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            สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 โดย นายเย็บ 
ซู ชวน เพื่อประกอบธุรกิจ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนต (Car Assembly Jig), 
ออกแบบ และผลิตแมพิมพ (Stamping Die) และผลิตชิ้นสวนรถยนต (OEM Auto parts) สําหรับผูผลิตรถยนต 
ตั้งอยูเลขท่ี 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีบริษัทยอย 614 
บริษัท คือ  

1. บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตฟอรดในประเทศไทย  

2. บริษัทอาปโก อมตะ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนชุดโครงชวงลางรถกระบะสําหรับรถยนตอีซุซุ รุน 
ดีแมกซ และ เจนเนอรัลมอเตอร  เชฟโรเลต โคโรราโด 

3. บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตมิตซูบิชิในประเทศ
ไทย 

4. บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาการวิศวกรรมยานยนต ในประเทศ
ไทย 

5. บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจการตีอัดขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนตใน
ประเทศจีน 

6. บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนตในประเทศจีน 

7. บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต  

8. บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนต  และอุปกรณ
จับยึดในการประกอบรถยนต 

9. บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนต และอุปกรณอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ  

 10. บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนโลหะทุบขึ้นรูป และบริษัท
ยอยคือ บริษัท เคพีเอ็น พลาสตกิ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและช้ินสวนประกอบ
พลาสติก  
 11. บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนนิธุรกิจผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหยี่เทียมเพ่ือเพิ่ม
มูลคาใหกับรถยนต 
 12. บริษัท อาปโก มิตซอูิเกะ (ประเทศไทย) จาํกัด ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 13. บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนประดับยนตสําหรับรถปกอัพ 
 14. บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด  ดาํเนินธุรกิจทางดานพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร 
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และบริษัทมีบริษัทรวมทุนอีก 9 บริษัท คือ 

1. บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายและศูนยบริการรถยนตฮอนดาในประเทศ
มาเลเซีย             

2. บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอเบรก ทอน้ํามันเชื้อเพลิง และชิ้นสวน
เครื่องยนต ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายและศูนยบริการรถยนตฮอนดาในประเทศ
มาเลเซีย  

4. บริษัท ซาโน อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตทอน้ํามันเบรก ตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

5. บริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด ดําเนินธุรกิจในการผลิต ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับการประกอบผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทย 

6. บรษัิท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศสิงคโปร  

7. บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องประดับยนตในประเทศ
สิงคโปร  

8. บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด ตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน
กับบริษัททองถิ่นในตางประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัทคาซึยา (Dip Printing Technology) 

9. บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิตเต็ด ดําเนินธุรกิจจําหนายระบบนํารองการเดินทางยานยนตในประเทศ
สิงคโปร  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําลังการผลติอุปกรณจับยึดรวมปละประมาณ 22 ชุด แมพิมพปละประมาณ 400 
ชุด หรือ 1,122 ตัน และชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะปละประมาณ  13.6 ลานชิ้น ช้ินสวนยึดรั้งประตูรถยนตป
ละประมาณ 7 แสนชิ้น ถังน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตปละประมาณ 2 แสนใบ และลูกลอยวัดระดับน้ํามันปละประมาณ 
9 หมื่นชุด และชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะปละประมาณ 294,000 ช้ิน  ชิ้นสวนโลหะปมข้ึนรูปปละประมาณ 80 
ลานชิ้น และ มีบริษัทรวมทุนผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเช้ือเพลิง ทอน้ํามันคลัช และช้ินสวนเครื่องยนต รวมทั้ง
ผลิตภัณฑพลาสติกและผลิตภัณฑที่เคลือบดวยพลาสติกอีก  

รายไดไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงจาก 8,49310 ลานบาท ในป 25468 เปน 78,035010 ลาน
บาท ในป 25479 บริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนตปรับตัวลดลงลดลงจากรอยละ 
160.6 ในป 25468 เปนรอยละ  146.8 ในป 25479 สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัท
ยอย เมื่อคิดเปนอัตราสวนเทียบกับรายไดรวมจะพบวาลดลงสูงข้ึนเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 4.47 จากในป 25468 
และ 2549 เปนรคิดเปนรออยละ 3.8 และ 4.4 ตามลําดับ 7     บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 
63380.0979 ลานบาท ในป 25479  ซึ่งเพิ่มขึ้นลดลงจาก 310710.1682 ลานบาทในป 25468  
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สวนที่ 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

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

ประเภทธุรกิจ         :   ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนต (Car 
Assembly Jig) แบบครบวงจร,  

  ออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) และ 

  ผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต (OEM Autoparts) เพื่อสงใหผูผลิตรถยนต  

  มีบริษัทยอยและบริษัทรวมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ  22   บริษทัทั้งในและตางประเทศ โดย
ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตโครงรถกระบะ (Frame), ผลิตช้ินสวนรถยนตบีบอัดข้ึนรูป 
(automotive parts forging), บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต,  ผลิตภัณฑพิมพลายไม
และกํามะหยี่เทียม, ผลิตช้ินสวนประดับยนต, ผลิตวิจัยและพัฒนาการวิศวกรรมยานยนต, 
ผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนต, ธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
รถยนตโดย 4 บริษัทเปนตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  13160 

เลขทะเบียนบรษัิท : 40854500690 

โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com 

โทรศัพท : (66 35) 350880 

โทรสาร : (66 35) 350881 

อีเมล : aapico@aapico.com 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

1.1 ความเสี่ยงกรณีมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียวไมแนนอนทางการเมือง 

สงผลทางจิตวิทยาตอนักลงทุนและผูบริโภคในความมั่นใจดานเศรษฐกิจการเมืองในอนาคต นอกจากนี้ยัง
มีผลตอขอตกลงเขตการคาเสรี และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ อยางไรก็ตามวัฒนธรรมการประนีประนอม 
และความยืดหยุนของคนไทยทําใหการคาและการลงทุนจากตางประเทศ ไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงทาง
การเมืองมากนักนายเย็บ ซู ชวน เปนผูบริหารหลักท่ีมีความสําคัญตอบริษัทฯ มาก เน่ืองจากมีประสบการณกวา 30 
ปในอุตสาหกรรมรถยนต และมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนอันดีกับลูกคาและผูประกอบการรายอื่น   กลุมนายเย็บ 
ซู ชวน เปนผูถือหุนท่ีใหญท่ีสุดของบริษัทฯ ซ่ึงถือหุนอยูประมาณรอยละ 40.76 ดังน้ันจึงมีแรงจูงใจมากเพียง
พอท่ีจะชวยใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางตอเน่ือง นายเย็บ ซู ชวนยังไมคิดจะลาออกในขณะน้ี  ยิ่งไปกวา
น้ีนายเย็บ ซู ชวนยังมีความพยายามที่จะสรางทีมงานบริหารมืออาชีพท่ีมีศักยภาพความสามารถเพื่อคอยผลักดันให
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กาวหนาตอไปในอนาคต 

1.2        ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต   (Car Assembly Jig)
ระดับราคาน้ํามันที่อยูในระดับสูง 

     ในชวงครึ่งปแรก 2549 ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงสูงขึ้นอยูตลอดเวลา เน่ืองจากปญหาความขัดแยงใน
การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรของอิหราน และการประกาศยึดอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติของรัฐบาลในประเทศ
โบลิเวีย ทําใหประเทศผูนําเขานํ้ามันตองประสบปญหาดานตนทุนการผลิต ซ่ึงสงผลกระทบตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 บริษัทฯ มีรายไดจากอุปกรณจับยึดประมาณ 158.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.00 ของรายไดของกลุมใน
ป 2546 และประมาณ 407.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.00 ของรายไดทั้งหมดของกลุมในป 2547    รายไดจาก
อุปกรณจับยึดจะมีลักษณะการแกวงตัวคอนขางสูงเนื่องจากการขายอุปกรณจับยึดเปนการขายแบบครั้งตอครั้ง และ
ไมมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา  บริษัทผูผลิตรถยนตที่จะสั่งซ้ืออุปกรณจับยึดเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบของรถยนต 
(Model) ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปลี่ยนทุก ๆ 3-5 ป   โดยเหตุท่ีบริษัทฯ เปนบริษัทผลิตอุปกรณจับยึดท่ีใหญท่ีสุดใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใตและมีความสัมพันธท่ีดีกับผูผลิตรถยนตรายใหญเกือบทุกรายทั่วโลกดังน้ันโอกาสที่บริษัทฯ
จะไดรับเลือกจากผูผลิตรถยนตจึงมีมากขึ้น  

 ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถ 

 บริษัทฯ ผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต(OEM Autoparts) เพ่ือสงใหผูผลิตรถยนต คิดเปนรายไดรอยละ 
48.49 ของรายไดรวมในป 2546 และรอยละ 60.22 ของรายไดรวม ในป 2547 ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
รถยนตน้ีจะมีคูแขงจํานวนมากราย อยางไรก็ตามบริษัทฯคอนขางม่ันใจในการรักษาระดับยอดขาย เน่ืองจาก
บริษัทผูผลิตรถยนตจะสั่งซ้ือชิ้นสวนแบบใดแบบหนึ่งจากผูผลิตชิ้นสวนรถยนตเพียงรายเดียวเทาน้ันและจะสั่งซ้ือ
อยางตอเน่ือง ตามสัญญาระยะยาวที่ทําไวเปนเวลาหลายป  

1.3 ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพไมไดตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนดกรณีมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว 
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เนายเย็บ ซู ชวน เปนผูบริหารหลักท่ีมีความสําคัญตอบริษัทฯ มาก เน่ืองจากมีประสบการณกวา 30 ปใน
อุตสาหกรรมรถยนต และมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนอันดีกับลูกคาและผูประกอบการรายอ่ืน   กลุมนายเย็บ ซู 
ชวน เปนผูถือหุนท่ีใหญท่ีสุดของบริษัทฯ ซ่ึงถือหุนอยูประมาณรอยละ 36 ดังน้ันจึงมีแรงจูงใจมากเพียงพอท่ีจะชวย
ใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางตอเน่ือง นายเย็บ ซู ชวนยังไมคิดจะลาออกในขณะนี้  ยิ่งไปกวาน้ีนายเย็บ ซู 
ชวนยังมีความพยายามที่จะสรางทีมงานบริหารมืออาชีพท่ีมีศักยภาพความสามารถเพื่อคอยผลักดันใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  กาวหนาตอไปในอนาคตน่ืองจากคุณภาพสินคาเปนหน่ึงในปจจัย ท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตท่ีจะตองคํานึงถึง        ความผิดพลาดของชิ้นสวนเพียงชิ้นเดียวอาจสงผล
กระทบใหเกิดความเสียหายในวงกวางทั้งในรูปของตัวเงินและชื่อเสียงของผูผลิตรถยนต ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน QS9000 และ ISO9002 ในป 2542  มาตรฐาน ISO14001 ในป 2545 และมาตรฐาน ISO/TS 16949 
ในเดือนตุลาคม 2547 ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความมั่นใจใหกับลูกคาของบริษัทฯและชวยสนับสนุนใหบริษัทมีศักยภาพใน
การแขงขันเพิ่มมากขึ้นอีกดวย โดยในปจจุบันมีผูบริหารจากบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น เขามาบริหารรวมทําให
เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงานและลดความเสี่ยงทางดานการบริหาร 

 

 

 

 

1.4  ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต   (Car Assembly Jig) 
 
  บริษัทฯ มีรายไดจากอุปกรณจับยึดประมาณ 407.14 ลานบาท ในป 2547 ประมาณ 79.80 ลานบาท ใน 
ป 2548 และประมาณ 18.04 ลานบาท ในป 2549 รายไดจากอุปกรณจับยึดจะมีลักษณะการแกวงตัวคอนขางสูง 
เน่ืองจากการขายอุปกรณจับยึดเปนการขายแบบครั้ง ตอคร้ัง และไมมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา  บริษัทผูผลิตรถยนต
ท่ีจะสั่งซ้ืออุปกรณจับยึดเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบของรถยนต (Model) ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปลี่ยนทุก ๆ 3-5 ป     

ในธุรกิจช้ินสวนรถยนตและอุปกรณจับยึดรถยนต บริษัทฯอาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาษี
ศุลกากรและการกีดกันทางการคา เชน  

1)การเปล่ียนแปลงภาษีนําเขาเหล็กจะสงผลกระทบตนทุนของบริษัทโดยตรง (ราคาเหล็ก)  

2)การเปลี่ยนแปลงภาษีนําเขาของชิ้นสวนรถยนตจะกระทบตอศักยภาพของบริษัทฯในการแขงขันกับผูผลิตจาก
ตางประเทศ และ 

3)การยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามันดีเซลจะสงผลกระทบตอตนทุนการขนสงและการขายรถยนต  

 
1.6 การข้ึนราคาน้ํามัน 
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 จากการที่รัฐบาลไทยไดตัดสินใจลดความชวยเหลือการควบคุมราคาน้ํามันดีเซล ทําใหราคานํ้ามันดีเซลพุง
สูงขึ้นอยางมาก ซ่ึงอยางนอยในระยะแรกนีจ้ะมีผลกระทบตอการจําหนายรถกระบะของตลาดรถยนตในประเทศ
ไทยลดลง 
 
1.5 1.7 การขาดแคลนวัตถุดิบความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ 

 

เน่ืองจากคุณภาพสินคาเปนหน่ึงในปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตท่ีจะตอง 
คํานึงถึง  ความผิดพลาดของชิ้นสวนเพียงช้ินเดียวอาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายในวงกวางทั้งในรูปของตัว
เงินและชื่อเสียงของผูผลิตรถยนต ทางบริษัทไดมีการทําประกันความเสียหายดานนี้ไว     นอกจากนี้ ทางบริษัทยัง
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ QS9000 และ ISO9002 มาตรฐาน ISO14001 ไดรับในป 2545 และมาตรฐาน 
ISO/TS 16949 ในป 2548 

 
 จากความตองการเหล็กของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เพิ่มข้ึนเปนอยางมาก อาจทําใหอุตสาหกรรมยาน
ยนตในประเทศไทยตองประสบกับปญหาการขาดแคลนเหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต   ในขณะนี้ผูประกอบการทั้งหลาย
ตางก็พยายามมองหาทางออกดวยการเปลี่ยนแหลงจัดหาวัตถุดิบโดยการนําเขาเหล็กจากประเทศเกาหลีและประเทศบราซิล
แทน 
 

  
1.6 ปญหาแรงงาน  
 
     เน่ืองจากการเติบโตอยางแขง็แกรงของอุตสาหกรรมรถยนต ทําใหมีการเรียกรองการขึ้นคาจางของ
แรงงาน ดังน้ันการทําความเขาใจกัน และการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม จะชวยลดปญหาที่เกิดจากความขัดแยง
ดานแรงงาน และชวยใหไมสงผลกระทบตอการผลิต 
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1.8 การยกเลกิสทิธพิิเศษทางภาษีของยุโรป 
 
 เนื่องจากทางสมาพันธยุโรปกําลังพยายามหาทางที่จะสกัดกั้นการสงออกรถกระบะจากประเทศไทยไป

ยังยุโรปโดยการพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีในป 2548 นี้ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง จะทําใหพิกัดอัตราภาษีศุลกากรการ
นําเขาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 6.5 เปนรอยละ 10 ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการสงออกรถกระบะของประเทศไทยไปยังประเทศใน
แถบยุโรปที่คิดเปนรอยละ 24 จากยอดการสงออกของประเทศทัง้สิ้นจํานวน 320,000 คันในป 2547 
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 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                         

1.8 การยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีของยุโรป 
 
 เนื่องจากทางสมาพันธยุโรปกําลังพยายามหาทางที่จะสกัดก้ันการสงออกรถกระบะจากประเทศ

ไทยไปยังยุโรปโดยการพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีในป 2548 นี้ซ่ึงหากเปนเชนนัน้จริง จะทําใหพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากรการนําเขาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.5 เปนรอยละ 10 ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสงออกรถกระบะของ
ประเทศไทยไปยังประเทศในแถบยุโรปที่คิดเปนรอยละ 24 จากยอดการสงออกของประเทศทั้งสิ้นจํานวน 320,000 
คันในป 2547 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ความเปนมา 
                 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 

ดวยทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เพื่อที่จะไดรับผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) โดยการรับโอนกิจการจาก บริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินธุรกิจ
แลว   บริษทั อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริหารงานโดย นายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ่งมี
ประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และมาตั้งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ป
แลว ปจจุบันนายเย็บ ซู ชวน ถือหุนประมาณรอยละ 9.35  ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

 ป 2542 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ QS 9000 และ ISO 9002 ในการจัดการระบบ
คุณภาพ และในเดือนเมษายน บริษัทฯไดจัดตั้ง บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (บริษัทยอย) โดยไดรับโอน
ธุรกิจทั้งหมดมาจาก บริษัท นิว เอรา จํากัด ซึ่งปจจุบันหยุดดําเนินธุรกิจแลว ทั้งนี้บริษัททั้งสองมี นายเย็บ ซู 
ชวน เปนผูมีอํานาจบริหารงาน 

ป 2543 บริษัทฯ ไดซื้อหุนเพิ่มในบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด (“ASICO”) คิด
เปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 36    นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดลงทุนที่ประเทศมาเลเซียโดยการรวมทุนกับนัก
ธุรกิจชาวมาเลเซียจัดตั้งบริษัท อาปโก ไพลคอน (มาเลเซีย) จํากัด และบริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด   
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดขายหุนของบริษัท อาปโก ไพลคอน (มาเลเซีย) ทั้งหมดใหกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียไป
แลว 

ป 2544 บริษัท ไซม ดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด  ซื้อหุนจากนายเย็บ ซู ชวน รวมจํานวน 3,250,000 
หุน คิดเปนสัดสวนถือหุนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมด    ปจจุบันบริษัท ไซม ดารบี้ (ประเทศไทย) 
จํากัดมิไดถือหุนของบริษัทฯ แตอยางใด 

ป 2545 เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และในเดือนกรกฎาคม 
ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 
ลานบาทเปน 210 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพ่ือเสนอ
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 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                         

ขายตอประชาชนทั่วไป ตอมาในเดือนสิงหาคมบริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียจัดตั้งบริษัท 
เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ในประเทศมาเลเซีย 

ป 2546 ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุน ในบริษัทรวม คือ บริษัท เอเบิลซาโน 
อินดัสตรีส (1996) จํากัด ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 36 เปนรอยละ 45.6 ของทุนจด
ทะเบียน และในวันที่ 28 มิถุนายน บริษัทฯไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
แพริช สตรัคเจอรัล โปรดักส  (ประเทศไทย) จํากัด จากบริษัท ดานา คอรปอรเรชั่น  พรอมทั้งไดเปล่ียนช่ือ
บริษัทใหมเปน บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ตั้งอยูในนิคมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ดําเนิน
กิจการผลิตชุดโครงชวงลางรถยนต สําหรับรถกระบะ Isuzu D-Max และรถกระบะเชฟโรเลตของ บริษัท 
เจนเนอรัล มอเตอร (GM).  ในเดือนตุลาคม บริษัท อาปโก ไฮเทค เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ลานบาทเปน 
240 ลานบาท ดวยการออกหุนโดยวิธีการเสนอขาย 4.2 ลานหุนใหกับผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 80 บาทและ
อีก 1.8 ลานหุนเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปในราคาหุนละ 148 บาท ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 600 ลานบาท ตามมูลคาหุนที่ตราไวในราคา 5 บาท          วันที่ 26 พฤศจิกายน บริษัทฯ ไดจัดตั้ง
บริษัท เอเบิล มอเตอร จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต มิตซูบิชิ 

ป 2547   เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ไดแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 5 บาทเปนมูลคา 1 บาท ตอมา
ในวันที่ 29 กรกฎาคม  บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจในการวิจัยและ
พัฒนาการวิศวกรรม   ตอมา  วันที่ 5 สิงหาคม  บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัท ฟชเชอรเทค จํากัด สิงคโปร 
จัดตั้งบริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด ขึ้น ตั้งอยูที่นิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 15 ตุลาคม 
บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด ในประเทศจีน รอยละ 75 ของหุน
ทั้งหมด    บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง ดําเนินกิจการผลิตช้ินสวนรถยนตดวยการตีอัดขึ้น
รูป ในประเทศจีน  และในเดือนตุลาคม เชนกัน บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949. 

