ประธานเจ้าหนา้ที ่ ................................................... 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ 

และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท

นำยเย็บ  ซู ชวน 71 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

ประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร การฝึกอบรม 2539-ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 สิงหาคม 2545 หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 108/2008 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8 2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือนสันติภาพ

2553-ปัจจุบัน กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2548-2560 ประธาน หอการค้าไทย-มาเลเซีย

 นำงเตียว ลี งอ 69 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร 2539-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 สิงหาคม 2545 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัท อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จ ากัด

2537-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัท อาปิโก พลาสติก จ ากัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากัด

นำยพิ พัฒน์ เรืองรองปัญญำ 71 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

พิจารณาค่าตอบแทน หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรนด์ชิป บีช จ ากัด

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 สิงหาคม 2545 หลักสูตร Roles of Chairman (RCP) รุ่นท่ี 35/2014 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Arlymear Travel จ ากัด

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จ ากัด

2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จ ากัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จ ากัด

2526-ปัจจุบัน ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ส านักงานนิติพัฒน์ทนายความ จ ากัด

นำย จอห์น พำร์คเกอร์ 72 ปริญญาโท  การบัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) Port Elizabeth College of 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง Education สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 26 เมษายน 2554 2556-2562 กรรมการ Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

อำยุ 

(ปี)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

สัดส่วนกำร

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครัว

ระหว่ำง

กรรมกำรและ

ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี

ภรรยา

นาย เย็บ ซู ชวน

23.5 

(ตนเอง 9.86 คู่

สมรส 13.68)

23.5 

(ตนเอง 13.68 

คู่สมรส 9.86)

สามี

นางเตียว ลี งอ
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท

นำยเคนเนต อ้ึง 50 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2 King's College London กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ University สหราชอาณาจักร 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ Qualified Chartered Accountant / The Institute of Chartered Accountants และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณา in England and Wales สหราชอาณาจักร 2558-ปัจจุบัน กรรมการ PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย

และพิจารณาค่าตอบแทน การฝึกอบรม กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 ธันวาคม 2551 - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 189/2014 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จ ากัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากัด

นำยวิเชียร เมฆตระกำร 65 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย California State Polytechnic ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ เมืองโพโนมา สหรัฐอเมริกา 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง การฝึกอบรม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท พฤกษาโฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 27 เมษายน 2558 - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักสูตร  Role of Chairman (RCP) รุ่นท่ี 40/2017 2557-2561 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)

หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 107/2008 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 3/2016 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ ากัด (มหาชน)

- Mini MBA for Shinawatra Executives/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

- Advanced Technical in Microwave, California State University, Northridge 2559-2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน)

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17 /

  สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

- Advance Executive Program/ Kellogg School of Management- Northwestern University

  สหรัฐอเมริกา

นำงวชิรำ ณ ระนอง 64 ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเส่ียง การฝึกอบรม 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส11 กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 14 สิงหาคม 2560 - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 2562-ปัจจุบัน    ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หลักสูตร  Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 2/2007 2555-2562 นายกสมาคม / กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 124/2009

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8

อำยุ 

(ปี)

สัดส่วนกำร

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครัว

ระหว่ำง

กรรมกำรและ

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ไม่มี ไม่มี

ไม่มีไม่มี
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท

นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ 54 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology นิวเดลี ประเทศอินเดีย ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัย Dundee สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย INSEAD ประเทศฝร่ังเศส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณา การฝึกอบรม กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

   ค่าตอบแทน - หลักสูตร Listed Company Director Program / Singapore Institute of Directors (SID) 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท Ishan Infotech จ ากัด ประเทศอินเดีย

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 14 สิงหาคม 2560 - หลักสูตร Masterclass for Directors / Institute of Directors (IOD) India 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท Ishan Netsol จ ากัด ประเทศอินเดีย

- หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass by Ram Charan 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จ ากัด

2557-2558 ประธาน Investment Banking and Securities บริษัท ทาทา แคปปิตอล จ ากัด

2557-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทาทา จ ากัด

2554-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริส เวนเจอร์ (สิงคโปร์) จ ากัด

