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สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 1  

     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

1.  ขอมูลทั่วไป** 

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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 99 หมู ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกิจ         :   ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนต (Car 
Assembly Jigs) แบบครบวงจร ออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Dies) และผลิตช้ินสวน
ประกอบรถยนต (OEM Auto P arts) เพ่ือสงใหผูผลิตรถยนต  

  มีบริษัทยอย และบริษัทรวมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกันจํานวน  27  บริษัท โดยมี 22 บริษัท
ต้ังอยูในประเทศ และบริษัท 5 แหงต้ังอยูในตางประเทศ โดยดําเนินธุรกิจทางดานการผลิต
โครงรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป (Forging) บริการตีกลึง
อะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining)  ผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหย่ีเทียม ผลิตช้ินสวน
ประดับยนต  ผลิตวิจัยและพัฒนาการวิศวกรรมยานยนต  ผลิตอุปกรณระบบนําทางของ
รถยนต  ธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับอุปกรณระบบนําทางรถยนต  
ผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก และธุรกิจยานยนต  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179     

โทรศัพท : (66) 35 350880   โทรสาร : (66) 35 350881 

โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com   อีเมล : aapico@aapico.com 

ทุนจดทะเบียน :   285,183,600 บาท  ประกอบดวย    หุนสามัญ    242,823,600  หุน* 

                  หุนบุริมสิทธิ 42,360,000    หุน* 

ทุนชําระแลว :  282,360,000 บาท   ประกอบดวย     หุนสามัญ   240,000,000  หุน*  

                   หุนบุริมสิทธิ  42,360,000    หุน* 

*ราคาหุนละ 1 บาท 
**ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 

 



 

สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 2  

     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

1.1         ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

ประเทศ บริษัท ประเภทธุรกจิ ท่ีอยู ทุนชําระแลว หุน

ไทย บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880

(มหาชน) ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 www.aapico.com

[โรงงานที่ 2] 7/289 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 21140

[สํานักงาน] หอง 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลล โทรศัพท (66) 2 613 1504 7
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน โทรสาร (66) 2 613 1508
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 51%
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่ 2 โทรศัพท (66) 38 717 200 100%
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง โทรสาร (66) 38 717 187
จังหวัดชลบุรี 20160

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 100%
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด 700/20 หมูที่ 6 ตําบลหนองไมแดง โทรศัพท (66) 38 213 355 9 100%
(มหาชน) อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี 20000 โทรสาร (66) 38 213 360

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส 99/2 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 100%
จํากัด ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 100%

จํากัด ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 60%

ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน
โทรสาร

(66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 www.powermap.in.th

บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 100%

ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ 99 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 51%
(ประเทศไทย) จํากัด ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ดําเนินธุรกิจ
ทางดานผลิต
ชิ้นสวนประดับ
สําหรับ
อุตสาหกรรม



20 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 
200,000 หุนหุนละ 
100 บาท และเรียก
ชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตปมขึ้น
รูป

33 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 3.3 
ลานหุนหุนละ 10 
บาท และเรียกชําระ
เต็มมูลคา

วิจัยและพฒันา
วิศวกรรม

10 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 1 
ลานหุน หุนละ 10 
บาท และเรียกชําระ
เต็มมูลคา

ท่ีติดตอ

ระบบนํารองการ
เดินทาง

20 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 
200,000 หุนหุนละ 
100 บาท และเรียก
ชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตโครง
ลางกะบะ

800 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 8 ลานหุน 
หุนละ 100 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
รถยนตตีอัดขึ้น
รูป

500 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 5 ลานหุน 
หุนละ 100 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตปมขึ้น
รูป

120 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 12 ลานหุน 
หุนละ 10 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ออกแบบและ
ผลิตอุปกรณ
จับยึด

65 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 6.5 
ลานหุนหุนละ 10 
บาท และเรียกชําระ
เตม็มลคา

ระบบนํารองการ
เดินทาง

100 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 10 ลานหุน 
หุนละ 10 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา



 

สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 3  

     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

ประเทศ บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่อยู ทุนชําระแลว หุน

ไทย บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด 358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โทรศัพท (66) 2 315 3456
(มหาชน) หมูที ่ 17 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง โทรสาร (66) 2 315 3334

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

[โรงงานที ่ 2] 7/288 หมูที ่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โทรศัพท (66) 38 650 888 90

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 650 804
จังหวัดระยอง 21140

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล 700/16 หมูที ่ 6 ตําบลหนองไมแดง โทรศัพท (66) 38 717 200 100%
โปรดักส จํากัด อําเภอเมืองชลบุร ี โทรสาร (66) 38 717 187

จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 14/9 หมูที ่ 14 ถนนพหลโยธิน โทรศัพท (66) 2 908 6001 7 100%
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง โทรสาร (66) 2 908 6009
จังหวัดปทุมธาน ี 12120

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 98 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 46%

(1996) จํากัด ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท ฮุนได มอเตอร เลขที ่ 38 อาคารคิวเฮาส คอนแวนต โทรศัพท (66) 2 632 2777 13%