ป 2548     บริษัทฯ ไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 120 ลานบาทในบริษัท 
อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนตในประเทศไทย  และลงทุนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน 65 ลานบาท ในบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตแมพิมพ
ช้ินสวนรถยนต และอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนตในประเทศไทย และในเดือนกันยายน บริษัทฯได
ลงทุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 2 ลานเหรียญสหรัฐ ในบริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ใหบริการตีกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนตในประเทศจีน และในเดือนตุลาคม บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอย
ละ 60 ของทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ในบริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณระบบ
นําทางรถยนตในประเทศไทยและในเดือนพฤศจิกายนบริษัทฯไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท คุนชาน 
เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด เปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 2.3 ลานเหรียญสหรัฐ  

ในเดือนสิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิม 240 ลานบาท เปน 282.36 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิเพิ่มจํานวน 42.36 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุนละ 34.41 บาทใหกับ กลุมบริษัท 

โซจิทสึ คอรปอเรชั่น (Sojitz Corporation) และบริษัทในเครือของกลุมบริษัทดังกลาว 
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49% 

100% 

56% 

100% 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
(AH) 

บริษัท ซันโอ อนิดสัตรีส (ประเทศไทย) จํากัด  
(SANOH) (ประเทศไทย) 

 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด  
    (NESC) 
 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด  
       (AA) 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด   
(AM) (ประเทศไทย) 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   
(AE) (ประเทศไทย) 

 

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด 
(AITS) (ประเทศไทย) 

 

บริษัท เทเนกา เซเทีย  รีซอสเซส จํากัด        
(TSRSB) (ประเทศมาเลเซีย) 

 

100% 100% 100% 

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 

20% 

 

บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 
(NESSB) (ประเทศมาเลเซีย) 

60% 

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

 

45.6% 

 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด  

(KCXPF)    (ประเทศจีน) 

 

บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด                
                       (AS) (ประเทศจีน) 

 100% 

 100% 

 40% 

100% 

บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) 
(KPNA) (ประเทศไทย) และบริษัทยอย 

 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 
(AHP) (ประเทศไทย) 

 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด 
(AHT) (ประเทศไทย) 

 

บริษัท ฟชเชอร – อาปโก จํากัด     
(FA) (ประเทศไทย) 

 

  30% 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด     
(KT) (ประเทศไทย) 

 

55% 

 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทอีี ลิมิเต็ด      
                 (AIPL) (ประเทศสิงคโปร) 

100% 

บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด     
(AJ) (ประเทศไทย) 

 

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

 

บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด     
(AMAC) (ประเทศไทย) 

 

60% 

51% 

50% 

 

บริษัท คาซึยา อนิเตอรเนชัน่แนล พีทีอี ลิมิเต็ด  
                 (KIPL) (ประเทศสิงคโปร) 

30% 

 

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเต็ด           
                (AITSPL) (ประเทศสิงคโปร) 

60% 

 ป 2549 เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ เขาซื้อหุนรอยละ 20 ในบริษัท Jackspeed Corporation จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และเปนผูเช่ียวชาญในการผลิตอุปกรณตกแตงรถยนต
และชิ้นสวนรถยนต คิดเปนมูลคาการลงทุน 6.3 ลานดอลลารสิงคโปร (151.7 ลานบาท) เดือนกันยายน 
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนในบริษัท เคพีเอ็น 
ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยจากกลุมณรงคเดช และจะเขาซื้อหุนทั้งหมดภายในป 2550 โดย
จะเปล่ียนช่ือ บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เคพีเอ็น พลาสติก จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ 
2550 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 25496 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯสามารถจําแนกธรุกิจไดตามแผนภาพดังนี้ 
ประเภทการประกอบธุรกิจ ในประเทศ ตางประเทศ 

1.  ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึด AH, AHT - 

2.  ออกแบบและผลิตแมพิมพ AH, AHT - 

3.  ผลิตชิน้สวนรถยนตปมขึ้นรูป และทอน้ํามันเบรค AH, AHP, ASICO, 

SANOH, AMIT 

- 

4.  ตัวแทนจําหนายรถยนตและบริการหลังการขาย NESC, AM NESSB, TSRSB 

5.  ผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะอีซูซุ  รุน ด-ีแมกซ และ เชฟโรเล็ต 

โคโลราโด 

AA - 

6.   ผลิตชิ้นสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป KPNA KCXPF 

7.   ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑพลาสติกอิเล็กทรอนิกส และ

ผลิตภัณฑที่เคลือบดวยพลาสติกธุรกิจยานยนต 

FA, KPNP - 

8.  วิจยัและพฒันาการวิศวกรรม AE - 

9.  ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับรถยนต, ผลิตอุปกรณระบบ

นําทางของรถยนต และอุปกรณอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

AMAC, AITS  AITSPL 

10.  ใหบริการตีกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต - AS 

11. ผลิตภัณฑพิมพลายไมและกาํมะหยี่เทียม และผลิตภัณฑที่เก่ียวของเพื่อเพ่ิม

มูลคาใหกับรถยนต 

KT, AJ - 

12. ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น - AIPL, KIPL 

 

ธุรกิจในประเทศ  

   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“AH”) มีทุนชําระแลว 282.36 ลานบาท เปนบริษัท
ที่ถือ 
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หุนใหญโดยกลุมนายเย็บ ซู ซวน ประมาณรอยละ 34 และกลุม โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ถือหุนประมาณรอยละ 
15  

บริษัท อาปโก ไฮเทคฯ ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจบัยึดเพื่อประกอบรถยนต (Car 
Assembly  

Jigs),  ออกแบบ และผลิตแมพิมพ (Stamping Dies) และผลิตช้ินสวนรถยนตสําหรับผูประกอบรถยนต 
(OEM Auto  

parts) โดยมี บริษัทยอยและบริษัทรวมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกันอีก 23 บริษัท (ในประเทศไทย 15 บริษัท 
ใน 

ตางประเทศ 8 บริษัท) ไดแก 
 

1) บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (“AA”) ถือหุนทั้งหมดโดย บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน) สถานประกอบการตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรีมีพื้นที่โดยรวม 32,000 ตารางเมตร ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 800 
ลานบาท   AA ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนโครงรถกระบะสําหรับรถกระบะรุน D-MAX 
ของ ISUZU และ เชฟโรเลต โคโลราโดของบริษัท เจเนรัล มอเตอรส 

 
2) บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (“NESC”) เปนบริษัทยอย โดย AH ถือหุนทั้งหมดดําเนิน

ธุรกิจตัวแทนจาํหนายและบริการหลังการขายรถยนตฟอรด ในเขตกรุงเทพมหานครตอน
เหนือและตะวันออก   เมื่อ 5 ปที่ผานมา    NESC มียอดขายเปนอันดับหนึ่งจากตัวแทน
จําหนายทั้งหมดของฟอรดในประเทศไทย    NESC มีโชวรูมพรอมศูนยบริการหลังการ
ขายทั้งสิ้น 2 แหง ตั้งอยูที่ถนนลาดพราวเปดบริการในเดือนมิถุนายน 2542 และถนนราม
อินทราเปดบริการในเดือนพฤศจิกายน 2542    NESC มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
20 ลานบาท  

 
3) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด (“ASICO”) เปนบริษัทรวมทนุระหวาง AH 

ถือหุนรอยละ 45.6 และผูรวมทนุชาวญี่ปุนไดแก บ. ซันโอ อินดัสเตรียล  ถือหุนรอยละ 51 
และ นิชโช อิไว คอรปอรเรชั่น ถือหุนรอยละ 3.4   ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 117.7 ลานบาท  ASICO เปนผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเช้ือเพลิง ทอน้ํามันคลัช 
และช้ินสวนเครื่องยนต  

 
4) บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุนทั้งหมด ดวย

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท เพื่อผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต  
 

5) บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด (SANOH) เปนบริษัทรวมทนุระหวาง AH 
ถือหุนรอยละ 20 และผูรวมทุนชาวญี่ปุนไดแก ซาโน อินดัสเตรียล คอมพานี และ มิตซูบิชิ 
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คอรปอรเรช่ัน ถือหุนรอยละ 65 และ 15 ตามลําดับ  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 146.25 ลานบาท  ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเครื่องยนต  

 
6) บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุนรอยละ 100 

ดําเนินธุรกิจตวัแทนจําหนายและบริการหลังการขายรถยนตมิตซูบิชิ    AM มีโชวรูมและ
ศูนยบรกิารหลังการขายในเขต นวนคร จังหวัดปทุมธานี  ปจจุบันมทีุนจดทะเบียนชําระ
แลว 20 ลานบาท  

 
7) บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (AE) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุนทั้งหมด  

AE จัดตั้งเมื่อป 2547 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินงานเกี่ยวกบัโครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม  CAE (Computer Aided 
Engineering)   วิศวกรรมการออกแบบ  และเปนทีป่รึกษาทางดานวิศวกรรม 

 
8) บริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด  (FA) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ถือหุนรอยละ 30 และ

ผูรวมทุนชาวสงิคโปรไดแก ฟชเชอร-เทค ลิมิเต็ด ถือหุนรอยละ 70  ตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรม โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50 ลานบาท  
ดําเนินธุรกิจในการผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  

 
9) บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัดเปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุนทั้งหมด จัดตั้ง

ในป 2548 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 65 ลานบาท เพื่อออกแบบและผลิตแมพิมพ
ช้ินสวนรถยนต และอุปกรณจบัยึดในการประกอบรถยนต 

 
10) บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด เปนบริษัทยอย ของ AH โดย AH ถือหุนรอยละ 60 ของทุน

จดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท เพื่อผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนต  
 

11) บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) (“KPNA”) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH 
ถือหุน56.9% สถานประกอบการตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโลหะทุบขึ้นรูป และบริษัทยอยคือ บริษัท เคพีเอ็น 
พลาสติก จํากัด (มหาชน) (“KPNP”) ซ่ึงถือหุนโดย KPNA 99.65% (AH ถือหุนทางออม
ใน KPNP อยู 56.7%) สถานประกอบการตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและชิ้นสวนประกอบ
พลาสติก ปจจบุัน KPNA และบริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาท 
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12) บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด (“KT”) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุน 55% 
ดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหยี่เทียมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกบัรถยนต ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 28.5 ลานบาท 

 
13) บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด (“AMIT”) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH 

ถือหุน 51% ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 8.25 ลานบาท 
 

14) บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากัด (“AJ”) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกบั AH โดย บริษัท อาปโก 
ไฮเทค พารท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ AH ถือหุนอยู 60% (AH ถือหุนทางออมใน AJ 
อยู 60%)  และบริษัท แจค็สปด คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุน 40% ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวน
ประดับยนตสําหรับรถปกอัพ ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท   

 
15) บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด  (“AMAC”) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกบั AH โดย บริษัท อาปโก อิน

เวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ AH ถือหุนอยู 50% (AH ถือหุนทางออมใน 
AMAC อยู 50%) ดําเนินธุรกิจทางดานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับรถยนต 

 

ธุรกิจในตางประเทศ 

1) บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด (“NESSB”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ท่ีถือหุนรอย
ละ 40 กับ นักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ถือหุนรอยละ 60 มีทุนชําระแลว 1 ลานริงกิต หรือประมาณ 11 
ลานบาท   ดําเนนิธุรกิจตัวแทนจาํหนายและบริการหลังการขายรถยนต ฮอนดา    NESSB มีหอง
โชวและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในกรุงกัวลาลัมเปอรเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  

 
2) บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด (“TSRSB”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ที่ถือหุนรอย

ละ 49 กับ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ท่ีถือหุนรอยละ 51 มีทุนชําระแลว 6 ลานริงกิต หรือประมาณ 66 
ลานบาท  ดําเนนิธุรกิจตัวแทนจาํหนายและบริการหลังการขายรถยนตฮอนดา   TSRSB มีโชวรูม
และศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐ Petaling Jaya   ประเทศมาเลเซีย 

 
3) บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด (KCXPF) เปนบริษัทยอยของ AH โดย 

AH ถือหุนทั้งหมด  ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมคุนชาน ปจจุบันดําเนินธุรกิจในการผลิตและจัดสง
ชิ้นสวนรถยนตที่เปนการตีอัดขึ้นรูปและชิ้นสวนกัดผิวอืน่ ๆ ที่ใชกับรถยนตและรถมอเตอรไซค  
ผลิตภัณฑหลักไดแก วงลอซิงโครไนซ (Synchronizer Rims) ชุดเกียร (Gear Set) และกานลูกสูบ
เครื่องยนต (Connecting Rod) 

 
4) บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด เปนบริษัทยอยของ AH โดยถือหุนท้ังหมด ทุนจดทะเบียนชําระ

แลว 1 ลานเหรียญสหรัฐ ดําเนินธุรกิจใหบริการตีกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต อยูที่จังหวัดชิงพู  
มลฑลเซี่ยงไฮ    ในประเทศจีน  
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5) บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทอีี ลิมิเต็ด (“AIPL”) เปนบริษัทยอยของ AH โดย AH ถือหุน 

100%  ดําเนนิธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศสิงคโปร ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 6.97 ลานเหรียญสิงคโปร  

 
 

6) บริษัท คาซึยา อินเตอรเนช่ันแนล พีทีอี ลิมิเต็ด (“KIPL”) เปนบริษัทรวมทนุกบั AH โดย 
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ AH เขาถือหุน 30% 
บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุน 51% และบริษัท คอรเยอร พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุน 
19% ตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนกบับริษัททองถ่ินใน
ตางประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัทคาซึยา (Dip Printing Technology) ปจจุบันมทีุน
จดทะเบียนชําระแลว 1 ลานดอลลารสิงคโปร 

 

7) บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิตเต็ด (“AITSPL”) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกบั AH โดย
บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ AH ถือหุน 100% (AH ถือหุนทางออม
ใน AITSPL อยู 60%)  ดําเนินธุรกิจจําหนายระบบนํารองการเดินทางยานยนตในประเทศ
สิงคโปร ปจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 310,000 ดอลลารสหรัฐ  

 
 

8) บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนบริษัทรวมทุนกบั AH โดยถือหุนผานบริษัท 
AIPL 20% ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองประดับยนตในประเทศสิงคโปร ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 21.8 ลานเหรียญสิงคโปร   

 

2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ดําเนินกิจการ

โดย 

รอยละของ 
การถือหุน
ของบริษัท 

ป  25457 
(งบรวม) 

ป 25486 
(งบรวม) 

ป 25497 
(งบรวม) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

อุปกรณจับยึด AH - 407.14 5.8 79.8 0.96 18.04 0.2 

แมพิมพ AH - 57.74 0.8 4.59 0.06 127.91 1.59 

ชิ้นสวนรถยนต AH - 930.99 13.2 1,180.38 14.20 1,143.09 14.2 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 
NESC 100 1,179.92 16.8 651.47 7.84 863.85 10.7 
AM 100 238.92 3.4 419.37 5.05 256.10 3.19 
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TSRSB 49 906.77 12.9 1,062.70 12.79 865.40 10.8 

ชุดโครงชวงลางรถกระบะ AA 100 3,213.45 45.7 4,470.22 53.79 4,111.57 51.32 

ชิ้นสวนตีอัดข้ึนรูป KCXPF 100 
27.88 
( ต.ค.-
ธ.ค.) 