นำงสำวเย็บ  ซิน หรู 41 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.05 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน การฝึกอบรม 2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - อบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2557-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 มีนาคม 2557 - อบรมหลักสูตร Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of 2545-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซ้ือ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท    Thai Companies, IMD program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 14 สิงหาคม 2562 - อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย

ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555 – 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ บริษัท อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากัด (มหาชน)
- ประกาศณียบัตร Investor Relations 2017 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธแ์ห่งประเทศไทย สมาคม ซเีอฟเอ ไทยแลนด์

นำยเหยำ เชีย เฉิน 52 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Oriental Institute of Technology ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการผลิต ประเทศใต้หวัน 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 พฤษภาคม 2562 2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากัด

2562-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการผลิต บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากัด

2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการผลิต บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน)

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบ ริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

ไม่มี

อำยุ 

(ปี)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครัว

ระหว่ำง

กรรมกำรและ

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บุตรสาว

นายเย็บ ชู ชวน 

และ 

นางเตียว ลี งอ
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

 
 

 
 

ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท

นำยกวี เวสำรัชอำรีย์กุล 57 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายโครงการและ 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายโครงการและพัฒนาวิศวกรรม บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

พัฒนาวิศวกรรม 2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 เมษายน 2548 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

ไม่มี

นำยศรัทธำ เพ็ชรอินทร์ 52 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.0 ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบริหารจัดการ 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายบริหารข้อมูล บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 1 กันยายน 2553 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจ ำกัด/ องค์กรอ่ืน

ไม่มี

อำยุ 

(ปี)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร

ถือหุ้น

ในบริษัท 

(ร้อยละ)

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครัว

ระหว่ำง

กรรมกำรและ

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และกิจการรวมค้า 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย  

รายช่ือบ ริษัท บริษัท

รายช่ือ AH AA ASP AF APC AP AHP AMIT AL AHT KCX NESC AM NESM TSR AITS AERP AIPL AT Foton ATC AV KT SGAH AMI AAG AMPK AMPT AMM

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

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายจอห์น พาร์คเกอร์ /// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

นายเหยา เชีย เฉิน o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล o - - / / - / - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ o - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

บริษัทย่อย

AA = บจ. อาปิโก อมตะ AHT = บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง AIPL = บจ. อาปิโก อินเวสเมนท์ (สิงคโปร์) SGAH = บจ. ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลด้ิง
ASP = บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ KCX = บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอร์จจ้ิง AERP = บจ. เอ อีอาร์พี AMI = บจ. อาปิโก ไมอา
AF = บมจ. อาปิโก ฟอร์จจ้ิง KT = บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) ATC = บจ. อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ AAG = บจ. อาปิโก อเกด้า
APC = บจ. อาปิโก พรีซิช่ัน NESC = บจ. นิว เอร่า เซลส์ AT = บจ. อาปิโก เทคโนโลยี SPG = บจ. ศักติ โปรตุเกส
AP = บมจ. อาปิโก พลาสติค AM = บจ. เอเบิล มอร์เตอร์ส AV = บจ. อาปิโก เวนเจอร์ AMPK = บจ. เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด
AHP = บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท NESM = บจ. นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) FOTON = บจ. โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล AMPT = บจ. เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี
AMIT = บจ. อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) TSR = บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) AMM = บจ. อาปิโก มอเตอร์ส
AL = บจ.อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) AITS = บจ. อาปิโก ไอทีเอส

บริษัทย่อย
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
  

 
 

รายช่ือบ ริษัท

รายช่ือ ASICO MA SI TTSC HM EA SA ASD AEC VROOM

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

นางเตียว ลี งอ // / - - - / / / - -

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา - - - - - - - - - -

นายเคนเนต อ้ึง - - - - - - - - - -

นายจอห์น พาร์คเกอร์ - - - - - - - - - -

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

นางวชิรา ณ ระนอง - - - - - - - - - -

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

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

นายเหยา เชีย เฉิน - - - - - - - - - -

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล - - - - - - - - - -

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์ - - - - - - - - - -

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ASICO = บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996)

MA = บจ. ม้ินท์ อาปิโก (ประเทศไทย)

SI = บจ. ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

TTSC = บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ

HM = บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

EA = บจ. เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ

SA = บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์)

ASD = บจ. อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

AEC = บจ. อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์

VROOM = บจ. วรูม

บ ริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตามข้อมูลของบริษัทที่ชี้แจงในหัวข้อ 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0105554071715 

โดยบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ต าแหน่ง ผู้จัดการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย
ประสบการณ์ที่ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ได้ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 
จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน
กรรมการไทย การอบรมภายในองค์กรเร่ืองการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และอ่ืนๆ โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางแผนงานการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน 
(2) ตรวจทานกระดาษท าการและตรวจทานการจัดท าข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ 
(3) ประชุมร่วมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ 
(4) ก ากับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง  ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ 

รวมถึงการติดตามแผนการปรับปรุงให้ความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจาย
ความเสี่ยงออกไป 

(5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึง
ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความเป็นอิสระ โดยมีคุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธานกรรมการ และมีคุณเคนเนต อึ้ง และ
คุณไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เป็นกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยได้ท าการสอบทานการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในส่วนของ
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรายงานงบการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคบั
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความม่ันใจว่าบริษัทมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมจ านวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
ผู้สอบบัญชี และบุคคลเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับเสนอมา โดยสรุปดังนี้ 

1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการสอบทานการจัดท างบการเงินให้มีความถูกต้อง มี

ข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วนตามข้อก าหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  ขั้นตอนการตรวจสอบมีความเหมาะสม

และเพียงพอและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น   คณะกรรมการตรวจสอบได้

เชิญผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกันเพื่อรายงานข้อสังเกตและรายงานการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย

ไตรมาส  และได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและรายงาน

ข้อสังเกตและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา   

ด้วยวิธีการท างานที่กล่าวมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการสอบทานและพิจารณางบการเงินส าหรับปี 2562 พบว่ามีความ

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นชอบต่องบการเงิน และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับ

ผู้สอบบัญชี  

2) การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ของส านักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ ประเมินระบบควบคุมภายใน 

สอบทานให้บริษัทมีการบริหาร ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิ ติ รวมทั้ง สนับสนุนและให้

ข้อเสนอแนะการด าเนินการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ

ควบคุมการท างานในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  ด้วยมาตรฐานการด าเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน

คุณภาพ IATF16949 และจากการประเมินระบบควบคุมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ  คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายใน และได้ให้ค าแนะน า

รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามหลักก ากับกิจการที่ดีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของบริษัทให้ดีย่ิงขึ้น 
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3) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานการเข้าท ารายการดังกล่าวโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ 

และเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานให้การด าเนินงานของบริษัทและการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามข้อกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อก าหนด ประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ท าหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และ

นโยบายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางไว้  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไม่พบว่าบริษัทมี

รายงานการกระท าผิดใดในปี 2562 

5) การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการสอบบัญชีบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความ

เพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  จากการพิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2563 เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และความเป็นอิสระ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร และได้รับความ
ร่วมมืออันดีจากผู้บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาการด าเนินงานตามหลักก ากับดูแล
กิจการที่ดี มี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  งบการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และจัดท าตามมาตรฐานทางบัญชี   มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาว่ามีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 
 
 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (นายพิพัฒน ์เรืองรองปัญญา) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์      
เรืองรองปัญญา เป็นประธาน และนายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี ้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการท าหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจ านวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์
ของกรรมการ  คณะกรรมการท าการพิจารณาและน าเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดย
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้ 
บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท  
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยค านึงถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน   

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดการประชุมจ านวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ 
และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ค าแนะน าส าหรับการจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งส าหรับกรรมการและผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญของบริษัท   ทั้งนี้ ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้
แตง่ตั้งนายเคนเนต อึ้ง  นายจอห์น  พาร์คเกอร์และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้เสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2561 ส าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  รวมถึงค่าตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความม่ันใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักก ากับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

 
 
 
 ในนามคณะกรรมการ 
 (นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
และแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ 
ด ารงต าแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและก าหนดแนวทางใน

การประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร  ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจ านวน 1 
ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลก าหนดให้มี
มาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความม่ันใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม   บริษัทได้
จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร  ทั้งนี้ 
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงส าคัญไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจ าปี 2562 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน

ของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 ในนามคณะกรรมการ 
 (นายจอห์น พาร์คเกอร)์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

(ไม่มีข้อมูลต้องแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 