(ไทยแลนด) จํากัด ชั้น 3 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม โทรสาร (66) 2 632 2647 8
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.hyundai-motor.co.th

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 229/104-105 หมูที ่ 1 ถนนเทพารักษ โทรศัพท (66) 2 706 5915 9 55%
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง โทรสาร (66) 2 706 5910
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษัท มิ้น อาปโก (ประเทศไทย) 7/290 หมูที ่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ โทรศัพท (66) 38 650 865 7 40%

จํากัด ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 650 864
จังหวัดระยอง 21140

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 66/24 หมู 14 ถนนรามอินทรา (กม. 17) โทรศัพท (66) 2 519 5800 4 100%

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทรสาร
(66) 2 946 5107

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 7/209 หมูที ่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ โทรศัพท (66) 38 956 250 20%

(ประเทศไทย) จํากัด ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 956 252
จังหวัดระยอง 21140

จีน บริษัท คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซีชั่น แมทชีนเนอรี ่ อินดัสตรีส พารค โทรศัพท (86) 512 5767 1757 100%
พรีซีชั่น ฟอรจจ้ิง จํากัด ถนนไปหลิน คุนชาน 215331 โทรสาร (86) 512 5767 0964

บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 3600 ถนนเวิงชิงสง ชิงพ ู เชี่ยงไฮ โทรศัพท (86) 21 5974 4843 100%

201709 โทรสาร (86) 21 5974 4704

100%

ที่ติดตอ

ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตโครง
ลางกะบะ

100 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 10 ลานหุนหุน
ละ 10 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

จําหนายรถยนต
และบริการหลัง
การขาย

20 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 
200,000 หุนหุนละ 
100 บาท และเรียก
ชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
พลาสติก
สําหรับ
ผลิตภัณฑ
รถยนต

150 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 15 ลานหุนหุน
ละ 10 บาท และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ผูผลิตทอน้ํามัน
เบรก ทอ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง ทอ
น้ํามันคลัช

117.7 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 11.77 ลาน
หุน หุนละ 10 บาท 
และเรียกชําระเต็มมูลคา

ผูผลิต 
จําหนายและ
บริการหลังการ
ขายรถยนต

550 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 2.2 ลานหุน
หุนละ 250 บาท และ
เรียกชําระแลว 437.5 

ผลิตภัณฑพมิพ
ลายไมและ
กํามะหย่ีเทียม

28.5 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 285,000 หุน
หุนละ 100 บาทและ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ผลิตโครงสราง
รถยนตและ
ชิ้นสวนกรอบ
กระจกรถยนต

178.5 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 178,500 หุน
 หุนละ 1,000 บาท
 และเรียกชําระเต็ม
มูลคา

จําหนายรถยนต
และบริการหลัง
การขาย

20 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 2 
ลานหุน หุนละ 10 
บาท และเรียกชําระ
เต็มมูลคา

ผลิตทอสําหรับ
เครื่องยนต

146.25 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 146,250หุน 
หุนละ 1,000 บาท 
และเรียกชําระเต็มมูลคา

ผลิตชิ้นสวน
รถยนตตีอัดขึ้น
รูป

4.15 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และเรียก
ชําระแลว 3.449 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐฯ

ผลิตชิ้นสวน
รถยนตตีกลึง
ขึ้นรูป

2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และเรียกชําระเต็มมูลคา
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ประเทศ บริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีอยู ทุนชําระแลว หุน

มาเลเซีย บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง เลขท่ี 8229 จาลาน 222 สวนท่ี 51 เอ โทรศัพท (60) 3 7957 6511 49%

เอสดีเอ็น จํากัด 46100 เพตัลลิ่ง จายา เซลังงอ (60) 3 7957 5590
โทรสาร (60) 3 7957 8718

บริษัท นิว เอรา เซลส เลขท่ี 109 จาลัน พูดู 55100 โทรศัพท (60) 3 2032 3153 49%

(มาเลเซีย)  จํากัด กวัลาลัมเปอร (60) 3 2032 3587
โทรสาร (60) 3 2072 0028

บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซ เลขท่ี 8229 จาลาน 222 สวนท่ี 51 เอ โทรศัพท (60) 3 7957 6511 49%

จํากัด 46100 เพตัลลิ่ง จายา เซลังงอ (60) 3 7957 5590
โทรสาร (60) 3 7957 8718

สิงคโปร บริษัท อาปโก อินเวสเมนท 279 ถนนริวเวิรวัลเลย เลขท่ี 06-01 โทรศัพท (65) 6836 9819 100%
ไพรเวท จํากัด ประเทศสิงคโปร 238320

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวส 279 ถนนริวเวิรวัลเลย เลขท่ี 06-01 โทรศัพท (65) 6836 9819 60%

จํากัด ประเทศสิงคโปร 238320

บริษัท แจ็คสปด คอรปอรเรช่ัน 47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร 508955 โทรศัพท (65) 6788 2088 18%
จํากัด 

โทรสาร (65) 6788 0020

ดําเนินธุรกิจ
ทางดาน
ผลิตช้ินสวน
ประดับ
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การขนสง