0.4 193.48 2.32 248.36 3.1 

อื่น   72.56 1.0 248.47 2.99 375.92 4.9 

รวม   7,035.37 100.0 8,310.49 100.0 8,010.24 100 

2.4 จุดมุงหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 

 เปาหมายหลักของบริษัทอาปโก ไฮเทค คือการรักษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิตอุปกรณจับยึดประเภท low 
volume ซึ่งหมายความวาเปนอุปกรณจับยึดท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบรถยนตในโรงงานประกอบรถยนต ซึ่ง
ผลิตรถยนต นอยกวา 20,000 คันตอป   ในขณะเดยีวกันบริษัทฯ ก็มีเปาหมายที่จะขยายการผลิตอุปกรณจับยึดไปยัง
ประเภท high volume ซึ่งสามารถนําไปประกอบรถยนตไดมากกวา 20,000 คันตอปโดยการรวมทุนกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ กับบรษิัทตาง ๆ ในตางประเทศ 
 
  สําหรับตลาดชิ้นสวนรถยนต  บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะมีการพัฒนาคุณภาพ ตนทุน และการจัดสงสนิคา
(Quality, Cost and Delivery) อยางตอเนื่อง ปจจุบันคุณภาพสินคาของบริษัทฯ เปนท่ียอมรับจากลูกคารายใหญของ
บริษัทฯ เชน บริษัท ออโตอัลไลแอนซ (ประเทศไทย) (ฟอรดและมาสดา), อิซซูุ, ฮอนดา และ โตโยตา    อีกท้ัง 
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทที่มีชื่อเสยีงในดานคุณภาพ ราคา และการสงมอบและบริษัทฯ ยังตั้งเปาหมายที่จะ
ยกระดับความสัมพันธทางธุรกิจกับผูประกอบรถยนตตาง ๆ ใหสงูข้ึน 
 
  ในธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต บริษัทมีเปาหมายท่ีจะทํายอดขายเปนอนัดับที่หนึ่งของการเปนตวัแทน
จําหนายรถยนต  ฮอนดา และ มิตซุบชิิ อีกทั้งยังคงพยายามที่จะรักษาอันดับที่หนึ่งของการเปนตวัแทนจําหนาย
รถยนต ฟอรด โดยการพัฒนาการบริการที่ดีเลิศ และการขยายโชวรูมและศูนยบริการเพื่อรองรับลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้น 



 
  

 

15 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต (Car Assembly Jig), 
ออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) และผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต (OEM Auto parts) มีโรงงานตั้งอยูท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 24,000 ตารางเมตร แบงเปนพื้นท่ีใชสอยสวนงานผลิตอุปกรณ
จับยึดประมาณ 2,700 ตารางเมตร สวนงานผลิตแมพิมพประมาณ 2,700 ตารางเมตร และสวนงานผลิตชิ้นสวน
รถยนตประมาณ 5,400 ตารางเมตร และมีบริษัทรวมทุนท่ีอยูในพื้นท่ีติดกันกับบริษัทฯ คือ ASICO โดย ASICO มี
พื้นท่ีประมาณ 16,000 ตารางเมตร บริษัทฯ มีบริษัทยอยคือบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (AA)  ต้ังอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 31,800 ตารางเมตร เปนพื้นท่ีใชสอยสวนโรงงานประมาณ
10,400 ตารางเมตร ผลิตและจัดสงชุดโครงชวงลางรถกระบะรุน ดี-แมกซใหกับบริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด 
และบริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด (KCXPF) ซ่ึงเปนบริษัทผลิตช้ินสวนรถยนตโดยวิธีการตี
อัดขึ้นรูป ในประเทศจีน  KCXPF มีโรงงาน ตั้งอยูท่ีสวนอุตสาหกรรมคุนชานเน้ือที่ประมาณ 30,752 ตารางเมตร 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนในบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) (KPNA) ซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิต
ช้ินสวนโลหะทุบขึ้นรูป โรงงานตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด (AS) ดําเนิน
ธุรกิจใหบริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต โรงงานตั้งอยูท่ี จังหวัดชิงพูไควโบ มณฑลเซี่ยงไฮ เน้ือท่ี 23,875 
ตารางเมตร 

  นิวเอรา เซลส  (NESC), เอเบิล มอเตอร (AM) และ เทนากา เซเทีย รีซอสเซส (TSRSB) เปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอฟอรด   มิตซูบิชิ ในประเทศไทยและ ฮอนดาในและ
ประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ   สวน นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) (NESSB) น้ันเปนบริษัทรวมทุนซ่ึงดําเนินธุรกิจเปน
ตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดาในประเทศมาเลเซียเชนกัน   นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุนอีก 2 แหง
คือบริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด (SANOH) ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเคร่ืองยนตรถยนต บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด (AMIT) ดําเนินธุรกิจ
ผลิตช้ินสวนรถยนต   และบริษัท  ฟชเชอร-อาปโก จํากัด  (FA) ต้ังอยู ท่ี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และบริษัท เคพีเอ็น 
พลาสติก จํากัด (มหาชน) (KPNP) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ KPNA ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑช้ินสวนประกอบพลาสติก   

นอกจากนี้ยังมีบริษัทยอยอีก 2 แหง ท่ีไดรับสิทธิสงเสริมการลงทุน ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นใหมซ่ึงจะ
ดําเนินการในบริเวณโรงงานใหมท่ีกําลังกอสราง คือ บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (AHP)  ดําเนินธุรกิจผลิต
ช้ินสวนรถยนตปมขึ้นรูป และบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด (AHT) ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดต้ัง
อุปกรณจับยึด และออกแบบ และผลิตแมพิมพช้ินสวนรถยนต  สวนบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (AE) จะ
ดําเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมยานยนต นอกจากนี้ยังมีบริษัทยอยอีกแหงคือ บริษัท เอเบิล ไอทีเอส 
จํากัด (AITS) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนต และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  นอกจากนี้ ยังมี
บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิตเต็ด (AITSPL) ดําเนินธุรกิจจําหนายระบบนํารองการเดินทางยานยนตในประเทศ
สิงคโปร และบริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด (AMAC) ดําเนินธุรกิจทางดานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับรถยนต  



 
  

 

16 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

อีกท้ัง ยังไดขยายสายผลิตภัณฑเพ่ิมเติม โดยบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด (KT) ซ่ึงดําเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหยี่เทียมเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับรถยนต โดยมี บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี 
ลิมิเต็ด (KIPL) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนกับบริษัททองถ่ินในตางประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัทคาซึยา 
และบริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด (AJ) ซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนประดับยนตสําหรับรถปกอัพ  

 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด (AIPL) ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศสิงคโปร  

3.1 ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึด (Jig) 

ในการประกอบรถยนต บริษัทผูประกอบรถยนตจะใชอุปกรณจับยึดในการจับยึดช้ินสวนรถยนต เชน ฝา
กระโปรงรถ สวนโครงใตรถ ประตู เพ่ือเช่ือมช้ินสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ    ในอดีตอุปกรณจับยึด (Jigs) 
ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญ่ีปุน เน่ืองจากเปนการออกแบบที่คอนขางยากผูออกแบบ
อุปกรณจับยึดตองมีความรูเก่ียวกับตําแหนงในการเชื่อม วิธีการเชื่อม และรูปทรงของปนท่ีใชในการเชื่อมเปนอยาง
ดี และเมื่อออกแบบเสร็จ แบบที่ออกก็จะสงไปเพื่อทําการผลิต     10ในอดีต ท่ีผานมาอุปกรณจับยึดท่ีผลิตใน
ประเทศไทยนั้นเปนการออกแบบตามขอมูลท่ีไดรับจากตางประเทศทั้งส้ิน       อาปโก ไฮเทคเปนบริษัทแรกใน
ประเทศไทยที่สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดใหกับผูประกอบรถยนตรายใหญๆ ท่ัวโลก   บริษัท
ฯ มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดช้ินสวนรถยนตประเภท low volume ท่ีประกอบรถยนตใน
จํานวนนอยกวา 20,000 คันตอป ดังน้ันลักษณะของ low volume jig จึงเปนอุปกรณจับยึดท่ีใชสําหรับประกอบ
รถยนตจํานวนนอยกวา 20,000 คันตอป  

ขั้นตอนที่สําคัญท่ีสุดในการผลิตอุปกรณจับยึด คือ ขั้นตอนการออกแบบ   ในขั้นตอนนี้วิศวกรผูออกแบบ
จะทําการศึกษารายละเอียดของชิ้นสวนรถยนตท่ีตองการจะประกอบอยางพิถีพิถัน นอกจากนั้นผูออกแบบจะตอง
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณท่ีใชในการเชื่อม รวมถึงตําแหนงของการเชื่อมซ่ึงลูกคาเปนผูกําหนด
รายละเอียดมาให   บริษัทฯ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ท่ีทันสมัยในการออกแบบ 
และผลิตดวยเคร่ืองกัดเหล็กท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร CNC (Computer Numerical Control)    หลังจากผลิต
อุปกรณจับยึดเสร็จแลว วิศวกรจะทําการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถตามขอกําหนดของลูกคา   
นอกจากนี้บริษัทฯยังมีบริการการติดต้ังอุปกรณจับยึดท่ีผลิตเสร็จแลวท่ีโรงงานของลูกคาและใหความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคการประกอบรถดวย   การผลิตอุปกรณจับยึดน้ีเปนการผลิตตามคําส่ังของลูกคา (make to order) 
กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม บริษัทฯ ก็จะตองทําการออกแบบอุปกรณจับยึดใหม
เสมอ บริษัทฯจึงจําเปนตองมีผูออกแบบที่มีความเช่ียวชาญซึ่งทางบริษัทฯไดมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
เพ่ือมาพัฒนาวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯ   มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิตอุปกรณจับยึด ในขณะที่จะตองรักษาคุณภาพของ
อุปกรณจับยึดใหไดมาตรฐานระดับโลกตามที่ผูประกอบรถยนตท่ัวโลกตองการ บริษัทฯ จึงใหความสนใจในการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองในการผลิตอุปกรณจับยึดท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบรถ 
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แผนภาพขางลางนี้แสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยึด                                    

 

 

 

 

 

 

 3.1.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดแบบ low volume ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต กลยุทธทางการตลาดที่บริษัทฯ ใชน้ันประกอบดวย คุณภาพดี ราคายุติธรรม และ
สงมอบสินคาตรงเวลา (QCD)    ในดานคุณภาพ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพทั้ง QS9000/ISO9002, ISO 14001 
และ ISO/TS 16949 สวนในดานตนทุน (Cost) บริษัทฯ ไดพยายามลดตนทุนใหต่ําลงโดยการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  นอกจากนี้ในดานการสงมอบ (Delivery) บริษัทฯ จะเนนและใหความสนใจในเรื่องการสงมอบสินคาตรง
เวลาซึ่งทําใหลูกคาเชื่อถือ ม่ันใจและไววางใจบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงพยายาม ศึกษาความตองการในการผลิตรถยนต
รุนใหมของบริษัทผลิตรถยนตรายใหญทั่วโลกอยูเสมอ โดยเฉพาะโครง การผลิตรถยนตแบบ low volume เน่ืองจาก
ตลาดอุปกรณจับยึดแบบ low volume ในประเทศไทยยังมีนอยอยู ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมเนนการขายอุปกรณจับยึด
ภายในประเทศเพียงอยางเดียว เพื่อรักษาระดับปริมาณยอดขายใหเปนไปอยางสม่ําเสมอ  บริษัทฯ จงึตองมุงเนนการ
จําหนายอุปกรณจับยึดในตางประเทศเปนสวนใหญดวย เชน อเมริกาใต และยุโรป และประเทศในแถบอเมริกา
เหนือเปนหลัก   

 บริษัทฯ มีคูแขงทางดานอุปกรณจับยึดที่สําคัญคือ บริษัท ออโต ซีเอส จํากัด ซ่ึงเปนผูผลิตอุปกรณจับยึด
ใหกับบริษัท โตโยตา ประเทศไทย จํากัด  นอกน้ันก็มีเพียง บริษัท ไทยรุง ยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)   บริษัท ไทย
ซัมมิท เอ็นจะเนียร่ิง จํากัด และบริษัท สามมิตร มอเตอรส จํากัด เทาน้ัน 

3.1.2 กลุมลูกคาอุปกรณจับยึด (Jig) 

 ลูกคาอุปกรณจับยึด คือ ผูประกอบรถยนตหรือบริษัทเจาของยี่หอรถยนตตาง ๆ เชน ฟอรด  เดมเลอรไคร
เลอร    เรโนลท    วอลโว    ซ่ึงบริษัทผูผลิตรถยนตเหลาน้ีสวนใหญจะสั่งซ้ืออุปกรณจับยึดในระยะ แรกของการ
ออกแบบรถยนต  

 ในป 2549 บริษัทฯมีลูกคาตางประเทศและลูกคาในประเทศคิดเปนรอยละ 90 และรอยละ 10 ของลูกคา
อุปกรณจับยึดท้ังหมด ตามลําดับ โดยมีลูกคาตางประเทศที่สําคัญคือ ฟอรด และวอลโว 

ประกอบ 

เตรียมงาน 

ผลิต 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิน้งานตัวอยาง ทดลองประกอบชิน้สวน 

บรรจุหบีหอ       ขนสง        ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนที่โรงงานลูกคา สงมอบสินคา 

ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ        จดัเตรียมวัสดุ 

ทําการกัดข้ึนรูป 
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ใน 5 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดใหกับลูกคาดังตอไปนี้ 

ชื่อบริษทั ประเทศ รุน 

BMW 
ไทย 5 Series, E46 / New 3 Series 
มาเลเซีย 3, 5 and 7 series 
อิยิปต 5 Series 

DAIMLERCHRYSLER 
มาเลเซีย / อินโดนีเซีย E-Class, Cherokee Jeep 
ไทย E-Class, S-Class, Cherokee Jeep, Grand Cherokee 
บราซิล Dakota 

FORD 

มาเลเซีย Laser, Telstar, Econovan, Trader, Transit, Escape 
ไทย Everest, Laser, Telstar, Courier Pickup, Ranger 
นิวซีแลนด Falcon 
อินเดีย Ranger, Everest, Escort 
อินโดนีเซีย Laser 
ฟลิปปนส Laser, Ranger 
เวียตนาม Transit, Laser, Ranger 
จีน Ikon, P11 
เวเนซูเอลา KA, Exploere, Amazon 

GENERAL MOTOR 
อิยิปต    Vectra 
อินโดนีเซีย Astra 

HONDA ไทย Civic, Accord, Asean Car-City, CRV 

HYUNDAI ไทย Elantra, Elantra XD, 1.6 LT. Sedan 

ISUZU ไทย 1 Ton Pickup 

LANDROVER มาเลเซีย / ไทย Freelander, Discorvery 2 

MAHINDRA อินเดีย Scorpio single and double cab, Jeep 

MAZDA 
มาเลเซีย  /  ญี่ปุน 323, 626 
ไทย 323, 626, 1 Ton & ¾ Ton Pickup 
แซมเบีย,  เวยีตนาม 323 

MERCEDES BENZ 

อิยิปต E-Class 
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  Van, MB 100, E-Class 
มาเลเซีย C-Class, S-Class, Truck 
ซาอุดิ อาราเบีย Small Truck, Truck 
ไทย C-Class, S-Class 
เวียตนาม E-Class 
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ชื่อบริษทั ประเทศ รุน 

 เยอรมัน C-Class 

MITSUBISHI (DRB-HICOM) มาเลเซีย 1 Ton Pickup 

NISSAN 
มาเลเซีย Sunny 
ไทย Cefiro, Asean Car – NV Wagon 

NISSAN DIESEL ไทย Truck 

OGIHARA ไทย Vigo 

PROTON มาเลเซีย WIRA 

RENAULT 

ไทย R19 
มาเลเซีย R19, Trafic 
โคลอมเบีย R19, Megane, Clio 
จีน Trafic 
มอรอคโค Kangoo 

PERODUA มาเลเซีย Daihatsu 

SUZUKI ไทย Vitara 

SWEDISH MOTOR 
ASSEMBLY 

มาเลเซีย S40, V50 

THAI SWEDISH ASSEMBLY ไทย 940, 850, 740, S70, S80, S60, V70 

TOYOTA ไทย Corona, Asean Car-508, Hilux, Camry 

VOLVO CAR CHINA จีน S40 

VOLVO TRUCK 

จีน FM, FH 
อินเดีย FM 

อิหราน FM<FH, NH, Truck 

มาเลเซีย FM, Truck 

 

3.2 การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ธุรกิจการออกแบบและผลิตแมพิมพของบริษัทฯ  ในขั้นตอนแรกของการผลิตเร่ิมจากวิศวกรผูออกแบบทํา
การออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) ซ่ึงไดรับขอมูลรายละเอียดจากลูกคา  จากน้ันจะทําแบบหลอดวย
โฟมเพื่อทําการหลอขึ้นรูป (Casting) ชิ้นงาน จากนั้นจึงนําช้ินงานหลอขึ้นรูป สงตรงไปยังเคร่ือง CNC Machining 
Center เพ่ือทําการกัดเหล็กแมพิมพ    บริษัทฯมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกคร้ัง
กอนท่ีจะนําไปผลิตช้ินสวนหรือสงมอบใหกับลูกคา     บริษัทฯยังมีบริการติดต้ังแมพิมพท่ีโรงงานของลูกคาท้ังใน
และตางประเทศอีกดวย        
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 แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดของแมพิมพ    เน่ืองจากแมพิมพสวนมากที่บริษัทฯ ผลิตถูกนํามาใชในการ
ผลิตช้ินสวนรถยนตของลูกคาของบริษัทฯเอง   บริษัทอื่นๆ ท่ีผลิตแมพิมพ ไดแก บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร จํากัด 
(มหาชน),  บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด, บริษัทสามมิตร มอเตอร จํากัด, บริษัท โอกิฮารา จํากัด, และ 
บริษัท ไทย อินเตอรเนชั่นเนล ดาย เมกกิ้ง จํากัด (TID)       อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตก็สามารถ
ผลิตแมพิมพใหกับลูกคาภายนอกไดเชนกัน 

 3.2.2 กลุมลูกคาดานแมพิมพ (Stamping Die) 

กลุมลูกคาดานแมพิมพสวนใหญจะเปนกลุมเดียวกันกับกลุมลูกคาผูผลิตช้ินสวนรถยนต เน่ืองจากบริษัทฯ 
ผลิตแมพิมพสวนใหญใชสําหรับผลิตช้ินสวนรถยนตใหกับลูกคาน้ัน ๆ ซ่ึงบริษัทฯ ผลิตแมพิมพเพ่ือใชในการผลิต
ช้ินสวนรถยนตเองในอัตราประมาณรอยละ 70 และสวนท่ีเหลือเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับลูกคาท่ัวไป       โดย 
บริษัทฯ จะคิดรวมมูลคาของแมพิมพเขาไปกับราคาขายตอหนวยของชิ้นสวนรถยนต จึงเปนการทยอยการรับรู
รายไดและคาใชจายของแมพิมพตามจํานวนการผลิตช้ินสวนน้ัน ๆ ใหกับลูกคาภายในระยะเวลา 4-5 ป 

3.3ในป 2549   ยอดขายแมพิมพทั้งหมดของบริษัทเปนยอดขายในประเทศทั้งส้ินโดยมียอดขาย
ประมาณ 127.91 ลานบาท  

3.3  การผลิตช้ินสวนรถยนต (OEM Auto Parts) 