28.003 ลานสิงคโปร
ดอลลารแบงเปนหุน
สามัญจํานวน 209.243
 ลานหุน หุนละ 
0.125 สิงคโปรดอลลาร
 และเรียกชําระเต็ม
มูลคา

จําหนาย
รถยนตและ
บริการหลัง
การขาย

5 ลานริงกิต แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 6.5 
ลานหุนหุนละ 10 บาท
 และเรียกชําระแลว 
1.5 ลานริงกิต

จําหนาย
รถยนตและ
บริการหลัง
การขาย

10 ลานริงกิต แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 6.5 
ลานหุนหุนละ 10 บาท
 และเรียกชําระแลว 6
 ลานริงกิต

ลงทุน และ
การควบรวม
กิจการใน
บริษัทอื่น

6.973 ลานสิงคโปรดอล
ลารแบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 6.973 ลานหุน
 หุนละ 1 สิงคโปร
ดอลลาร และเรียกชําระ
เต็มมูลคา

รองรับ
โอกาสทาง
ธุรกิจใน
อนาคต

100,000 ริงกิต 
แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 100,000 หุน
หุนละ 1 ริงกิต และ
เรียกชําระเต็มมูลคา

ระบบนํารอง
การเดินทาง

710,000 สิงคโปรดอล
ลาร แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 710,000  หุน
 หุนละ 1 สิงคโปร
ดอลลาร  และเรียก
ชําระเต็มมูลคา

ท่ีติดตอ
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1.2    บุคคลอางอิง 

(ก)    บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด : นายทะเบียนหลักทรัพย 

ท่ีอยู  :   62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท :  (66) 2 229 2800 

โทรสาร   :  (66) 2 359 1259   

(ข)     บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนท ยัง จํากัด : ผูสอบบัญชี 

ท่ีอยู :   ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม   แขวงคลองเตย                
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท :   (66) 2 264 077, (66) 2 661 9190 

โทรสาร :   (66) 2 2640 0789, (66) 2 661 9192   

(ค)      บริษัท รอยัล แอดโวเคทส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด : ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

ท่ีอยู :   2/4 ช้ัน 5  อาคารนายเลิศทาวเวอร  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท :   (66) 2 665 2112 

โทรสาร :   (66) 2 665 2118   
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2. การบริหารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

กลุมบริษัท อาปโก ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯมาโดยตลอด  บริษัทฯมีการใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงชนิดตางๆเพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันมีผลตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงที่บริษัทฯเผชิญและมีการดําเนินการในปจจุบันนั้น สามารถแบงไดเปน 2 

ประเภท คือ ความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

ความเสี่ยงภายนอก   

(ก) ความผันผวนของสถานการณทางการเมือง  

จากสถานการณการเมืองของไทยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

และความมั่นใจของผูบริโภค ในขณะเดียวกันเสถียรภาพและความตอเนื่องของนโยบายของรัฐบาลอาจมีผลตอกิจกรรม

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯได ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีอาจสงผลกระทบรุนแรงตอตนทุนของ

บริษัทฯ 

รัฐบาลไทยไดลงนามขอตกลงกับประเทศในกลุมอาเซียน เร่ืองการลดภาษีระหวางกันของ 6 ประเทศสมาชิก 

ลงมาอยูในระดับรอยละ 0 - 5 ซึ่งนโยบายดังกลาวจะชวยสงเสริมใหประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนยกระดับขีดความ 

สามารถเพื่อการแขงขันในตลาดโลก นอกจากนี้คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลไทย

ยังไดอนุมัติ โครงการรถประหยัดนํ้ามัน (eco-car Project) เพื่อสนับสนุนใหกลุมผูผลิตรถยนตมีการพัฒนา และผลิต

รถยนตขนาดเล็กที่มีความสามารถในการประหยัดน้ํามันใหมีประสิทธิภาพเพียงพอและมีปริมาณสําหรับการขายทั้ง

ตลาดภายในประเทศและ ตลาดสงออก 

เพื่อประโยชนสูงสุดจากนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯจึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสาร

ทางดานนโยบายอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการแสวงหาการลงทุนในผลิตภัณฑใหมเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 

ตัวอยางหนึ่งของบริษัทฯในการแสวงหาโอกาสนั้น คือ การที่บริษัทฯไดรับโครงการรถยนตประหยัดนํ้ามันหลาย

โครงการในประเทศไทยป 2552 

(ข) ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ  

จากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกในป 2552 นั้นเบื้องตนไดสงผลกระทบตอยอดจําหนายของ

อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอยอดจําหนายรวมของบริษัทฯเปรียบเทียบกับป 2551 เพื่อลด

ผลกระทบจากการชะลอตัวดานเศรษฐกิจดังกลาว ผูบริหารระดับสูงไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ และวางแผนการ
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ดําเนินธุรกิจเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารตนทุน และ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อบรรเทาผลกระทบตอสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ  

ในทางกลับกันกลุมบริษัท อาปโก ยังคงรักษายอดการจําหนายในตลาดตางประเทศทั้งประเทศจีน และประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งชวยทดแทนปริมาณยอดจําหนายที่ลดลงจากตลาดภายในประเทศ และยังสงผลใหกลุมบริษัท อาปโก 

สามารถลดผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯได นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการลงทุนอยางตอเนื่องในผลิตภัณฑ

ใหม และ มองหาโอกาสใหมๆ เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัในชวงเวลาที่ตลาดรถยนตมีการขยายตัวอีก

ครั้งหน่ึง  

(ค) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  

เหล็กเปนวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯใชในกระบวนการผลิต ซึ่งราคาตนทุนของเหล็กนั้นไดรับผลกระทบจากความ

ผันผวนของราคาซื้อขายอันเนือ่งมาจากสภาวะอุปสงคและอปุทานของวัตถุดิบในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนอยู

ตลอดเวลา ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมีการติดตามความ

เคลื่อนไหวของราคาเหล็กอยางใกลชิด รวมท้ังยังมีการเจรจากับลูกคาอยางตอเนื่อง โดยกวารอยละ 80 ของสัญญาซื้อ

ขายระบุให บริษัทฯสามารถปรับราคาของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตนทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนได ตามขอตกลง

ในสัญญาซื้อขายช้ินสวนที่บริษัทฯทํากับลูกคานั้นไดกําหนดใหบริษัทฯสามารถปรับราคาไดเปนครั้งคราว การปรับ

ราคานั้นสามารถทําไดปละสองคร้ังในเดือนเมษายนและอีกคร้ังในเดือนตุลาคม ซึ่งขอตกลงในการปรับราคาดังกลาวจะ

ชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

(ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กลุมบริษัท อาปโก มีท้ังรายรับและรายจายในรูปของสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญรายรับเปนเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายจายบางสวนเปนเงินสกุลเยนใชเพื่อซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบ อีกสวนเปนเงินสกุลยูโรใชเพ่ือ

ซื้อวัตถุดิบ ในป พ.ศ. 2552 บริษัทฯมีรายรับและรายจายในสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน รายรับ รายจาย 

ดอลลารสหรัฐฯ 5,824,000 ดอลลารสหรัฐฯ 6,460,000 ดอลลารสหรัฐฯ 

เยน ไมมี 92,689,000 เยน 

ยูโร 547,000 ยูโร 2,600,000 ยูโร 
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ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะมีผลตอความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรายได

และรายจายของบริษัทฯ ดังนัน้เพื่อลดความเสี่ยงเหลานี้ บริษัทฯไดใชกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ดวยการทํา

สัญญาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาที่บริษัทฯไดรับประโยชน 

(จ) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯไดมีการกูเงินเพื่อใชในการลงทุนของบริษัทฯ โดยที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูสวนใหญเปน “อัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว” ซึ่งบริษัทฯจะมีความเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัท อาปโก 

ไดทําขอตกลงสินเชื่อบางสวนดวย สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย เพื่อตรึงอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับที่เหมาะสม ดัง

ตารางดังตอไปนี้ 

 

นอกจากนี้บริษัทฯยงัไดรับเงินกูเพิ่มในป 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แตอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันยังคงตัว

อยูในระดับตํ่า บริษัทฯจึงยังไมไดทําการปดความเสี่ยงของเงินกูจํานวนนี้  อยางไรก็ตามทางบริษัทฯมีแนวโนมที่จะทํา

ขอตกลงเพือ่ตรึงอัตราดอกเบี้ย ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในอนาคต  

ความเสี่ยงภายใน  

(ฉ) ความเสี่ยงในการมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว  

นายเย็บ ซู ชวน เปนผูบริหารหลักที่มีความสําคัญตอบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณยาวนานกวา 30 ปใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต และยังมีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับลูกคาและผูประกอบการหลายราย นายเย็บ ซู ชวน 

ไมเพียงแตเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯเทานั้น แตยังคงเปนผูอํานวยการฝายการตลาด ซึ่ง รับผิดชอบในการหา

โอกาสทางธุรกิจและลูกคาสวนใหญใหกับบริษัทฯ  ซึ่งหากขาดนาย เย็บ ซู ชวนแลว บริษัทฯอาจประสบปญหาดาน

การตลาด แตในขณะนี้นายเย็บ ซู ชวน ยังไมมีแผนที่จะลาออก และจะยังคงสนับสนุนการทํางานและ การพัฒนาของ

บริษัทฯโดยการฝกอบรมและพัฒนาทีมผูบริหารมืออาชีพท่ีมีความสามารถ และยังชวยกําหนดนโยบายและแนวทางการ

พัฒนาของบริษัทฯตอไปในอนาคต 

เงินตน 
เงินตน ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2552 

อัตราสวนการ

บริหารความเสี่ยง 
ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียที่

แลกเปลี่ยนแลว 

1,200 ลานบาท 825 ลานบาท รอยละ 100 THBFIX (1 เดือน)+0.65 รอยละ 4.77 

400 ลานบาท 122 ลานบาท รอยละ 100 THBFIX (1 เดือน)+3.50 รอยละ 3.67 

400 ลานบาท 360 ลานบาท รอยละ 50 THBFIX (1 เดือน)+3.50 รอยละ 5.97 
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(ช) ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต  