 บริษัทฯ ผลิตช้ินสวนรถยนตคุณภาพสูง  โดยช้ินสวนรถยนตสําคัญท่ีบริษัทฯผลิต ไดแก ถังนํ้ามัน (Fuel 
Tank) และอุปกรณวัดระดับนํ้ามัน (Tank Sender) โดยผลิตอยางละประมาณ 100,000 ช้ินตอปใหกับบริษัท ออโต 
อัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึงเปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา  ตัวยึดร้ังประตู (Door Check Link) ผลิต
ประมาณ 700,000 ช้ินตอปสงใหกับอีซูซุ    สวนใหญแลวบริษัทฯ จะใชแมพิมพท่ีบริษัทฯ ผลิตทําการผลิตช้ินสวน

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ       ทําแบบหลอ

ผลิต หลอ      ทําการกัดขึ้นรูปโดยใชเครื่องจักร        ปรับแตงผวิ

ตรวจสอบ 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา       ทดลองปมชิ้นงานที่โรงงาน / โรงงานลูกคา 

              ทดลองปมชิ้นงานขั้นตน ประกอบชิน้สวนแมพิมพ 

Formatted: Bullets and Numbering
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รถยนตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา เน่ืองจากเครื่องปม (Press) ช้ินสวนมีหลายขนาดขึ้นอยูกับแรงที่ใช ซ่ึงสามารถปม
แผนเหล็กออกมาเปนช้ินสวนรถยนตท่ีมีขนาดรูปรางที่หลากหลาย  

 รายไดที่สําคัญจากชิ้นสวนรถยนตคือถังนํ้ามัน บริษัทฯเปนผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีสามารถผลิตถังนํ้ามันได
เองเกือบรอยเปอรเซ็นต ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ คอรปอเรชั่น (Keylex Corpora-tion) 
ประเทศญี่ปุนโดยการทําสัญญาความรวมมือทางเทคนิค ซ่ึงคูสัญญาสามารถตออายุสัญญาได และบริษัทฯ ยงัไดรับ
ความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท ซีเมนส วีดีโอ ประเทศเยอรมันอีกเชนกัน 

         นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก บริษัท EDSCHA NA ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ในการผลิตช้ินสวนยึดร้ังประตู (Door Check Link)  

 จากการลงทุนกิจการในประเทศจีนท่ีผานมา ทําใหอาปโก ไฮเทคมีกิจการผลิตช้ินสวนแบบตีอัดขึ้นรูปอีก
ประเภทหน่ึง  ลูกคาหลักไดแกผูผลิตรถยนตตาง ๆ ในประเทศจีน และ บริษัท Schnider Electrical  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนของ บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินธุรกิจในการ
ผลิตช้ินสวนโลหะทุปขึ้นรูปเชนกัน ลูกคาหลักไดแก บริษัท ออโตอัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ที อาร ดับบลิว 
และไทยยามาฮา เปนตน   

3.3.2 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ จะเตรียมความพรอมตลอดเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงของรถยนตซ่ึงจะเริ่มผลิตหรือเปดตัว
ภายใน 3-5 ป ขางหนา โดยบริษัทฯ จะไดเขาไปเสนองานลวงหนากับบริษัทน้ัน ๆ และบริษัทฯ ยังมีสัมพันธภาพที่
ดีกับลูกคาโดยตลอดมาจึงไดรับงานอยางตอเน่ือง   อีกท้ังยังสรรหาบริษัท OEM Suppliers รายใหญของโลกที่มี
สัญญาการผลิตท่ัวโลก (Global Supply Contract) อยางเชน EDSCHA AG เปนตน เพ่ือแสวงหาโอกาสทางการคา
ในประเทศนั้น ๆ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตช้ินสวนท่ีดีท่ีสุดบริษัทหน่ึงในประเทศไทยโดยมีคูแขงท่ีเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต
รายอ่ืน  ไดแก บริษัท ไทยรุงยูเน่ียนคาร จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยมารุจุน จํากัด, และบริษัท ทาคาโอะ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนตน  

กลุมลูกคาของชิ้นสวนรถยนต  

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตแบงเปน 2 ประเภท คือ ช้ินสวนท่ีผลิตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต 
(OEM) และช้ินสวนที่เปนอะไหล (REM) โดยท่ีช้ินสวนท่ีสงโรงงานประกอบรถยนต (OEM) จะถูกสงไปใชในการ
ประกอบรถยนตโดยตรงและในสวนของ REM จะเปนช้ินสวนท่ีเปนอะไหลขายในทองตลาดเพื่อทดแทนชิ้นสวน
เดิม     

บริษัทฯเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตเพ่ือปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) โดยลูกคาเกือบท้ังหมดของ
บริษัทเปนบริษัทประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกและขายในประเทศ โดยลูกคาหลักในประเทศไดแก 
ฟอรด/มาสดา  โตโยตา  อิซูซุ  และฮอนดา    
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ช้ินสวนท่ีผลิตเพื่อประกอบรถยนตและมูลคาคิดเปนรอยละในป 2549 สําหรับลูกคาหลักมีดังน้ี 

รายชื่อ รุนที่ผลิตเพ่ือไปประกอบ 
ป 2549 

มูลคา (รอยละ) 
1. บริษัท ออโตอัลไลแอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด.  
FORD RANGER , EVEREST, 

MAZDA FIGHTER 
26.7 

2. บริษัท โตโยตา มอเตอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

HILUX,COROLLA, CAMRY, 
VIOS 

14.9 

3.    บริษัท อิซูซุ (ไทยแลนด) จํากัด D-MAX , CHEVROLET 16.2 

4.     บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ACCORD, CIVIC, CRV, JAZZ 3.5 

 
รายชื่อลูกคาชิ้นสวนประกอบรถยนต (OEM PART ) 

รายชื่อลูกคา  

บริษัท ออโตอัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท อิซูซุ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด  

บริษัท บอสทส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ฮิราตะ พารท (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท เอ็นเอชเค สปริงส (ประเทศไทย) จํากัด.  

บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัทสยาม เอ็นเอสเค สเตียร่ิง ซิสเต็มส จํากัด  

บริษัท สยามฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักส จํากัด.  

บริษัท สยาม อินเตอรเนชันแนล จํากัด  

บริษัท สยาม โตโยตาแมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  

บริษัท ซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรีส จํากัด  

บริษัท ทาคาโอะ(ไทยแลนด) จํากัด  

บริษัท ไทย ออโต เวอรค จํากัด.  

บริษัท ไทยมาราจูน จํากัด  
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บริษัท ไทยสตีล เคเบิล (TSK) จํากัด  

บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร จํากัด  

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด  

บริษัท ยันมาร เอส พี จํากัด  

บริษัท อินเกรส ออโตเวนเจอร จํากัด  

บริษัท นิสสัน เซาท อีส เอเชีย จํากัด  

บริษัท ซึบากิโมโต ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ ซีสติ้ง อินเทเรีย จํากัด  

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทีฟ พลาสติคส (ประเทศไทย) จํากัด  

 

3.43.4 ธุรกิจการผลิตชุดโครงชวงลางรถกระบะ 

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัดเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตโครงรถกระบะรุน ดี-แมกซ 
ใหกับ บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลังการ
ผลิต 294,000 ช้ินตอป แบงการทํางานเปน 2 กะ  (8 ช่ัวโมงตอกะ) ในปท่ีผานมาโรงงานไดใชเต็มกําลังการผลิตแลว 
และบริษัทไดขยายกําลังการผลิตในสวนของการตัดและการปมขึ้นรูปในปท่ีผานมา นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจาง
บริษัทภายนอกเชน บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)(TRU) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา จํากัด 
(TSPKK) และ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จํากัด (ยูนิต้ี) ผลิตบางชิ้นสวน เพ่ือประกอบกับช้ินสวนท่ีบริษัทฯผลิต เพ่ือ
จําหนายตอใหกับอิซูซุ 

  บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ผลิตโครงรถกระบะแบบครบวงจร โดยเร่ิมจากการออกแบบแมพิมพ พัฒนา
รูปแบบ, ทดสอบ และผลิต จนเปนโครงรถกระบะที่สมบูรณแบบ ชุดโครงรถที่บริษัทสงมอบใหกับอีซูซุ เปนช้ิน
สวนประกอบยอยซ่ึงบริษัทอีซูซุจะนําไปเชื่อมตอกันเพื่อประกอบตอเปนโครงรถ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบดวย
ช้ินสวนตาง ๆ ประมาณ 50 – 60  ช้ิน 

 การผลิตแบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ การตัด การปมขึ้นรูป และการประกอบ โดยเริ่มจากการนํา
เหล็กมวนมาตัดเปนแผนและเรียงซอนกัน จากน้ันนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปเปนชิ้นสวนประกอบยอย 
(components) และนําช้ินสวนยอยมาเชื่อมประกอบกับช้ินสวนอื่น ๆ เปนช้ินสวนก่ึงสําเร็จรูป (subassembly) ตรวจ
คุณภาพ และบรรจุเปนชุด สวนประกอบโครงรถยนตครบชุด (set of frame components) เพ่ือนําไปสงโรงงานของ
อีซูซุ เพื่อประกอบเปนโครงรถยนต (final frame) ท่ีไดรับการเชื่อมประกอบเปนหน่ึงช้ิน และนําไปประกอบรถ ดี-
แมกซ ตอไป 

3.4.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

       สําหรับธุรกิจยานยนตแลว “คุณภาพ” เปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต
จะตองคํานึงและมุงมั่นใหการผลิตไดสินคาคุณภาพเสมอ บริษัท อาปโก อมตะ จึงใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีใน
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การผลิตขั้นสูงเพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา   การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรสามารถยืนยันไดถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของสินคาท่ีผลิตขึ้นมา  สําหรับการแขงขัน บริษัท อาปโก อมตะ 
จํากัด เปนผูผลิตโครงรถรุน ดี-แมกซ รายเดียวของ อีซูซุ และผูกขาดการเปนผูผลิตรายเดียวในชิ้นสวนน้ี 

3.4.2 กลุมลูกคา 

  ชุดโครงชวงลางรถกระบะที่ผลิตโดยบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ไดสงออกไปทั่วโลกกวา 100 ประเทศ
ผานทางบริษัทอีซูซุ มอเตอร และ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรในประเทศไทย 

 3.5 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealer) 

ก)   ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (“NESC”) (บริษัทยอย) ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดใน
ประเทศไทย    NESC มีโชวรูม 3 แหงในประเทศไทยตั้งอยูท่ีถนนลาดพราว ถนนรามอินทราและสมุทรปราการ  
เปนโชวรูมพรอมศูนยบริการท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณอันทันสมัย  ศูนยบริการของNESC ใชระบบเซอรวิส 2000 ของ
ฟอรด ผาน Interactive Bay ท่ีชวยประหยัดเวลา ใหความแมนยําและเที่ยงตรงสูง โดยทันทีท่ีลูกคานํารถเขารับ
บริการ ผูเช่ียวชาญของศูนยฯ จะทําการตรวจสภาพเบื้องตน ประมาณงานลักษณะการซอม, ประเมินราคาและ
ระยะเวลาการซอม จากนั้นก็จะทําการนัดหมายกําหนดการแลวเสร็จเพื่อใหลูกคามารับรถ     ศูนยบริการของ NESC 
สามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมีคลังอะไหลสํารองที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังอะไหล
สวนกลางของฟอรดเซลส จึงสามารถสั่งซ้ือและจัดหาชิ้นสวนอะไหลไดอยางรวดเร็วในการซอม   NESC เปนผู
จําหนายรถยนตฟอรดอันดับหน่ึงจากตัวแทนในประเทศไทยทั้งหมด  โดยจําหนายไดประมาณ 130 คันตอเดือน 
ท้ังน้ี NESC ไดรับรางวัล “President Circle” ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหกับตัวแทนจําหนายท่ีมียอดขายอันดับหน่ึง 

 นอกจากนั้น NESC ยังไดรับรางวัล “ความพึงพอใจของลูกคา (C.S.I)” จากสถาบัน J.D. Power และรางวัล 
“Quality Care” ท่ีแสดงถึงความมุงมั่นในการใหบริการที่ดีกับลูกคา อีกท้ังเปนตัวแทนจําหนายแหงแรกที่ไดรับ
ใบรับรอง  “Blue Oval Certified” ซ่ึงเปนมาตรฐานการขายและการบริการที่กําหนดโดยบริษัท ฟอรด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  การไดใบรับรองน้ีจะทําใหสถานะของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดของ NESC สูงขึ้น   
โชวรูมท้ัง 2 แหงของ NESC เปดทําการทุกวันตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. 

 ข)   ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา 

 บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด (“TSRSB”)  เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซ่ึงดําเนินกิจการดาน
ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมพรอมศูนยบริการ ต้ังอยูท่ีเมือง เพตัลล่ิง จายา     

 และบริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุนในประเทศมาเลเซียอีกแหงคือ บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 
(NESSB) ซ่ึงดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต ฮอนดา ในประเทศมาเลเซียเชนกันท่ีมีโชวรูมและ
ศูนยบริการที่พรอมจะใหบริการแกลูกคาไดตลอดเวลา 

 ค)   ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตมิตซูบิช ิ
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 บริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัท เอเบิล มอเตอร จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546  
ดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต มิตซูบิชิ    โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 1 แหง บนถนนพหลโยธิน 
จังหวัดปทุมธานี  

 3.5.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 บริษัทนิวเอราเซลส (NESC) เปนผูแทนจําหนายรถยนตอันดับหน่ึงของฟอรดในประเทศไทย ดวยการขาย
และการใหบริการที่ดีท่ีสุดกับลูกคา ดังน้ัน บริษัท ฯ จึงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยมีการทําวิจัย
การตลาดดวยการใชแบบสอบถามสงใหลูกคาพรอมท้ังเก็บขอมูลท่ีสําคัญๆ ของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ บริษัทฯ ยงัจัดใหมีการอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการ
บริการที่ดีแกลูกคา 

บริษัทฯ มีขอตกลงพื้นท่ีจําหนายกับฟอรด ดังน้ันตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดรายอื่นไมสามารถเปน
คูแขงในเขตเดียวกันได คูแขงของบริษัทฯสวนใหญเปนรถยนตเพ่ือการพาณิชย (pickup) จากคายอื่นเชนอีซูซุ โต
โยตา และมิตซูบิชิ และคูแขงรถยนตสวนบุคคลทุกยี่หอ 

 3.5.2 กลุมลูกคาตัวแทนจําหนายรถยนต 

 กลุมลูกคาเปาหมายที่ซ้ือรถยนตคือ ลูกคาท่ัวไปที่ติดตอกับบริษัทฯ โดยตรงและผานพนักงานขายของ
บริษัทฯ และกลุมลูกคาเปาหมายของศูนยบริการ คือ ลูกคาท่ัวไปที่ซ้ือรถยนตจากบริษัท ฯ และลูกคาท่ัวไปที่ซ้ือจาก
ตัวแทนอื่น 

3.63.6 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรบัผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

 บริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด (FA) เปนบริษัทรวมทุนท่ีถือหุน 70-30 ระหวางบริษัท ฟชเชอร เทค จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนอันดับตน ๆ ของตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร และ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน)  FA ดําเนินธุรกิจการผลิตสวนประกอบที่เปนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชวิศวกรรมการผลิตท่ีประณีต
เท่ียงตรง  อีกท้ังยังเปนผูออกแบบและจําหนายแมพิมพสําหรับพนเม็ดพลาสติกอีกดวย 

 จากการรวมทุนกันคร้ังน้ีทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มขีดความชํานาญในดานการผลิตชิ้นสวนพลาสติกท่ีตอง
ใชความประณีต และยังเปนการสรางโอกาสให ฟชเชอร เทค เปดรับลูกคารายอื่น ๆ นอกเหนือจากลูกคาเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน โดยผานทางลูกคาของบริษัทฯ  ซ่ึงเกี่ยวของในอุตสาหกรรมยานยนต 

 บริษัท ฟชเชอร-อาปโก ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ิมดําเนินกิจการเมื่อ
ปลายป 2547  ซ่ึงจะสามารถทํารายไดใหกับอาปโก ไฮเทค ไดในเร็ว ๆ น้ี 
 

3.7 ธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในป 2547 มีเหตุการณสําคญัทีเ่ปนเกียรติประวัติกับบริษัทฯ อยางยิ่งคือ บริษัทฯ ไดเขาถือหุนในบริษัท คุนชาน 

เจนิไต-ซินเชง พรีซชิั่น ฟอรจจิง จํากัด ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  รอยละ 75 และเพิ่มเปนรอยละ 100 ในป 2548 
และมีอํานาจเต็มในการควบคุมบริหารกิจการ และจากการลงทุนในครั้งนี้ทําให บริษัทฯ กาวเขาไปมีสวนรวมในตลาดของ

ประเทศจนี ซึ่งเปนตลาดยานยนตที่ใหญเปนอนัดับสามของโลกรองจากประเทศสหรฐัอเมริกาและญีปุ่น 
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 ในขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยกําลังดําเนนิไปไดอยางดีย่ิงแตฝายจัดการของบริษัทฯยังคงวางแผนงานลวงหนา

อยูเสมอ  จากการทีท่ั่วโลกมุงความสนใจไปยังประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  บริษัทฯ จึงตองเตรียมพรอมสําหรบัการ

แขงขันที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากตนทุนคาแรงต่ําของจีน  

 การดําเนินกิจการของจีนในปจจุบนัยังคงมีนอยซึ่งเปนเรื่องทีน่าลอง ดวยพืน้ทีก่วา 55,000 ตารางเมตรของ  

โรงงานสองแหงที่ตั้งอยูทั้งในคนุชานและชิงพู มณฑลเซี่ยงไฮ พรอมทั้งพนักงานอีก 350 คน   บริษัทฯ ก็พรอมทีจ่ะเปดเขา

ไปเจาะตลาดยานยนตที่เจรญิเติบโตอยางย่ิงในประเทศจนี 

 บริษัทฯ วางแผนทีจ่ะนําความรู ความสามารถ และประสบการณของบริษัทฯ  ในฐานะที่เปนผูผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตระดับโลกมาบริหารบริษัทยอยในประเทศจนี และนอกจากการผลิตชิน้สวนยานยนตประเภทตีอัดขึ้นรูปแลว  บริษัทฯ 

ยังมองเห็นโอกาสทีบ่ริษัทจะสามารถผลิตชิน้สวนในรปูแบบใหมสูตลาดในประเทศจนีไดอีกดวย ซึ่งรวมถึงการบริการหลัง

การขายใหกับลูกคาชาวจนีที่ยังคงมีอุปกรณจบัยึด (Jig) ที่ผลิตโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค ประเทศไทย 

 จากการเขาลงทนุกิจการในครั้งนี้ของบริษัทฯ ไดสรางความเชื่อถืออยางมากใหกบัลูกคาในประเทศจีน เปนที่

คาดหวังวาดวยการพัฒนาระบบการจัดการและความชํานาญในการผลิต รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาการ

ดําเนินงานบริษัทฯ ในประเทศจนีนาจะทํากําไรใหกบักลุมบริษัทฯ ไดเปนอยางดีในอนาคต 

 

3.8    การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ 

 ธุรกิจอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต 

วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และช้ินสวนรถยนต ไดแก เหล็ก เหล็กหลอ และแผน
เหล็ก โดยลูกคา (บริษัทประกอบรถยนต) จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กท่ีตองการ ซ่ึง
บริษัทฯจะตองส่ังซ้ือเหล็กตามลักษณะที่ลูกคากําหนดและจากผูจําหนาย ท่ีลูกคากําหนดเชนกัน บริษัทฯส่ังซ้ือ
เหล็กจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก บริษัท เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท 
สยามสตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด, บริษัท ไทย สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด, บริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท เพ่ิม สหาย สตีล จํากัด ซ่ึงรวมกันคิดเปนรอยละ 76.25 ของมูลคาเหล็กท่ีส่ังซ้ือท้ังหมด ดังน้ัน การ
กําหนดราคาสินคาจึงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคาเหล็กในปจจุบัน 

นอกจากเหล็กท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เน่ืองจาก
ในขั้นตอนแรกของการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพตองอาศัยการออกแบบจากวิศวกร ฉะนั้น วิศวกรผูออกแบบ
ตองมีความเขาใจในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพทั้งหมด อีกท้ังยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยี
เคร่ืองมือกล และตองมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (drawing)    บริษัทฯ มีท่ีปรึกษาชาวญี่ปุนและออสเตรเลียและ
เยอรมัน เปนท่ีปรึกษาและแนะนําวิศวกรผูออกแบบ ของบริษัทฯ  

บริษัทฯใชคอมพิวเตอร CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการ
ออกแบบอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีวิศวกรผูออกแบบจํานวนมากทั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีเครื่องกัดเหล็ก
(CNC Machining Center) 5 เคร่ือง เพื่อผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีพนักงานผลิตอุปกรณจับยึดจํานวน 81 คน
และผลิตแมพิมพจํานวน 81 คน และวิศวกรอีก 20 คนสําหรับผลิตอุปกรณจับยึดและ 18 คน สําหรับผลิตแมพิมพ  
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สําหรับ การผลิตช้ินสวนรถยนต บริษัทฯใชเคร่ืองจักรท่ีสําคัญหลายเครื่องอาทิเชน 

1. เครื่องปม (Press) บริษัทฯ มีเคร่ืองขนาด 600 ตัน  1 เคร่ือง 500 ตัน 2 เครื่อง และ 315 ตัน 2 เคร่ือง กําลัง
การผลิตรวม 17,280 stroke ตอวัน ปจจุบันบริษัทฯ ใชเต็มกําลังการผลิตแลว 

2. เคร่ืองปม (Press) รุน Komatsu  บริษัทฯ มีเคร่ืองขนาด 400 ตัน 5 เคร่ือง กําลังการผลิตรวม 21,600 stroke 
ตอวัน ปจจุบันบริษัทฯ ใชเต็มกําลังการผลิตแลว 

ในสวนของ บริษัท อาปโก อมตะ จํากัดวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตโครงรถยนตไดแก แผนเหล็กมวน โดย
ลูกคาคืออีซูซุจะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กท่ีตองการรวมถึงผูจัดจําหนายดวยเชนกัน   
บริษัทฯ ส่ังซ้ือเหล็กมวนท้ังหมดจากบริษัท เอ็ม ซี เมททอล เอเซีย จํากัด 

นอกจากเหล็กท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการผลิตก็มีสวนสําคัญ
เชนเดียวกัน เน่ืองจากขั้นตอนของการออกแบบและผลิตในโครงรถตองอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกร โดย
วิศวกรผูออกแบบตองมีความเขาใจในกระบวนการผลิตท้ังหมด อีกท้ังยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
และตองมีความรูในโปรแกรมออกแบบ 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ใชเคร่ืองจักรท่ีสําคัญหลายเครื่องในการผลิตชิ้นสวนโครงรถยนต อาทิเชน 

1. เคร่ืองปมขึ้นรูป (Forming Press) 5 เคร่ืองขนาด 2,000 ตัน 1,000 ตัน และ 800 ตัน 

2. บริษัทฯ มีเคร่ืองปมแผนแบน (Blanking Press) 1 เครี่อง ขนาด 800 ตัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถผลิตอุปกรณจับยึดไดปละประมาณ 22 ชุด โดยอุปกรณจับยึดแตละชุด 
ประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญและช้ินเล็กหลายชิ้นรวมกันตั้งแต 10 ช้ินจนถึง 100 ช้ิน ตัวอยางเชน การผลิต
อุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนต  เมอซีเดส เบนซ อีคลาส 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญ
ประมาณ 11 ช้ิน และ อุปกรณจับยึดช้ินเล็กประมาณ 50 ชิ้น  

 ในสวนของแมพิมพซ่ึงเปนการยากที่จะวัดปริมาณการผลิตเนื่องจากแมพิมพมีหลายขนาดอยางไรก็ดี
บริษัทฯ สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 1,122 ตัน  

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนต ปละประมาณ 13,608,000 ช้ิน, ช้ินสวนเช่ือมยึดร้ัง
ประตูปละประมาณ 700,000 ช้ิน, ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต ปละประมาณ 216,000 ใบ และลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน 
ปละประมาณ 89,600 ชุด  

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

บริษัทยอยจําหนายรถยนตยี่หอฟอรด  ฮอนดา และ มิตซูบิชิ และบริษัทรวมทุนจําหนายรถยนตยี่หอ
ฮอนดา ซ่ึงบริษัทมีนโยบายรักษาระดับสินคาคงคลังประมาณ 100 คันเพื่อใหเพียงพอและพรอมท่ีสงมอบใหแก
ลูกคาไดทันที 

 

3.9  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต 
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ในป 2549 ถือไดวาอุตสาหกรรมยานยนตประสบความสําเร็จ ตั้งแตตนป ประเทศไทยก็ประกาศศักดา ดวยการ

สงออกครบ 1 ลานคัน แมวาในชวงปลายปจะประสบกับปจจัยลบหลายดาน แตก็ไมทําใหอุตสาหกรรมยานยนตของไทย

ไดรับผลกระทบ การสงออกรถยนต และชิ้นสวนอะไหลยานยนต รวมแลวขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18 จากป 2548 นอกจากนี้

ยังไดรับขาวดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องความชัดเจนของรถยนตประหยัดพลังงานหรือ อีโกคาร ซึ่งตลาดรถยนต
ในป 2550 คงจะคึกคักยิ่งกวาป 2549 นี้แนนอน  

ดังนั้นจึงมีการคาดการณไววา การอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึเกินกวาง 1.12 ลาน
คันในป 25850 นี้และจากป 2553 เปาหมายการผลิตคาดวาจะอยูท่ีปละ 1.82 ลานคันเปนอยางนอย 
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สถิติการผลิตรถยนตในประเทศไทย จากป 2533 – ป 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขอมลจาก บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และสภาอตสาหกรรมยานยนตแหงประเทศไทย 
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ประเทศไทย : ฐานการผลิตรถบรรทุกเล็ก  -  แผนการผลิตของผูผลิตรถยนตรายใหญ ๆ  

โตโยตา  โตโยตา ไดวางเปายอดขายในปนี้จํานวน 295,000 คัน หรือคิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 6 จากป 
2548 โดยไดต้ังเปาการขายไวท่ีรอยละ 40 ของตลาดรวมทั้งหมด  สวนในดานการสงออกคาดวา
จะมีจํานวน 230,000  คัน เพิ่มข้ึน รอยละ 51  คิดเปนมูลคาการสงออก 9.9 หมื่นลานในปนี้  

 โรงงานแหงทีส่ามคาดวาจะแลวเสร็จในราวตนป 2550 ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 
550,000 คัน ตอป      

เจเนรัลมอเตอร/อิซูซ ุ    จะเพิ่มกําลังการผลิตจาก 300,000 คันในป 2548 เปน 360,000 คันในป 2549 นี้ อีซูซุวางได 
              วางเปาหมายยอดขายรถกระบะเปนอันดับหนึ่งในประเทศไทย 
ฮอนดา             ไดขยายกําลังการผลิตข้ึนอีก 1 เทาตัวสําหรับผลิตเครื่องยนตหัวฉีด เปน 300,000 เครื่องตอป   
              โดยเปนการสงออกถึงรอยละ 70   ฮอนดาไดสงออกรถยนตขนาดเล็กคือ ฮอนดาซิตี้ ไปยังญี่ปุน  
              ซ่ึงเปนครั้งแรกที่ทางบรษิัทรถยนตญี่ปุนนําเขารถยนตจากโรงงานของตนเองจากประเทศอื่นๆ  
              ในเอเซีย 
มิตซูบิช ิ             สงออกรถที่ผลิตในประเทศไทยคันที่ 700,000 ในเดือนมีนาคม ป 2548 และไดเพิ่มเงินลงทุนอีก  
            2.1 หมื่นลานบาท เพื่อการพัฒนารถกระบะรุนใหมๆ และเพิม่กําลังการผลิตอีกดวย 
ฟอรด / มาสดา (AAT)   บริษัท ฟอรด มอเตอร จํากัด ไดจัดตั้งบริษัทลูกข้ึนในประเทศไทยเพื่อเปนสํานักงานใหญใน  
            ภูมิภาคนี้ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (AAT) ไดประกาศเพิ่มเงินลงทุนอีก  21,000 ลานบาทเพื่อ  
                                       สนับสนุนโครงการรถรุนใหมพรอมทั้งขยายกําลังการผลิตในประเทศไทยจาก 135,000 คันเปน   
                  200,000 คัน 
นิสสัน              บริษัทนิสสัน ประเทศญีปุ่น จะเพิ่มเงินลงทุนในประเทศไทย ในอีกสองปขางหนาจํานวน 29,000  
               ลานบาท เพ่ือขยายกําลังการผลิตเปน 200,000 คัน โดยเปนการจําหนายในประเทศ 130,000  
                คันและ อีก 70,000 คันสําหรับการสงออก  นิสสันจะมีรถรุนใหม ๆออกแนะนําในตลาด ถึง 10  
              รุน  ในป 2551 

 

 สําหรับปริมาณการสงออกรถยนตของไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง บริษัทผลิตรถยนตหลายราย
ของญ่ีปุนไดเลือกประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อการสงออกไปยังประเทศตางๆในแถบยุโรปรวมทั้ง
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

ตารางแสดงการสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนต   (2539-2547) 

ปพ.ศ. มูลคารวม   
ลานบาท 

รถยนต ชิ้นสวนและอะไหล   
มูลคา (ลานบาท) 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 

จํานวน มูลคา จํานวน มูลคา 
2539 6,295.55 14,020 4,253.36 1,998.53 - 43.66 
2540 20,722.84 42,218 16,226.99 4,439.51 17 56.34 
2541 34,110 67,857 28,125.22 5,921.08 6,013 63.70 
2542 60,105.53 125,702 50,187.21 9,776.97 177 141.35 
2543 83,245.46 152,835 63,349.15 19,776.35 - 119.96 

แหลงขอมลู - อางองิจากขาวในหนังสอืพิมพ 

ลานบาท 
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ปพ.ศ. มูลคารวม   
ลานบาท 

รถยนต ชิ้นสวนและอะไหล   
มูลคา (ลานบาท) 

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ 

จํานวน มูลคา จํานวน มูลคา 

2544 107,110.60 175,299 83,894.70 23,074.71 5 141.19 

2545 107,729.72 180,554 82,474.66 25,109.80 18 145.26 
2546 138,161.39 235,022 102,208.06 35,781.80 2 171.53 
2547 202,079.90 332,053 149,232.80 50,019.08 - 797.48 
2548 294,243.90 440,705 203,025.36 90,535.12 - 683.42 
2549 342,979.82 539,206 240,919.17 101,340.29 135 690.37 

 
 

         บริษัทฯ  คาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนาจะเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 100 เปนอยางนอย
ภายใน 5 ปขางหนา  เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่กําลังฟนตัวประกอบกับรัฐบาลมีแผนการที่จะสนับสนุน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนตในภาคพื้นเอเซีย (“Detroit of Asia”) ซ่ึงทําใหอุตสาหกรรมยาน
ยนตเติบโตขึ้นอยางมาก   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเชื่อวาบริษัทผูผลิตรถยนตสวนใหญจะเพิ่มการใชชิ้นสวน
ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อการไดเปรียบคูแขง 

 นโยบายภาครัฐในปจจุบันที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนตของไทย 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมรถยนตมีความสําคัญสูงทั้งในการนําเงินเขาประเทศและในการพัฒนาประเทศให
เปนศูนยกลางการผลิตรถยนตของทวีปเอเซีย ภาครัฐจึงไดมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยาน
ยนต ประกอบดวยโครงการถายทอดเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญี่ปุน ผานสถาบันยานยนต ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนผาน 4 องคการใหญคือ Japan External Trade Organization (JETRO), Japan 
International Cooperation Agency (JICA), Japan Overseas Development Corporation (JODC), และ New Energy 
and Industrial Technology Development Organization (NEDO)โครงการพัฒนาผูผลิตช้ินสวน (Supplier 
Development Program, SDP) ซ่ึงเปนโครงการภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ดวยความรวมมือระหวาง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันยานยนต โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการออกแบบและผลิตช้ินสวนยานยนต ภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และ โครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
(Competitive Benchmarking) ของอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารการจัดการ  

 
 ในเรื่องของการคาตางประเทศ รัฐบาลไทยไดมีการตกลงกับประเทศใน ASEAN เก่ียวกับการเปดเสรีของ

อุตสาหกรรมรถยนตภายใตสนธิสัญญาการเปดเสรีทางการคา AFTA และยกเลิกขอบังคับในการใชช้ินสวน
ภายในประเทศ ภายใตขอตกลงสิทธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซ่ึงจะมีการลดภาษีศุลกากรระหวางประเทศใน 
ASEAN 6 ประเทศ เปน 0%-5% ภายในป 2546 สําหรับสําหรับประเทศสมาชิก   นโยบายน้ีจะทําผูผลิตใน ASEAN 
มีความศักยภาพในการแขงขนัสูงขึ้น 

Source : Thai Automotive Industry Association, Automotive Industry Club : The Federation of Thai Industry 
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 ประเทศไทยไดรับการกลาวขานวาเปน Detroit แหงเอเชีย ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน 

อุตสาหกรรมรถยนตภายใตกรอบ AFTA หรือเขตการคาเสรีระหวางไทยและออสเตรเลีย อินเดีย หรือประเทศอื่น
ใดก็ตาม เปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมรถยนตของไทยไดประโยชนจากการผลิตในปริมาณมากๆ และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 

ปริมาณการผลิตรถยนตของไทยสูงถึงระดับ 1 ลานคันในเดือนพฤศจิกายน 2548  แตรัฐบาลไทยมี 

เปาหมายการผลิตท่ี 2 ลานคัน ในป 2553 
 

3.10 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ (“AH”) ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณจับยึดและ
แมพิมพ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1430/2539 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2539  และกิจการผลิตช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป ตาม
บัตรสงเสริมเลขที่ 1470 (2) 2546 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2546  สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (“AA”) ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต (Frame Set) ประเภทการผลิตช้ินสวนอ่ืน ๆ ของยานพาหนะ ตาม
บัตรสงเสริมเลขที่ 1668/2543 ลงวันท่ี 12 กรกฏาคม 2543   สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด (“AHT”) 
ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ  ชิ้นสวนแมพิมพ  อุปกรณจับยึด  ตามบัตรสงเสริม
เลขที่ 1840(2)/2548 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548  สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด  (“AHP”)  ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ  ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1777(2)/2548 ลง
วันท่ี  2 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด (“AJ”)  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
ช้ินสวนโลหะขึ้นรูป ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2044(2)/2549 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2549   สําหรับบริษัท เอเบิล ไอทีเอส 
จํากัด (“AITS”)  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ  ซอฟตแวร  ตามบัตรสงเสริมเลขที่  1165(7)/2548  ลงวันท่ี  
25 กุมภาพันธ 2548 โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชนดังน้ี 
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS 

 Jig & 
Stamping Die 

Stamping 
Part 

Frame Set Stamping Die, 
Jig & Fixture 

ผลิตชิ้นสวน 
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
ขึ้นรูป 

Embedded  
Software 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสริม  นับ
แตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ  (มาตรา 
31) 

8 ป 
(สิ้นสุดมีนาคม

2549) 

7 ป (สิ้นสุด
สิงหาคม 

2554) 

7 ป 
(สิ้นสุด

เมษายน 2552) 

8 ป 
(ยังไม

ดําเนินการ) 

7 ป 
(สิ้นสุดพฤศจิกายน 

2556) 

7 ป 
(ยังไมดําเนินการ) 

8 ป 
(สิ้นสุดมีนาคม  

2556) 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคา
ที่ดินและเงินทนุหมุนเวียน  (มาตรา 31) 

 √  √ √ √  

ลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครือ่งจักรที่ไม
อยูในรายการปรับลดอากรขาเขาตามประกาศ
กระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการ
เครือ่งจักรที่มอีากรขาเขาต่ํากวารอยละสิบจะไมได
รับการลดหยอน  (มาตรา 29) 

√ √      

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่
ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวัน
นําเขาครั้งแรก   (มาตรา 36 (1)) 

√ √ √ √ √ √  
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ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรบัการ
สงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 
1 ป นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก  (มาตรา 36 (2)) 

√ √ √ √ √ √  

 
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS 

Jig & 
Stamping Die

Stamping 
Parts 

Frame Set Stamping Die, 
Jig & Fixture 

ผลิตชิ้นสวน 
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
ขึ้นรูป 

 Embedded  
Software  

ใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจาํนวนเทากับรอยละ
หาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออก
เปนระยะเวลา  10  ป  นับแตวันที่มีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น ทั้งนีร้ายไดจากการสงออก
ของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการสงออก
เฉลี่ยของ 3 ปยอนหลัง ยกเวน 2 ปแรก  (มาตรา 36 
(4)) 