 ปริมาณความตองการซื้อของอปุกรณจับยึดนั้นเปนไปตามการผลิตของรุนรถยนต โดยปกติแลวจะมีการเปลี่ยน

ทุกๆ 3-5 ป ทําใหทางบริษัทฯมีความเสี่ยงจากรายไดท่ีไมแนนอนจากการจําหนายอุปกรณจับยึด อยางไรก็ตามบริษัทฯมี

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา ประกอบกับผลิตภัณฑท่ีมีคณุภาพสูงไดทําใหบริษัทฯสามารถรักษายอดจําหนายในระดับที่

นาพอใจ อุปกรณจับยึดขนาดเล็กของบริษัทฯนั้นเปนผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบและผลิตไดดีท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

สวน ในสวนของกลุมผลิตภัฌฑอุปกรณจับยึดขนาดใหญนั้นบริษัทฯเปนผูผลิตช้ันท่ีสอง สําหรับผูสงออกระดับโลก ซึ่ง

ในอดีตบริษัทฯไดรับการติดตอจากบริษัทขนาดใหญหลายแหงเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน 

(ซ) ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ 

คุณภาพของผลติภัณฑเปนหน่ึงในปจจัยความสําเร็จที่สําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ความผิดพลาด

ในการผลิตช้ึนสวนเพียงช้ินเดียว อาจสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงทั้งในดานการเงิน และชื่อเสียง

ของผูผลิตรถยนตเอง  บริษัทฯอาจสูญเสียลูกคา และอาจถูกยกเลิกสัญญาหากไมสามารถผลิตผลิตภัณฑไดตาม

มาตรฐาน ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดต้ังเปาหมายที่จะลดขอผิดพลาดของตัวผลติภัณฑใหเหลือรอยละ 0 โดยบริษัทฯลงทุน

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ  ซึ่งบริษัทฯไดรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO/TS 16949 ในป 

2548 นอกจากนี้บริษัทฯยังรับประกันครอบคลุมไปถึงลูกคาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑซึ่งตามปกติจะระบุในสัญญา

จัดซื้อโดยใหสิทธิลูกคาในการคืนผลิตภณัฑท่ีมีขอผิดพลาดนับเปนการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ  

(ฌ) ปญหาดานแรงงาน  

กลุมสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต นับเปนกลุมที่มีความแข็งแกรง และมีอํานาจในการตอรอง

สูง เนื่องจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหมีการเรียกรองขึ้นคาจางของแรงงาน ในกรณีท่ีมีการประทวง

เกิดขึ้นในสถานประกอบการดําเนินงานของบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง  ดังนั้นการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่เหมาะสมจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยลดปญหาความขัดแยงขอพิพาทแรงงานและจะลด

ผลกระทบตอการผลิต  

(ญ) การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอมและชุมชน  

ธรรมชาติของธรุกิจกลุมบริษัท อาปโก นั้นมีความเสี่ยงเพื่ออาจกอใหเกิดอันตราย และ ความสูญเสีย ดังนัน้เพื่อ

ลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯไดกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และการจัด

ฝกอบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง โดยยํ้าเตือนถึงความสําคัญการออกแบบ การผลิตโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบการ

ผลิต ทําใหบริษัทฯสามารถลดความสูญเสีย และอันตรายจากการทํางานที่อาจเกิดขึ้นได 
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นอกจากนี้บริษัทฯยังไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาดและความ

ปลอดภัย ไดแกกิจกรรม 5ส  โดยคํานึงถึงการสรางมาตรฐานในการทํางานท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ

สรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานรับรองระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1  ความเปนมา 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ดวยทุนจด
ทะเบียน 75 ลานบาท เพ่ือท่ีจะไดรับผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรับโอน
กิจการจาก บริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินธุรกิจแลว บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน)  ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 242,823,600 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 242,823,600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ บริหารงานโดย นายเย็บ ซู ชวน 
นักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ่งมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และมาตั้งรากฐานในประเทศไทย
เกือบ 20 ปแลว ปจจุบันนายเย็บ ซู ชวน ถือหุนประมาณรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย และบริษัทรวมในเครือจํานวน 27 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทในประเทศจํานวน 
22 แหงและบริษัทที่มีถ่ินฐานในตางประเทศอีก 5 แหง บริษัทยอย และบริษัทรวมเหลานี้ลวนเปนบริษัทที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ ไดแก เปนผูแทนจําหนายรถยนต ผลิตและจัดจําหนายระบบ
นํารองการเดินทาง เปนตน 

3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

 ป  2550 บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดย

เปลี่ยนช่ือบริษัทดังกลาวเปน บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) 

และยังไดซื้อท่ีดิน 100 ไร (40 เอเคอร) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เพื่อขยายกิจการสรางโรงงานแหง

ใหม และมีการลงนามในสัญญาขอตกลงตาง ๆ ดังนี้ 

- ลงนามในสัญญาขอตกลงความชวยเหลือทางเทคนิค (T/A) กับบริษัท เอ็ดชา เอเชีย-แปซิฟค เพื่อความรวมมือ