√  √     

ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมซึ่งไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสรมิไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลนั้น  (มาตรา 34) 

√ √ √ √ √ √ √ 

เครือ่งจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตอง
นําเขากอนวันที่ดังนี ้ (ขอ 1.1 เงือ่นไขเฉพาะ
โครงการ) 

13/6/2541 4/3/2549 31/10/2545 20/3/2551 2/3/2551 27/4/2552 25/8/2550 



 

  

 

35 
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จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผล
เสียหายตอคณุภาพสิง่แวดลอม  (ขอ 7 เงื่อนไข
ทั่วไป) 

√ √  √ √ √  

        

 
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS 

Jig & 
Stamping Die

Stamping 
Parts 

Frame Set Stamping Die, 
Jig & Fixture 

ผลิตชิ้นสวน 
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
ขึ้นรูป 

Embedded  
Software  

หยุดการดําเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน 
ตองไดรบัอนุญาตเปนหนังสือจากสํานักงาน  (ขอ 
9 เงื่อนไขทั่วไป) 
 

√ √  √ √ √ √ 

ยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลและรายงานผลการดาํเนินงานที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหสํานักงาน
เห็นชอบเพื่อขอรบัสิทธิและประโยชนในการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น  (ขอ 8 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

 

120 วันนับแต
วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา
บัญชี 

 

120 วันนับแต
วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

120 วันนับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี 

120 วันนับแตวัน
สิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 

120 วันนับแตวัน
สิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 

ผลิตแมพิมพมีกําลังการผลิต 400  ชุด  ผลิตอุปกรณ
จับยึด  22  ชุด  (เวลาทํางาน  24 ชั่วโมง / วัน : 365 
วัน/ป)  (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

√       
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรปูมกีําลังการผลิต  10  
ลานชิ้น  (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน :  300 วัน/ป) 
(ขอ 5 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

 √      

ผลิตโครงรถยนตมีกําลังการผลิต  294,000  ชุด 
(เวลาทํางาน 21 ชั่วโมง / วัน 300 วันตอป) (ขอ 5 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

  √     

 
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS 

Jig & 
Stamping Die

Stamping 
Parts 

Frame Set Stamping Die, 
Jig & Fixture 

ผลิตชิ้นสวน 
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
ขึ้นรูป 

Embedded  
Software  

ผลิตแมพิมพปมโลหะมีกําลังการผลิต 400 ชุด  
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพมีกําลังการผลิต 200 ชุด    
ผลิตอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 22 ชุด  ผลิต
ชิ้นสวนอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 300 ชุด  
(เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ป)        
(ขอ 5 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ)   

   √    

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรปูสําหรับยานพาหนะมี
กําลังการผลิต 32 ลานชิ้น (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง / 
วัน : 300 วัน / ป)  (ขอ 5 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

    √   

ผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปมีกําลงัการผลิต  1.26       √  
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ลานชิ้น (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)  
(ขอ 5 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

ขนาดการลงทนุไมรวมคาที่ดนิและทุนหมุนเวียน
ขั้นต่ํา  ไมนอยกวา  (ขอ 6 เงือ่นไขเฉพาะ
โครงการ) 

1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรีเปนเวลาอยางนอย  

  15 ป     

 
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA  AHT  AHP AJ AITS 

Jig & 
Stamping Die

Stamping 
Parts 

Frame Set Stamping Die, 
Jig & Fixture 

ผลิตชิ้นสวน 
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
ขึ้นรูป 

Embedded  
Software  

ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
(ไฮเทค)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใน  15  ป  
นับแตวันเปดดําเนินการ  จะยายโรงงานไปทองที่
อื่นมิได  (ขอ 11  เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
 

ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดปทุมธานี  15  ป  
นับแตวันเปดดําเนินการ  จะยายโรงงานไปทองที่
อื่นมิได  (ขอ  12  เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรบัรองคุณภาพตาม 
มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่ 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป  
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เทียบเทา นับแตวันที่เปดดําเนินการภายใน  (ขอ 10 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรองมาตรฐานจาก
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
หรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  Capability 
Maturity Model (CMM) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเทา 

      √ 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครือ่งจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  (มาตรา  28)    √ √ √ √ 
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3.11 ผลกระทบตอสิง่แวดลอม  

 ในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต อาจทําใหสงผลกระทบในเรื่อง
อากาศเสีย น้ําเสียและกากของเสียจากการผลิต ซ่ึงบริษัทฯ ควบคุมใหทุกกิจกรรมของบริษัทฯสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตลอดจนขอกําหนดทางดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) พรอมทั้งสรางระบบเพื่อปองกันมลพิษท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
โดยใชหลักการปรับปรุงอยางตอเน่ืองภายใตการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตอไปนี้ 

1. สรางระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อยึดถือปฏิบัติ 
2. ปองกันมลพิษทางนํ้า, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จัดใหมีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

         ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 14001 จาก TUV Rheinland 
ประเทศเยอรมัน ในป 2545 ซ่ึงเปนส่ิงท่ียืนยันในความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและความมุงมันที่บริษัทฯ
จะบริหารองคกรใหเปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยถูกสุขอาชีวอนามัยและไมสงผลกระทบหรือ
กอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมของชุมชน 
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4.        การวิจัยและพัฒนา 
 
 บริษัทฯ ใหตระหนักเรื่องของคุณภาพ  ราคา  การสงมอบ  วศิวกรรม และการจัดการในระดับดีอยาง
สม่ําเสมอ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําให บริษัทฯ กลายเปนผูจัดจําหนายช้ินสวนยานยนตระดับโลก 
 
 นับตั้งแตเริ่มตนการดําเนินกิจการ  บริษัทฯ ไดพัฒนาคุณภาพ  ราคา และการสงมอบตรงเวลาอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหผูผลิตรถยนตท้ังหลายทั่วโลกใหความเชื่อถือและไววางใจบริษัทฯ  และในดานการจัดการ 
บริษัทฯ ก็ไดพัฒนาศักยภาพเพิ่มข้ึนดวยทีมผูบริหารท่ีสามารถทําใหบริษัทฯ อยูในระดับสูงทุกป 
 
 ทางดานวิศวกรรมบริษัทฯ มีความชํานาญเชนเดียวกัน ในขอเท็จจริง การท่ีตองแขงขันกับประเทศที่
มีตนทุนต่ํากวานั้นจะอาศัยเพียงตนทุนคาแรงต่ําอยางเดียวไมได ความชํานาญทางดานวิศวกรรมและ
ความสามารถจะตองนํามาพิจารณาดวย 
 
 จากความคิดดังกลาว บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่งจํากัด จึงไดจดัตั้งข้ึน เพื่อจุดมุงหมายในการการ
พัฒนาและเตรียมการรองรับความตองการทางดานวิศวกรรมทั้งลูกคาภายในและภายนอกประเทศ 
 
 และเพี่อใหประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ จึงมีการลงนามในสัญญาความรวมมือทางดานเทคนิคและการ
ถายโอนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ  อีกทั้งวิศวกรในประเทศก็ไดรับการฝกฝนและพัฒนาฝมือจนขึ้นถึง
ระดับมาตรฐานโลก 
 
 ดังนั้น เปาหมายของบริษัทฯ ไดขยายวงกวางออกไปอีกคือ  บริษัทฯ ไมเพียงแตจะเปนผูผลิต
ช้ินสวนรถยนตเทานั้น แตยังเปนศูนยรวมเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมที่ชํานาญและมีศักยภาพในการผลติ 
ซึ่งจะยกระดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 ทรัพยสินถาวร   
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปนที่ดิน และอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน รวมถึง
เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินการ มีมูลคาบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี ้
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 

          ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ลักษณะกรรมสทิธ ิ มูลคาบัญชี   
(สุทธ)ิ 

           ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 8 แปลง เนื้อท่ี 74.59 ไร 2 งาน 61 ตาราง
วา  

เจาของ 138.08 
จํานองกับธนาคารใน
ประเทศ 4 แหง 

อาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน เจาของ 428.92 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ท่ีติดภาระจํานอง เจาของ 753.33 

ท่ีดิน 3 แปลงเนื้อท่ี 36 ไร 2 งาน 898.5  ตาราง
วา 

เจาของ 225.24 ไมมี 

อาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน เจาของ 375.69 ไมมี 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต เจาของ 1,109.64 ไมมี 

อาคารโชวรูมรถยนตสาขารามอินทรา เจาของ 14.56 ไมมี 

ท่ีดินที่ตั้งโชวรูมรถยนตสาขารามอินทรา เชาระยะเวลา 12 ป ไมมี ไมมี 

ท่ีดินที่ตั้งโชวรูมรถยนตสาขาลาดพราว เชาระยะเวลา 6 ป ไมมี ไมมี 

อาคารและโชวรูม เอเบิล มอเตอร เชาระยะเวลา 10 ป ไมมี ไมมี 

อาคารโชวรูมรถยนตสาขาสมุทรปราการ เจาของ 18.96 ไมมี 

ท่ีดินที่ตั้งโชวรูมรถยนตสาขาสมุทรปราการ เชาระยะเวลา 10 ป ไมมี ไมมี 

 
5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มูลคาตามวิธีสวนได
สวนเสียรวม 3,763.91 ลานบาท  โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ
65.53. ของสินทรัพยรวม ท้ังนี้นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ โครงการลงทุนตองผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด สําหรับ
นโยบาย 
 การบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมทุนจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะ
สงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพื่อรวมในการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน  
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5.3 สรุปสัญญาสําคัญระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบริษัทอื่น 
5.3.1  สัญญาความชวยเหลอืดานเทคนิคในการผลิตถังน้ํามัน 
คูสัญญา Keylex  Corporation  และบริษัท  อาปโก  ไฮเทค  

จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 15  ธันวาคม  2544 
คาธรรมเนียม อัตรารอยละของยอดขายถังน้ํามัน 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 5  ป  นับจากวันที่เริ่มการผลิต  ท้ังนี้คูสัญญาตองมี

การตกลงรวมกนัในการตออายสุัญญา  6  เดือน  
กอนวันหมดอายุสัญญา 

 
5.3.2  สัญญาความชวยเหลอืดานเทคนิคในการผลิตลูกลอยวดัระดับน้ํามัน  (Tank  Sender) 
คูสัญญา Siemens  VDO  และ  บริษัท  อาปโก  ไฮเทค  

จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 6  มกราคม  2542 
คาธรรมเนียม อัตราตอหนวยของยอดขายลูกลอยวัดระดับน้ํามัน  

(ซึ่งเปนสวนหนึ่งของถังน้ํามนั) 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 1  ป  แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากสิ้นสุด

สัญญา 
 
5.3.3  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรดสาขารามอนิทรา 
คูสัญญา นายลีนวัตร  พวงสาลี  และบริษัท  นิวเอราเซลส  

จํากัด 
สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่  102276  ถ.รามอนิทรา  กม.7  เนื้อท่ี

ประมาณ  1  ไร  2  งาน  21  ตารางวา 
วันที่ทําสัญญา 1  พฤศจิกายน  2542 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 12  ป  (31  ตุลาคม  2554) 
 
5.3.4  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรดสาขาลาดพราว 
คูสัญญา นายวัลลภ  ชยาภิรัตและนางพันทิพา  ชยาภิรัต  

บริษัท  นิวเอราเซลส  จํากัด  และบริษัท  ฟอรด  
เซลส  แอนด  เซอรวิส  (ประเทศไทย  จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่  29296-7,  29305-6  เลขที่  2418-2420  
ถ.ลาดพราว  คลองจั่น  บางกะป  กรุงเทพฯ  10110 

วันที่ทําสัญญา 21  เมษายน  2548 
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ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 6  ป  (20  เมษายน  2554) 
5.3.5  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรดสาขาสมุทรปราการ 
คูสัญญา นายสมบูรณ  ชัยสมบูรณสุข  บริษัท  สมุทรปราการ  

มอเตอร  เซลส  จํากัด  และบริษัท  นิวเอรา  เซลส  
จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่  86435  เลขที่  5823  ต.บางเมือง  อ.
เมือง  จ.สมุทรปราการ 

วันที่ทําสัญญา 20  กุมภาพันธ  2549 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 10  ป  (6  สิงหาคม  2559) 
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6. โครงการในอนาคต 
  

1. พัฒนาและปรับปรุงการออกแบบ และการผลิตอุปกรณจับยึด แบบผลิตรถยนตปริมาณสูง  
โดย 

การหาพันธมิตรท่ีมีช่ือเสียง และมีความเชี่ยวชาญในประเทศตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย เยอรมัน และญี่ปุน 
  2. ยกระดับความเชี่ยวชาญในการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องมือ โดยการหาผูเช่ียวชาญที่มีความรู  
ความสามารถ ในดานการออกแบบ และมีความชํานาญดานวิศวกรรมแมพิมพ   และปรับปรุง
ความสามารถการออกแบบโดยระบบคอมพิวเตอรใหสูงข้ึน 
  3. พัฒนาการและปรับปรุงระบบการผลิตใหสามารถผลิตช้ินสวนรถยนตท่ีมีความซับซอน 
และมีขนาดใหญข้ึนได โดยการขยายความสามารถดานการออกแบบ และการผลิตเครื่องมือตางๆ และเพิ่ม
ขนาดการผลิตช้ินสวนใหมีขนาดใหญข้ึน 
  4. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง โดยดําเนินกิจกรรม ลีน แมนูแฟคเจอริง่ โดย 
LMC, ระบบการผลิตแบบโตโยตา, ระบบ Total Productive Maintenance โดย LMC, ระบบ Six Sigma 
สําหรับปองกันและแกไขปญหาตางๆในกระบวนการผลิต  
  5. พัฒนาธุรกิจ โดยหาผูรวมทุนใหม ภายในอาเซียน เพื่อจะไดรับประโยชนจากเขตการคา
เสร ี
อาเซียน และ การขยายธุรกิจเขาไปในตลาดประเทศจีน และอินเดีย 

6. บริษัทมีโครงการจัดหาเครื่องที่มีกําลังการผลติสูง และมีความทันสมัยท่ีสุดมาใชในการ
ผลิต 

7. การใชโปรแกรมบริหารการผลิตแบบครบวงจรที่ทันสมัย ออราเคิล โดยทางบริษัทได
ลงทุนมูลคา 40 ลานบาทในการดําเนินโครงการนี้ ซึ่งจะชวยจํากัดของเสียและลดความเสี่ยงในหวงโซ
อุปทานทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และสงผลประโยชนสูลูกคา โดยโครงการนี้ไดรับการปรับปรุง
และพัฒนารวมกับบริษัทที่ปรึกษาดีลอยท  

8. การเขาซื้อหุนบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากดั (มหาชน) จากกลุมณรงคเดช ตั้งแต
ปลายป 2549 โดยจะทําการทยอยซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทในป 2550 เปนการขยายสายธุรกิจของบริษัทฯ 
สงผลใหกลุมบริษัทอาปโกมีบทบาทและศักยภาพสูงข้ึน โดยคาดวาบริษัทจะรับรูรายไดจากการลงทุนในป 
2550   

9. การขยายธุรกิจโดยการเขาซื้อกิจการเพื่อตอยอดธุรกิจ และลดตนทุนคาใชจายตางๆ โดย
เลือกลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตที่ดี มีกําไรดี และไมมีหนี้สิน ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
อาทิ จีน มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี- 
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8. โครงสรางเงินทุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 282.36 ลานบาท เรียกชําระแลว 282.36 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 240 ลาน
หุน หุนบุริมสิทธิ 42.6 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ 

  -ไมมีผลกระทบ- 

 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถอืหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 นาย เย็บ ซู ชวน 28,236,000 10.00 

2 นางเตียว ลี งอ 26,409,455 9.35 

3 น.ส. เย็บ ซิน หร ู 21,000,000 7.44 

4 น.ส. เย็บ ซิน ยี 12,573,455 4.45 

5 นางกรรณิการ คติวิชชา 7,103,045 2.52 

6 โซจิทสึ คอรปอเรชั่น 42,360,000 15.00 

 รวม 137,681,955 48.76 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
โดยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

การจายเงินปนผลในป 2549 

ประธานกรรมการบริษัท ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติใหจายเงนิปนผลเพิ่มเติม จากผล
ประกอบการ สําหรับปทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหกับผูถือหุนสามัญและบุริมสิทธิ รวมท้ังสิ้น
จํานวน 268,874,300 หุน โดยไมรวมหุนซือ้คืนจํานวน 13,485,700 หุน ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ 
วันที่ 9 เมษายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจายในครั้งนี้ท้ังสิ้นเทากับ 53,774,860.- บาท 
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โดยกําหนดใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ท้ังนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหกับผูถือหุนสามัญเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549  จํานวน 282,360,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.21 บาท รวมเปนเงิน 
59,295,600 บาท ดังนั้น คิดเปนเงินปนผลท้ังหมดจากผลประกอบการ สําหรับปทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549  เปนจํานวนหุนละ 0.41 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 113,070,460  บาท คิดเปนอัตรารอยละ 
29.69 ของกําไรสุทธิของบริษัท ซึ่งการจายเงนิปนผลนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามญัประจําป
ในวันที่ 27 เมษายน 2550 
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9. การจัดการ 

 9.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบรษิัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจํานวน 8 ทาน ดังตอไปนี้ 

1.  นายเย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร 
2. นางเตียว ลี งอ กรรมการ กรรมการบรหิาร 
3.  นายโก ฮิม เปยว กรรมการ กรรมการบรหิาร 
4. นายฮิโรโตะ มูราอ ิ กรรมการ กรรมการบรหิาร 
5. นายมาซาโยชิ  ฟูจิโมโตะ กรรมการ กรรมการอิสระ 
6. นายพิพัฒน  เรอืงรองปญญา กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
8. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

 นายเย็บ ซู ชวน หรือ นางเตียว ลี งอ หรือ นายฮิม เปยว โก หรือ นาย ฮิโรโตะ มูราอิ กรรมการสองในสี่คน
นี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับและมติ
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได  เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ท้ังนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย
ในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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 และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนทีส่ําคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

(ค) การทํา, แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรอืบางสวนที่สําคัญ 
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุ 
ประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

              (จ)    การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู การควบกิจการหรือเลกิบริษัทฯ 

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 

1. นายพิพัฒน   เรอืงรองปญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางพรทิพา   ประดิษฐสุขถาวร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศุภศักดิ์   จิรเสวีนุประพันธ กรรมการตรวจสอบ 

9.2.1    ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีมาตรฐานที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯและผูถือหุน โดยมีขอบเขตการกํากับดูแล ดังนี้  