กันทางดานเทคนิคในการผลิตตัวควบคุมระยะการเปดประตู, บานพับประตู และเบรกมือ 

- ลงนามในสัญญาขอตกลงความชวยเหลือทางเทคนิค (T/A) กับบริษัท คาวเท็กซ ประเทศเยอรมันเพื่อการผลิต

ถังนํ้ามันพลาสติค 

- ลงนามใน MOU เพื่อรวมทุนกับบริษัท ฟูจิ เทคนิกา ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทผลิตแมพิมพท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่ง

ในโลก 

ป  2551 บริษัทฯ ไดกอตั้งบริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนการรวมทุนกับ บริษัท Sinoone 

Holdings ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม บริษัทมินท ในประเทศจีน โดยถือหุนรอยละ 40 ในโครงการผลิตโครงกรอบ

กระจกสวนบนและสวนลางของประตูรถ และรางรองน้ําฝนบนหลังคารถ และไดรวมทุนกับบริษัท ฟูจิ เทคนิกา 



 
 

สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 12  
 

     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ประเทศญี่ปุน รอยละ 60 และเริ่มทําการกอสรางโรงงาน 3 หลังที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง (ประกอบดวย

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน), บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) และ บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) 

จํากัด) และยังไดซื้อท่ีดิน 51 ไรพรอมโรงงานในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อต้ังบริษัทใหมขึ้นสําหรับการขยาย

กิจการในอนาคตสําหรับการผลิตชุดโครงชวงลางรถกระบะและงานแมชชีนนิ่งสําหรับช้ินสวนตีอัดขึ้นรูป 

ป 2552  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนขยายกําลังการผลิต เพ่ือรองรับการผลิตช้ินสวนของรถยนตตางๆ 

โดย บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ลงทุนเปนเงินจํานวน 22.30 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตช้ินlสวนตีอัดขึ้นรูป (Forging)  

สงมอบให AATในสวนของรถยนตขนาดเล็ก (Subcompact) ซึ่งเริ่มทําการผลิตไปแลวเมื่อตนเดือนกันยายน 2552  

รวมถึงบริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตในสวนของเคร่ืองจักรขึ้นรูป (Press Machine) ไดแกเคร่ือง Komatsu 

2,500 Ton Transfer Press ท่ี บจ. อาปโก อมตะ จังหวัดชลบุรี เคร่ือง Komatsu 1,200 Ton Transfer Press ท่ี บมจ.อาปโก 

ไฮเทค จังหวัดอยุธยา และสายการผลิต Komatsu ความเร็วสูง เริ่มดวยเคร่ือง 1,200 Ton ตามดวย 800 Ton  1 เคร่ือง และ

เครื่อง 600 Ton 2 เครื่อง ตามลําดับ ท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง รวมเปนเงิน

ลงทุน 766.85 ลานบาท อีกทั้ง กลุมบริษัท อาปโก ไดเขารวมดําเนินการเตรียมความพรอม และพัฒนาในโครงการ การ

ผลิต ช้ินสวนใหกับบรษิัทนิสสัน ประเทศไทย จํากัด ในสวนของรถยนตประหยัดพลังงาน (eco – car) นอกจากนี้ทาง

กลุมบริษัท อาปโกไดใชประโยชนจากสนธิสัญญาการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย ในการสงออก

ช้ินสวน HVAC (ระบบทําความรอน, ระบายอากาศ และปรับอากาศ) ใหกับโฮลเดนและฟอรด ออสเตรเลีย  
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ สามารถจําแนกธุรกิจไดตามแผนภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ในประเทศ ตางประเทศ

ผลิตถังน้ํามันโลหะ บมจ. อาปโก ไฮเทค

ผลิตชิน้สวนโครงรถกระบะ บจ. อาปโก อมตะ

บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส

ผลิตชิน้สวนรถยนตขึ้นรูป บมจ. อาปโก ไฮเทค

บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส

บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)

ผลิตชิน้สวนรถยนตตอัีดขึ้นรูป บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง บจ. อาปโก เซ่ียงไฮ

บจ. คนุชาน เจินไต-ชนิเชง พรีซิชัน่ 

ฟอรจจิ้ง

ผลิตชิน้สวนพลาสตกิสําหรับผลิตภัณฑ

รถยนตและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

บมจ. อาปโก พลาสตคิ

ผลิตถังน้ํามันพลาสตกิ บมจ. อาปโก พลาสตคิ

ผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเชือ้เพลิง

 ทอน้ํามันคลัช และชิน้สวนเคร่ืองยนต

บจ. เอเบลิ ซาโน อินดสัตรีส (1996)

ผลิตทอสําหรับเคร่ืองยนต บจ. ซันโอ อินดสัตรีส (ประเทศไทย)

ผลิตโครงสรางรถยนต ชิน้สวนประดบั

รถยนตและชิน้สวนกรอบกระจกรถยนต

บจ. ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย)

2 ออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึด บจ. อาปโก ไฮเทค ทลูล่ิง

3 ออกแบบและผลิตแมพิมพ บมจ. อาปโก ไฮเทค

4 ผูผลิต จําหนาย และบริการหลังการขาย

รถยนต

บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)