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหตรงตอความเปนจริง  ครบถวน  เพียงพอและเชื่อถือได  
2. ดูแลใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. ดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯมอบหมาย  
7. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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9.3 คณะผูบริหารระดับสูง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมดจํานวน 9 ทาน ดังตอไปนี้ 

1.  นาย เย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2.  นางเตียว ลี งอ ผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร 
3.  นายโก ฮิม เปยว  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและการตลาด 
4.  นายฮิโรโตะ มูราอ ิ ผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 
5. นายจอหน เรยมอนด ดรูว ผูอํานวยการฝายโครงการ/ผูจัดการทั่วไปฝายอปุกรณจับยึด 
6.  นายยูซูเกะ ฮิวาตาชิ ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนาธุรกิจ 
7.  นายกวี เวสารัชอารียกลุ ผูจัดการทั่วไปฝายแมพิมพ 
8.  นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูจัดการฝายผลติช้ินสวนรถยนต 
9.  นางกรรณิการ คติวิชชา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

  
  9.3.1    ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารจะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใต
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง, มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย                          

     (รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายการเงินและบริหาร 

นางเตียว ลี งอ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผูจัดการฝายผลิตช้ินสวน 
รถยนต 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายแมพิมพ 

นายกวี  เวสารัชอารียกุล 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

นายยูฃูเกะ ฮิวาตาชิ 

ผูอํานวยการฝายวางแผนและ

พัฒนาธุรกิจ 

นายฮิโรโตะ มูราอิ 

ผูจัดการฝาย 
บัญชีและการเงิน 

นางกรรณิการ คติวิชชา. 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและ
การตลาด 

นาย โก ฮิม เปยว 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
นาย เย็บ ซู ชวน 

ผังองคกรของกลุมบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการ 

ฝายโครงการ 

นายจอหน เรยมอนด ดรูว 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายอุปกรณจับยึด 

นายจอหน เรยมอนด ดรูว 
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 9.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 9.5 คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

รายการ 
ผลตอบแทนป 2549 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน  รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 3 ทานละ 0.20 ลานบาท เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ 

กรรมการบรหิารและผูบริหาร 10 25.75 ลานบาท เงินเดือน โบนสั และกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

      คาตอบแทนอื่น  -ไมมี- 

 9.6 การกํากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการนําแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช 
โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแล ระบบควบคุมภายในและขอมูลท่ีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เพื่อให
การเปดเผยขอมูลเปนไปอยางโปรงใส  และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย  

(รายละเอียดนโยบายตามเอกสารแนบหมายเลข 3) 

 9.6.1 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยใน
บริษัทฯ ของตนเอง  คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ  ซึ่ง
ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
กรรมการ, ผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 

 9.7 บุคลากร 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบงแยกตามสายผลิตภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สายผลิตภัณฑ 
จํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (คน) 

อุปกรณจับยึด                                           63 

แมพิมพ                                       82   

ชิ้นสวนรถยนต                                      1,273 

ชุดโครงชวงลางรถกระบะ                                         760 

ชิ้นสวนรถยนตแบบตีอัดขึ้นรูป                                         367 

ตัวแทนจําหนายรถยนต                                         247 

ชิ้นสวนพลาสติกเพื่อผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส                                         177 

อุปกรณนําทางรถยนต                                          22 

อื่น ๆ                                         101 

                                    รวม                                      3,092      

 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2549 มีจํานวนเงินรวม 744  ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน คาลวงเวลา คาสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน(labor union) ซึ่งหวัหนาสหภาพมกีารเจรจากับบริษัทฯ ในเรื่องผลตอบแทนทุก
รูปแบบของพนักงานทุก ๆ  ป  

บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใดๆ นับแตดําเนินกิจการมา 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจนโดยมีการสงเสริมบุคคลากรใน
สายการผลิตใหพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริงและจากผูเชี่ยวชาญในแตละผลิตภัณฑ นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรมโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯจะมีการ
จัดการพัฒนาบุคลากรโดยเขารับการฝกอบรมอยางนอยคนละ 25 ช่ัวโมงตอป   
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10.  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหาร และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯดวยตนเอง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทํา ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  อยางเพียงพอแลว  
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11. รายการระหวางกัน 

  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันกับบริษัทยอย  บริษัทรวมทุนและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันซึ่ง
เปนการซื้อ-ขายสินคาและบริการ การให/รับความชวยเหลือทางการเงิน  ดอกเบี้ยรับ  คาบริหารจัดการและคาเชา 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 4 ของบริษัทฯ แลว 

  ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบรษิัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ 

นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคาและบรกิาร - - 105.7 78.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 
20 

ซื้อสินคาและบริการ - - 0.7 3.6 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ดอกเบีย้รับ - - 14.4 4.2 รอยละ 3.5 - 4.0 ตอป (2548: 

รอยละ 3.5 - 5.0 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบรกิาร 5.8 7.0 4.1 5.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ซื้อสินคาและบริการ 31.7 32.1 31.7 32.1 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 

50 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     

คาเชาจาย - 3.6 - - ตารางเมตรละประมาณ 550 

บาท ตอป 
ซื้อเครื่องจักร 521.6 - - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 

   

 

 

 

 

หนวย : ตอลานบาท 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด

ดังนี้: - 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนี้การคากจิการทีเ่กี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด  - - 26,586,831 41,552,144 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 454,255 879,644 380,901 794,554 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ 

 2549 2548 2549 2548 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท แจ็คสัน วิฮีเคิล (สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเต็ด     
    (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) 1,256,234 - - - 

 บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จํากัด 84,036 - - - 

 1,794,525 879,644 26,967,732 42,346,698 

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของ
กัน 

    

บริษัทยอย     
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 98,096,359 122,339,289 
 บริษัท เทเนกา ซเีทีย รีซอสเซส จํากัด     
    (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) - - 941,661 941,661 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด - - 940,000 917,322 
 บริษัท เอเบลิ มอเตอรส จํากัด - - 24,073,028 30,089,178 
 บริษัท คุนชาน เจนิไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิง้ จํากดั     
    (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging      
    Co., Ltd.) - - 16,110,462 16,483,918 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 15,004,388 - 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 694,304 - 

 บริษัท เอเบลิ ไอทีเอส จํากัด - - 876,963 1,303,842 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด - - 165,100 - 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - - 110,300 - 
 บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากัด - - 262,587 - 
บริษัทรวม     
    บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย     
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    (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 1,078,368 4,938,977 - - 

 บริษัท เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 476,809 1,541 403,146 - 

 บริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด 6,535 - - - 
 บริษัท คาซึยา อนิเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด  

    (Katsuya International Pte., Ltd.) 
 

8,821,031 
 
- 

 
- 

 
- 

 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากดั     
    (Jackspeed Corporation Ltd.) 163,530 - 163,530 - 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ 

 2549 2548 2549 2548 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทส ึคอรปอเรชั่น จํากัด 

    (Sojitz Corporation Ltd.) 
 

140,596 
 
- 

 
140,596 

 
- 

 บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอรปอเรชั่น      
    จํากัด (Protech Link Technology Incorporation Ltd.) 25,265,205 - - - 

 บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จํากัด 80,172 - - - 

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง อารแอนดดี  
    จํากัด 

 
20,250,685 

 
- 

 
20,250,685 

 
- 

 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ 17,364,731 - - - 

 73,647,662 4,940,518 178,233,109 172,075,210 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกนั     
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 17,423,681 21,746,370 17,423,681 21,746,370 

ลูกหนี้คาหุนกจิการทีเ่กี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท แม็คชั่น เทคโนโลย ีจํากัด 5,000,000 - - - 
 บริษัท มิตซูอเิกะ โคเจียว จํากัด     

    (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) 4,042,500 - - - 

 9,042,500 - - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกีย่วของกัน 
    

บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 621,600,000 - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 23,600,000 - 

 - - 645,200,000 - 

เจาหนีก้ารคากจิการทีเ่กี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 3,295,171 4,119,539 3,295,171 4,119,539 



 
  

 

57 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน   
 บริษัท คาซึยา อนิดัสทรีส จํากัด 49,415 - - - 

 3,344,586 4,119,539 3,295,171 4,119,539 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ 

 2549 2548 2549 2548 

เงินทดรองและเงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
    

บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด - - 9,854,777 - 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด - - 130,349,956 7,000,000 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 120,285 - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 4,417 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบลิ ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 531,113 128,324 531,113 128,324 
 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากดั     
    (Jackspeed Corporation Ltd.) 31,916 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน   
 บริษัท เอเบลิ ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด - 7,690,022 - - 
 บริษัท แจ็คสัน วิฮีเคิล (สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเต็ด     

    (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) 2,852,200 - - - 

 บริษัท เจ.วี. (ประเทศไทย) จํากัด 2,005,635 - - - 

 5,420,864 7,818,346 140,860,548 7,128,324 

   

 เหตุผลและความจําเปนตองเกิดรายการระหวางกัน 

1. ในระหวางป บริษัทมีการลงทุนในกิจการซึ่งไดผานการพิจารณา ถึงความสมเหตุสมผล และการ 
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท  โดยคาดวา กิจการจะมี แนวโนมท่ีดี และจะเปนประโยชนตอบริษัทในการ
ขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้นในอนาคต  

2.  การซื้อขายสินคาระหวางกันที่เกิดข้ึนระหวางปในปจจุบันสวนใหญเปนการขายสินคา ช้ินสวน
รถยนต และแมพิมพใหกับบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯมีนโยบายการ
กําหนดราคาซื้อขายกันในราคาตามปกติธุรกิจ เชนเดียวกับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก 

3. บริษัทฯมีนโยบายการคิดดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางกันโดยอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากธนาคาร 
การใหกูยืมระหวางกันจะเปนเฉพาะกรณีบริษัทยอยมีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนการเรงดวนและ
ช่ัวคราวเทานั้น 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ผานมาเปนการซื้อขายสินคา การใหกูยืม ซึ่ง
เปนรายการทางการคาปกติและตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับบุคคลภายนอกและ
ผูบริหารไดอนุมัติตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สวนการลงทุนในกิจการตาง ๆ บริษัทฯ ได
ดําเนินการเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมโดยมีผู เชี่ยวชาญอิสระเปนผูตรวจสอบและใหความเห็นเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ และปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปด เผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในปจจุบันตอไปในอนาคต ใหดําเนินการไป
ตามปกติธุรกิจในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่กําหนดใหกับบุคคลภายนอก  

รายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ, ประกาศ, คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือ
จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีฯ  

ท้ังนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯจะไดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังนี้บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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12. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 12.1 งบการเงิน 

 12.1.1 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบโดย คุณสุมาลี  
รีวราบัณฑิต ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดให
ความเห็นวา ผูตรวจสอบไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดวย

เชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน

ผูตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ ผู

ตรวจสอบมิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทยอยแปดแหงตามที่กลาวไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11           งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไดรวมอยูในงบการเงินรวมนี้

โดยรวมสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 1,478 ลานบาท และยอดรายไดรวมสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกันจํานวน 1,193 ลานบาท นอกจากนี้ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯไดรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว

ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวนรวม 476 ลานบาท และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 2 ลานบาท  งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยผูตรวจสอบไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
เหลานั้น และความเห็นของผูตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทยอยดังกลาว 

ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นเหลานั้น งบ

การเงินรวมของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาปโก 

ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ไดตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีอีกทานหนึ่งในสํานักงานเดียวกันกับผูตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตาม

รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 

 ผูตรวจสอบไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหผูตรวจสอบ

ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน

และการเปดเผย    ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ

เกี่ยวกับรายการ     ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ

เหมาะสมของการแสดง       รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบ

กับรายงานของผูสอบบัญชีอื่น           ที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของผูตรวจสอบ 
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 จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูตรวจสอบเห็นวา งบการเงินขางตนนี้

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) โดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 12.1.2      ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบรวม 
รายการ 2547 2548 2549 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 513,203 471,044 385,496 
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากประจําธนาคาร 4,298 1,070,407 173,000 
ลูกหนี้การคา 1,085,271 1,160,435 1,437,006 
สินคาคงเหลือ 478,534 587,489 1,052,997 
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของ 12,162 4,941 73,648 
เงินลงทุน 153,774 165,016 380,967 
สวนเกินของราคาทุนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 299,943 270,576 732,857 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 2,050,553 2,027,486 4,297,816 
สินทรัพยอื่นๆ 170,729 342,856 411,247 
รวมสินทรัพย 4,768,467 6,100,250 8,945,034 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 217,231 64,387 1,553,375 
เจาหนี้การคา 1,038,859 942,716 1,319,107 
สวนของหนี้สนิระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน หนึ่งป 300,000 300,000 390,608 
เงินกูยืมจากกรรมการ 7,000 10,776 10,143 
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของ 516 7,818 5,421 
เงินกูยืมระยะยาว 793,000 493,000 711,039 
หนี้สินอื่นๆ 198,913 163,949 463,216 
รวมหนี้สิน 2,555,519 1,982,646 4,452,909 
ทุนจดทะเบียน 240,000 282,360 282,360 
ทุนชําระแลว 240,000 282,360 282,360 
สวนเกินมูลคาหุน 749,107 2,164,355 2,160,754 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (5,923) 2,420 (21,756) 
กําไร(ขาดทุน)สะสม-จัดสรรแลว สํารองตามกฏหมาย 51,000 106,541 134,541 
                                 - ยังไมไดจัดสรร                                                    1,122,359 1,494,438 1,494,973 
สวนของผูถอืหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
รวมสวนของผูถือหุน 

56,405 
2,212,948 

67,490 
4,117,604 

441,253 
4,492,124 

รายไดรวม 7,035,375 8,310,486 8,010,240 
ตนทุนขายและบริการ 5,930,957 7,210,856 7,231,421 
คาใชจายในการขายและบริหาร 274,714 316,800 353,007 
คาตอบแทนกรรมการ 549 610 614 
ดอกเบี้ยจาย 53,322 43,948 25,261 
ภาษีเงินได 8,627 23,660 18,177 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร) ขาดทุนของผูถอืหุนสวนนอย 762,031 712,560 375,275 
กําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสวนนอย 1,058 (1,740) 5,513 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสยี 51,441 35,053 28,709 
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 งบรวม 
รายการ 2547 2548 2549 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (2,156) 1,814 (1,059) 
กําไรสุทธิ 763,088 710,820 380,789 
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาท่ีตราไว 1 บาทตอหุน) 3.18 2.96 1.60 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 898,603 730,396 985,830 
กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (206,816) (430,754) (2,503,897) 
กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (448,406) 724,308 386,626 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 239,307 1,023,951 (1,155,956) 

2.1.3 อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบรวม 

2547 2548 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง    
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.27 2.37 0.91 
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.99 1.97 0.63 
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.51 0.50 0.27 
  อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.76 7.19 5.97 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.04 50.79 61.13 
  อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 14.99 13.53 7.57 
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 24.35 26.98 48.22 
  อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 7.16 7.28 6.39 
  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 50.97 50.15 57.08 
  วงจรเงินสด (วัน) 20.42 27.62 52.26 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    
  อัตรากําไรข้ันตน (%) 12.79% 10.63% 6.76% 
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.71% 9.39% 5.23% 
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 109.06% 93.62% 235.44% 
  อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.85% 8.55% 4.75% 
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 41.28% 22.46% 8.85% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 17.43% 13.08% 5.06% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 35.91% 34.86% 11.90% 
  อัตราการหมนุของสินทรัพย (เทา) 1.55 1.48 1.03 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.72 0.28 0.28 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 15.45 17.75 16.58 
อัตราการจายเงนิปนผล (%) 0.79% 3.06% 2.44% 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

12.2.1 ผลการดําเนินงาน 

 รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยนั้นมาจากการประกอบธุรกิจ 6 ประเภทอันไดแก   1.  การออกแบบ 
ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนต   2.  การออกแบบและผลิตอุปกรณแมพิมพ      3.  การผลิต
ช้ินสวนรถยนตปมข้ึนรูป   4.   ช้ินสวนโครงรถกระบะ   5.  ช้ินสวนรถยนตแบบตีอัดข้ึนรูป และ 6.  ตัวแทน
จําหนายรถยนต  ซึ่งธุรกิจแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะและความสามารถในการสรางรายไดและทํากําไรท่ี
แตกตางกัน  รายไดจากการขายอุปกรณจับยึดนั้นมีความไมแนนอนสูงเนื่องจากการขายเปนแบบครั้งตอครั้งและ
กวาจะมีรายไดเขามาตองใชระยะเวลานานประมาณ 6-10 เดือนหลังจากที่ไดรับคําสั่งซื้อ สวนรายไดจากการผลิต
ช้ินสวนรถยนตนั้นมีความแนนอนกวาเพราะบริษัทจะไดรับคําสั่งซื้อเปนระยะยาวจากลูกคา  สําหรับรายไดจาก
ตัวแทนจําหนายรถยนต ถึงแมวาจะทําใหมีรายไดสูง (รอยละ 25 จากรายไดท้ังหมดในป 2549) แตอัตรากําไรข้ันตน
คอนขางตํา  

12.2.2 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคา ในชวงป 2548 และ 2549 เปนจํานวนเงิน   8,068.92 
ลานบาท  และ  7,755.45 ลานบาท ตามลําดับ ยอดรายไดจากการขายในป 2549  ปรับตัวลดลงจากป 2548 เล็กนอย
คิดเปนรอยละ 3.88   

ตนทุนขายและบริการของบริษัทฯและบริษัทยอยในชวงป 2548  และป 2549 เปนจํานวนเงิน   7,210.86 
ลานบาท และ  7,231.42 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนตนทุนขายและบริการตอยอดขายของป 2548 และ 
2549 จะอยูท่ี 89.36 % และ 93.24% ตามลําดับ  

สําหรับคาใชจายในการขายและการบริหารของกลุม ใน ป 2548 และ 2549 เปน 317.41 ลานบาทและ 
353.01 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวม ในป 2548 และ 2549  เปน 3.8%   และ  4.4%  
ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นวาสัดสวนดังกลาว สูงข้ึน    เนื่องจากเปนคาใชจายจากการดําเนินงานของบริษัทฯยอยท่ีจัดตั้ง
ข้ึนใหมในประเทศจีน 1 แหง และ โชวรูมรถยนตสาขาสมุทรปราการอีก 1 แหง  

12.2.3 รายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 1) รายได 

 ในสวนธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนตในป 2549 บริษัทฯมียอดขาย 5,503.02 ลานบาท ซึ่งปรับตัวลดลง 5.8 % 
จากป 2548 ซึ่งอยูท่ี 5,844.08 ลานบาท ดวยเหตุผลจากการชะลอตัวของเศรฐกิจ ในปท่ีผานมา และการแขงขัน
คอนขางสูง  

ยอดขายจากอุปกรณจับยึด (Jigs) นั้น มีจํานวน 18.04 ลานบาท ในป 2549 และ 79.80 ลานบาท ในป 2548 
ซึ่งลดลงรอยละ 77.39  
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สวนยอดขายจาก อุปกรณแมพิมพช้ินสวนรถยนต เพิ่มข้ึน โดย มียอดขาย ในป 2549 และ 2548 คือ 127.91 
ลานบาท และ  4.59  ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากในป 2549 บริษัทฯ มีการผลิตแมพิมพชุดใหญจาก นิสสัน และ
การรับรูรายไดคาแมพิมพเปนประเภท รับรูรายไดทันทีท่ีงานแมพิมพเสร็จสมบูรณ  

ในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต มียอดรายไดจากการขาย จํานวน  1,985.35 ลานบาท ในป 2549 และ
2,133.54 ลานบาท ในป 2548 ซึ่งปรับตัวลดลงรอยละ  6.9 เนื่องจากตลาดรถยนตโดยรวมในปท่ีผานมา ปรับตัว
ลดลง และมีการแขงขันที่สูงข้ึน   

2)   อัตรากําไรขั้นตน 

 อัตรากําไรขั้นตนของ ธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนตของบริษัทฯปรับตัวลดลงจาก 10.6 % ในป 2548  เปน  
6.8 % ในป 2549 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท อาปโกอมตะ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และทํารายไดหลัก ใหกับกลุม
บริษัทฯ โดยเปนการผลิตช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะ ไดมีการทําสัญญาการลดราคา ใหกับ อีซูซุ ซึ่งสัญญานี้
สินสุดลงเมื่อเดือน ธันวาคม 2548   ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนโดยรวมในป 2549 ลดลงดวยเชนกัน    

นอกจากนี้ รายไดจากการประกอบ Jig  ของรถยนต ในปท่ีผานมา ลดนอยลงมาก 

อัตรากําไรข้ันตนของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต มีอัตราที่สูงข้ึน โดยในป  2549  และ ป 2548 อยูท่ี 
6.31%  และ 3.29% ตามลําดับ  สาเหตุหลักเนื่องจาก ยอดการจําหนายอะไหลรถยนตซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนที่สูงกวา
อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายรถยนต  โดยในป 2549 มีรายไดในอัตราที่เติบโตขึ้นจาก ป 2548 ประมาณ 1.5 
เทา 

3)   กําไรสุทธิ  

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 380.79 ลานบาท ลดลง 330.03 ลานบาท หรือรอยละ 
46.43 เมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 710.82 ลานบาท  โดยมีอัตรากําไรสุทธิ ในป 2549 และป 2548 อยูท่ี 
8.5% และ 4.75% ตามลําดับ เนื่องจาก อัตรากําไรข้ันตนที่ลดลง และ รายไดรวมท่ีปรับตัวลดลง 

  

12.3 ฐานะการเงิน 

 1)   สินทรัพย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมจํานวน 8,945.03 ลานบาท เพิ่มข้ึน  
2,844.78  ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 46.6  จากมูลคาสินทรัพยรวมจํานวน 6,100.25  ลานบาท ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2548 โดยสาเหตุหลกัที่เพิ่มข้ึนเนื่องจาก การลงทุนในเครื่องจักรและ การขยายโรงงาน ตามแผนการขยาย 
กําลังการผลิต ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย นอกจากนี้ยังไดรวมสินทรัพย ของกลุมบริษัทเคพีเอ็น ซึ่งบริษัทฯ ได 
เขาซื้อกิจการไวเมื่อปลายป 2549   
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

2)   หนี้สิน   

บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวมเพิ่มข้ึน 2,470.26 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 124 .59 จาก 
1,982.65  ลานบาทในป 2548 เปน  4,452 .91 ลานบาท ในป 2549  สาเหตุหลัก เกิดจากการกูยืมเงิน
เพื่อลงทุนในการเขาซื้อกิจการ และนอกจากนี้ ไดรวมหนี้สินของกลุมบริษัทเคพีเอ็นดวย  

 
3) สวนของผูถือหุน 

                  สวนของผูถือหุนรวมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 374.52 ลานบาท  เปนอัตรารอยละ  9.09 จาก  
4,117.60 ลานบาท ในป 2548 เปน 4,492.12  ลานบาทในป 2549 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ไดรวม
สวนของผูถอืหุน ของกลุมบริษัทเคพีเอ็น ซึ่งบริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการไวเมือ่ปลายป 2549   
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

13. ขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 เกียรติประวัติ 

 รางวัลตางที่บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับคือประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึงความเพียรพยายามของบริษัทฯ 
ถึงการพัฒนาและการดําเนินธุรกิจที่ดีเลิศอยางตอเนื่อง  อาทิเชน  

 -  ชนะเลิศในการแขงขันระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System Champion)  ติดตอกัน 3 ป 
คือ 2547, 2548 และ 2549 

 - รางวัลการสงมอบชิ้นสวนโดยตรงของบริษัทอิซูซุ (Isuzu Direct Delivery Award) 

 - รางวัลคุณภาพและการนําสง Q1 Award จาก Ford Global Purchasing  

 - ชนะเลิศการแขงขันกิจกรรมการพัฒนาการควบคุมคุณภาพของโตโยตา (Toyota QA Improvement 
Activity Award) 

 - รางวัลความพึงพอใจของลูกคาสํารวจโดย สํานักเจ ดี พาวเวอร ซึ่งมอบใหกับบริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 
(JD Power CSI Award) 

 - เกียรติบัตร โรงงานสีขาว ปลอดสารเสพติด   บริษัทฯ ไดรับมอบจากผูวาราชการจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

 -  ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949 

   บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาและดําเนินกิจกรรมในเรื่อง คุณภาพ ราคา  การสงมอบ  การวิศวกรรม และ
การจัดการใหดีเลิศตอไป 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัด 
ระวัง ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชีขาพเจาขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ด ี เพื่อใหแนใจวา
บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว 
รวมทั้งควบคมุดูแลใหมกีารปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม 
ดูแลใหมกีารปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ 
บกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผล 
กระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 ในการนี้ เพือ่เปนหลักฐานวา เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายใหนางกรรณิการ คติวิชชา เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางกรรณกิาร คติวิชชา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวขางตน 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 
..................................................... 

นายโก ฮิม เปยว (โจ) กรรมการบริหาร 
 
..................................................... 

นางกรรณิการ คติวิชชา ผูจัดการฝายการบัญชีและการเงิน 
 
.................................................... 

ผูรับมอบอํานาจ 
นางกรรณิการ  คติวิชชา                  ผูจัดการฝายการบัญชีและการเงิน     ................................................. 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
  ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระ
มัด ระวัง ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
เท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 

 ในการนี ้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทาน
แลวและไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางกรรณิการ คตวิิชชา เปน ผูลงลายมือช่ือ
กํากับเอกสารนี้ไวทกุหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมอืช่ือของนางกรรณิการ คติวชิชา กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายฮิโรโตะ มรูาอิ กรรมการบริหาร 
 
..................................................... 

นายพิพฒัน เรืองรองปญญา 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

นายศุภศักดิ์ จริเสวีนุประพนัธ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นางกรรณิการ คติวิชชา                    ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน         ..................................................... 



 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)                สวนที่ 3 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล                                       
 

                            ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

59 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
ประเทศมาเลเซีย 

9.35 
(ถือรวมกับนาง
เตียว ลี งอ ) 

สามีนางเตียว ลี 
งอ 

2539-ปจจุบัน 
 
 
 
2543-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ/
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
 
บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 
(1996) 
บมจ กูดเยียร (ประเทศไทย) 

นางเตียว ลี งอ
กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

54 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย นันยาง ประเทศ
มาเลเซีย 

9.35 
(ถือรวมกับนาย
เย็บ ซู ชวน) 

ภรรยานายเย็บ ซู 
ชวน 

2539-ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 
(1996) 

นายฮิม เปยว โก (โจ) 
กรรมการบริหาร 

55 Bachelor of Commerce, 
University of Canterbury, 
New Zealand. 
 
Chartered Accountancy 
(New Zealand Society of 
Accountants) 

-ไมมี- -ไมมี- 2547-ปจจุบัน 
2541-2546 
 
2538-2541 
 

กรรมการ 
รองประธาน 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
บจ. เดมเลอรไครสเลอร 
(ประเทศไทย) 
บจ. ไซเคิลแอนดแคเรจ 
(ประเทศไทย) 

นายจอหน  เรยมอนด ดรูว 51 BA (Hons) Business Studies and 
Engineering 

-ไมมี- -ไมมี- 2549-ปจจุบัน 
2544-2549 

กรรมการ 
ผูจัดการฝายวางแผนการ
ผลิต และกรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
Ford Motor Co., Ltd. 
/Automotive 
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ชื่อ-สกุล                                       
 

                            ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายฮิโรโตะ มูราอิ 
กรรมการบริหาร 

40 Osaka University, School 
of Engineering Science 
( Division of Material 
Physics)  

-ไมมี- -ไมมี- 2548-ปจจุบัน 
 
 
2547 
 
 
 
2545 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 
โซจิท ออโตโมทีฟ อินเวส
เมนท, SAIT Co., Ltd. 
Automotive Engineering 
Service Ltd.   
Miyazu Motherson 
Engineering Design PLtd. 
Sumi Motherson System   

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

52 ปริญญาโท การบัญชี, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
Director Certification Program 

-ไมมี- -ไมมี- 2545-ปจจุบัน 
2542-ปจจุบัน 
 
2541-2542 

กรรมการอิสระ 
ผูจัดการฝายบริหาร 
 
ผูชวยผูจัดการฝายวางแผน
และบริหาร 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 
บจ.มัตซึชิตะ อิเล็คทริค เวอรค 
(ประเทศไทย) 
บจ.มัตซึชิตะ อิเล็คทริค เวอรค 
(ประเทศไทย) 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

56 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

Master of Public and 
Private Management, 
NIDA 
 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
Director Certification Program 

-ไมมี- -ไมมี- 2539-ปจจุบัน 
 
 
2516-ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
ทนายความชั้นหนึ่ง 
 

บมจ.อาปโก ไอเทค 
บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 
(1996) 
บจ.สํานักงานนิติพัฒน
ทนายความ 
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ชื่อ-สกุล                                       
 

                            ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ  
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

41 LL.M., Arizona State 
University 
M.C.L., California 
Western School of Law 
M.S. in Economics – 
Policy and planing, 
Northeastern University 
เนติศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
Director Certification Program 

-ไมมี- -ไมมี- 

2545-ปจจุบัน 
 
 
2542-ปจจุบัน 
2533-2541 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ทนายความ- หุนสวน 
ทนายความ 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 
บจ. รอยัล แอดโวเคทส 
อินเตอรเนชั่นแนล 
บจ.ที่ปรึกษากฏหมายสากล 
บจ.ที่ปรึกษากฏหมายสากล 

นายกวี เวสารัชอารียกุล 
ผูจัดการทั่วไปฝายอุปกรณจับ
ยึดและแมพิมพ 

43 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ -ไมมี- -ไมมี- 

2547-ปจจุบัน 
 
 
2541 - 2547 
 

ผูจัดการทั่วไปฝาย
เครื่องมือ (อุปกรณจับยึด
และแมพิมพ) 
ผูชวยผูจัดการทั่วไปฝาย
แมพิมพ 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 
ผูจัดการฝายผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต 

39 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

-ไมมี- -ไมมี- 

2543-ปจจุบัน 
 
2541-2543 

ผูจัดการฝายผลิตชิ้นสวน
รถยนต 
ผูจัดการฝายวิศวกรรม 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 
 
บจ.BHP สตีล ประเทศไทย/ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 
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ชื่อ-สกุล                                       
 

                            ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางกรรณิการ คติวิชชา 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

48 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.96 
 

-ไมมี- 2539-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี บมจ.อาปโก ไฮเทค 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดความสัมพันธของผูบรหิารกับบริษัท 

และกรรมการของบริษัทยอย 
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รายชื่อ 
ชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมทุน บริษัทที่เกี่ยวของ 

AH AA NESC AM TSRSB KCXPF AE AHP AHT AJ AMIT SI AIPL AS KPNA ASIC
O NESSB AMAC FA AAI YLN AITS AIT

SPL 

นายเย็บ ซู ชวน X, // , / X, //, / X, //, / X, //, / X, / X, //, / X,/ X,//,/ X,//,/ X,/ X,//,
/ / - X,

//,/ 
X,//,

/ X, / X, / / / X, / X, / X, /   

นางเตียว ล ีงอ /, // /, // /, // /, // / /,// / /,// /,// / - - - /,// / / / / / / / / - 

นายโก ฮิม เปยว  /, // - - - - - - /,// /,// - - - - / / - - - - - - - - 

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ /, // - - - - - - - - - /,// - / - / - - - - - - - / 

นายพพิัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 

นางพรทพิา ประดษิฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 

นายศุภศักดิ ์จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 

นายกวี เวสารชัอารียกลุ // - - - - - - / /,// / - - - - / - - - - - - - - 

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

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

หมายเหตุ  :  X = ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร,    / = กรรมการ,  // = ผูบริหาร 
AH      =  บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) NESSB  =   บริษัท นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด AE    =  AAPICO Engineering Co., Ltd. 
AA      =  บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ASICO   =   บริษัท เอเบิล ซาโน อินดสัตรีส (1996) จํากัด AAI   =  บริษัท เอเบิล ออโตพาท อินดัสตรีส จํากัด 
NESC  =  บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด FA         =  บริษัท ฟชเชอร-อาปโก จํากัด YLN  =  บริษัท วายแอลเอ็น จํากัด 
AM      =  บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด TSRSB   =  บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด AITS  =  บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จํากัด 
KCXPF = บริษัท คุนชาน ไชไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด           AHP     =  AAPICO Hitech Parts Co., Ltd. AHT  = AAPICO Hitech Tooling Co., Ltd. 
AJ   =  AAPICO Jackspeed Co., Ltd. AMIT   =  AAPICO Mitsuike Co., Ltd. SI      =  Sanoh Industries Co., Ltd. 
AIPL  =   AAPICO Investment Pte. Ltd. AS        =  AAPICO Shanghai Co., Ltd. AITSPL  =  Able ITS Pte. Ltd. 
AMAC  = บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด 
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เอกสารแนบที่ 3 
 
 

หลักการกํากับดูแลกิจการ 
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หลักการการกาํกับดูแลกจิการที่ดี นโยบายบริษทัฯ 

 
1.  การดําเนินนโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 
บริษัทฯ เล็งเหน็ถึงความสําคัญของการปฏิบัติ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดโีดยใหการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวกบัรายงานทางการเงิน รวมทัง้ขอมูล
อ่ืน ๆ เปนไปอยางโปรงใส  เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน
ใหแกผูถือหุน และผูเกีย่วของทุกฝาย  

 
2.  สิทธิของผูถือหุน 

 

การประชุมผูถือหุน โดย ไดจดัสงหนังสือนดั
ประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชมุตาม
วาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน โดยมีการบันทึกการ
ประชุมถูกตอง ครบถวน เพือ่ใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   

 
3.  สิทธิของกลุมผูมีสวนไดเสีย 

 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนได
เสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมสีวนไดเสยีภายใน 
ไดแก พนกังานและผูบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสยีภายนอก ไดแก 
ลูกคา เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เนื่องจากทางบริษทัฯไดตระหนกัถึงแรง
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสยี ทางบริษัทฯจงึมี
นโยบายปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง จนไดรับใบรับรองคุณภาพตางๆ เชน QS 
9000, ISO 14001, TS16949 เปนตน เพื่อชวยเพิ่ม
ผลผลิต และรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมไว 

 
4.  การประชุมผูถือหุน 

 

ประธานในทีป่ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
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5.  ความเปนผูนําและวิสัยทศัน คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดแูลให
ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธรุกิจ และ
งบประมาณทีว่างไวอยางมปีระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงการจัดใหบริษัทฯมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี และมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการเปนผู
พิจารณาการกาํหนดและแยกบทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
อยางชัดเจน 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
2549  สวนที่ 2  ขอ 9.6.1  

7.  จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจทางบริษทัฯ ไดจดัใหมรีะเบียบ 
และแนวปฏิบตัิเปนลายลักษณอักษร รวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินยัไวดวย เพื่อใหผูที่
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัตหินาที่
ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

8.    การถวงดลุทางอํานาจของกรรมการที่ไมเปน 
ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน 
ประกอบดวย 
   1.   กรรมการที่เปนผูบริหาร  4  ทาน 
   2.   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  1  ทาน 
   3.   กรรมการตรวจสอบ  3  ทาน 

9.  การรวมหรอืการแบงแยกตําแหนง โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบ ดวย

กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุล

อํานาจและการสอบทานการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
10.   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ 

และผูบริหาร ไวอยางชดัเจนและโปรงใส 
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาวขางตนแสดงไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป 2549 สวนที ่2 ขอ 9.5 
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11.  การประชมุกรรมการ คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติ
อยางนอยสามเดือนครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเปน โดยบริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารกอน
การประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

12.   คณะกรรมการ -   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุ 
กรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกจิการของ
บริษัทฯ ดังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ประกอบดวยกรรมการ 
3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ รายนาม และ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใน
สวนที่ 2 ขอ 9 ของแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป 2549 

13.   ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วกับระบบ

การเงนิ โดยบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงนิที่

มีประสิทธิภาพ ซึง่ไดครอบคลุมถึงการลดความ

เสี่ยงทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพดวย 

14.   รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยซ่ึงจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15.   ความสัมพันธกับนักลงทุน บริษัทฯ มีโครงการจัดนกัลงทุนสัมพันธ เพื่อ
ดําเนินการเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง อยาง
เพียงพอและทนัเวลา แกนักวเิคราะห ส่ือมวลชน 
และนักลงทนุ โดยเขารวมงานแถลงผลการดําเนิน 
งานที่ทางตลาดหลักทรัพยฯ จัดขึ้น จดังานเยี่ยมชม
กิจการ เปดโอกาสใหซักถามไดอยางเต็มที ่
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