5 จําหนายรถยนตและบริการหลังการขาย บจ. เอเบลิ มอเตอรส

บจ. นิว เอรา เซลส

บจ. นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย)

บจ. เทเนกา ซีเทยี รีซอสเซส

6 ระบบนํารองการเดนิทาง บจ. เอ แม็คชัน่

บจ. อาปโก ไอทเีอส

บจ. เอเบลิ ไอทเีอส ไพรเวท

7 วจิัยและพัฒนาวศิวกรรม บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง

8 ผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหย่ีเทยีม 

และผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของเพื่อเพิ่มมูลคา

ใหกบัรถยนต

บจ. คาซึยา (ประเทศไทย)

9 ดําเนินธุรกจิทางดานผลิตชิน้สวนประดบั

สําหรับอุตสาหกรรมการขนสง

บจ. อาปโก แจ็คสปด บจ. แจ็คสปด คอรปอเรชัน่

10 ดําเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทนุ และการ

ควบรวมกจิการในบริษัทอ่ืน

บจ. อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท

11 ผลิตชิน้สวนอิเล็กทรอนิกส ผลิตชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสขึ้นรูป บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส

12 รองรับโอกาสธุรกจิในอนาคต บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง (มาเลเซีย)

ประเภทการประกอบธุรกจิ

1 ผลิตชิน้สวนรถยนต
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 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ือง

กับผลิตภัณฑ และบริการของบริษัท ไดแก เปนผูแทนจําหนายรถยนต ผลิตและจัดจําหนายระบบนํารองการเดินทาง 

เปนตน โดยจะแบงการดําเนินงานตามประเภทการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 27 บริษัท (ในประเทศไทย 22 บริษัท ใน

ตางประเทศ 5 บริษัท) ดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต 

• บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 บมจ.อาปโก ไฮเทค กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2539 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อพ.ศ. 2545 ดําเนิน
ธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณจับยึดเพ่ือประกอบรถยนต (Car Assembly Jigs) ออกแบบและ
ผลิตแมพิมพ (Stamping Dies) และผลิตช้ินสวนตัวถังรถยนต (OEM Auto Parts) บริษัทไดลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ และบริการของบริษัท ไดแก เปนผูแทน
จําหนายรถยนต ผลิตและจําหนายระบบนํารองการเดินทาง เปนตน รวมท้ังสิ้น 27 บริษัท (ในประเทศไทย 
22 บริษัท ในตางประเทศ 5 บริษัท)  

 บมจ.อาปโก ไฮเทค  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 282.36 ลานบาท เปนบริษัทที่ถือหุนใหญโดยกลุม
ของนายเย็บ ซู ชวน ประมาณรอยละ 32 และกลุม โซจิทส คอรปอเรชั่น (ญี่ปุน) ถือหุนประมาณรอยละ 15 
โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนผูผลิตยานยนตช้ันนําทั้งในและตางประเทศ  

• บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 

บจ.อาปโก อมตะ ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครง Chassis รถกระบะรุน D-MAX ของ บจ. อีซู 
มอเตอร (ประเทศไทย) และ เชฟโรเลต โคโลราโด ของ บจ.เจนเนอรัลมอเตอรส (ประเทศไทย) บมจ.อาป
โก ไฮเทค เปนผูถือหุนทั้งหมด  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 800 ลานบาท  

• บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 

บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนตีอัดขึ้นรูป (Forging) และตีกลึงช้ินสวนอะไหล
รถยนต (Machining) ถือหุนท้ังหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลาน
โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ บริษัท เอเอที  ยามาฮา  นิสสัน  อีซูซุ  ทีอารดับเบิลยู  เอ็นทีเอ็น  เก็ทแทร็ค  ดานา
และ อเมริกัน แอ็คเซิล  

• บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 

บจ.อาปโก ไฮเทค พารทส ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต ขึ้นรูปและผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นรูป ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ท้ังหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท โดยมีกลุม
ลูกคาหลัก คือ บริษัทสยามนิสสัน บริษัทเคียวคุโย บริษัทสยามคาลโซนิค  และบริษัททรีบอนด 



 
 

สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 16  
 

     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 

บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ ในเบื้องตนจัดต้ังขึ้นโดยเนนทางดานวิศวกรรม และการตลาดของชิ้นสวนขึ้น
รูปสําหรับลูกคานิสสันในประเทศไทย และไดมีการวางแผนจะผลิตช้ินสวนอื่นเพิ่มเติม โดยเปนบริษัท
รวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค และบจ.มิตซูอิเกะ  ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 49 
ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 33 ลานบาท 

• บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) 

บมจ.อาปโก พลาสติค ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑและชิ้นสวนประกอบพลาสติก 
และเปนบริษัทยอยของ บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนทั้งหมด ในนามของ บมจ.อาปโก ฟอรจ้ิง  ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทเอเอที บริษัทเจเนอรัลมอเตอรส 
บริษัทเด็นโซ บริษัทฮิโน ผูผลิต และจัดจําหนายรถยนตย่ีหอตางๆ เชน มาสดา ฟอรด ยามาฮา โตโยตา 
เชฟโรเลตและอื่นๆ 

• บริษัท อาปโก สตัรคเจอรัล  โปรดักส จํากัด 

บจ.อาปโก สตัรคเจอรัล  โปรดักส ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครง Chassis รถกระบะรุน D-MAX 
ของ บริษัทอิซูซุ (ประเทศไทย) บมจ.อาปโก ไฮเทค เปนผูถือหุน บจ.อาปโก สตัรคเจอรัล  โปรดักส 
ท้ังหมด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท  

• บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 

บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) เปนผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเชื้อเพลิง ทอนํ้ามัน คลัช และ
ชิ้นสวนเคร่ืองยนต โดยเปนการรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนรอยละ 46 และผูรวมทุน
ชาวญี่ปุนไดแก บจ.ซาโน อินดัสตรีส ถือหุนรอยละ 51 และ บจ. อัลโคลนิค  ถือหุนรอยละ 3  ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 117.7 ลานบาท 

• บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 

บจ.มิ้นท อาปโก ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต ชิ้นสวนประดับยนต และชิ้นสวนกรอบประตู
รถยนต เปนบริษัทที่ บมจ.อาปโก ไฮเทค รวมทุนกับ บจ.ซิโนวัน โฮลดิ้ง ซึ่งกลุมบริษัทมิ้นท (ประเทศจีน) 
ถือหุนทั้งหมด โดยมีสัดสวนการถือหุนแบงเปนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว 178.5 ลานบาท 

• บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด 

บจ.ซันโอ อินดัสตรีส ดําเนินธุรกิจผลิตทอสําหรับเคร่ืองยนตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกใน
กลุมประเทศอาเซียน เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวาง บมจ. อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 20 กับ 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 146.25 ลานบาท 
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• บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด – ประเทศจีน 

บจ.คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง ดําเนินการผลิตและจัดสงช้ินสวนรถยนตประเภทตีอัด
ขึ้นรูปและชิ้นสวนกัดผิวอื่นๆ ท่ีใชกับรถยนตและรถมอเตอรไซค ผลิตภณัฑหลักไดแก ชิ้นงานตีอัดขึ้นรูป
ทองแดงและกานลูกสูบเคร่ืองยนต (Connecting Rod) โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 3.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ ผูผลติ และจัดจําหนายรถยนตรย่ีหอ
ตางๆ เชน ชไนเดอร เชอร่ี และ จีเอ็ม วูล่ิง 

• บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด - ประเทศจีน 

บจ.อาปโก เซี่ยงไฮ ดําเนินธุรกิจใหบริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต รองรับการผลิตจาก บจ.คุน
ซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจ้ิง ถือหุนท้ังหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ดวยทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(ข) บริษัทออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึด 

• บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 

บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จัดต้ังขึ้นเพื่อออกแบบ ผลิตแมพิมพ และอุปกรณจับยึดในการประกอบ
รถยนต โดยกําลังการผลิตสวนใหญจะใชรองรับการผลิตช้ินสวนยานยนตภายในเครือกลุมบริษัทอาปโก 
ถือหุนทั้งหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 65 ลานบาท 

(ค) บริษัทผูผลิต จาํหนาย และบริการหลังการขายรถยนต 

• บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  จํากัด 

บจ.ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  เปนผูแทนจําหนายรถยนตย่ีหอฮุนได แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
โดยมีความรับผิดชอบในดานการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ท้ังในสวนของชิ้นสวน 
และรถยนตย่ีหอฮุนได โดย บจ.อาปโก ไอทีเอส รวมทุนกับ บมจ.โซจิทส คอรปอเรชั่น และบจ.โซจิทส 
เอเชีย ไพรเวท ถือหุนนับเปนรอยละ  22 รอยละ 61 และรอยละ 17 ตามลําดับ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 550 ลานบาท 

(ง) บริษัทจําหนาย และบริการหลังการขายรถยนต 

• บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 

บจ.เอเบิล มอเตอรส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูม
และศูนยบริการหลังการขายในเขต นวนคร จังหวัดปทุมธานี ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลาน
บาท  ถือหุนทั้งหมดโดย บมจ. อาปโก ไฮเทค  

• บริษัท นิว เอรา เซลส  จํากัด 
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บจ.นิว เอรา เซลส  เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฟอรด  โดยมีโชวรูม
พรอมศูนยบริการหลังการขายทั้งสิ้น 3 แหง ต้ังอยูท่ีถนนลาดพราว ถนนรามอินทรา และอยูท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ  ถือหุนทั้งหมด โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท 

• บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

บจ.นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฮอนดา โดยมี
หองโชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในกรุงกัวลาลัมเปอร เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาป
โก ไฮเทค ท่ีถือหุนรอยละ 49 กับ บจ. เทเนกา ซีเทีย เอ็นเตอไพร ท่ีถือหุนรอยละ 51 มีทุนชําระแลว 1.5 
ลานริงกิต หรือประมาณ 16.5 ลานบาท  

• บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด 

บจ.เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดา โดยมี
โชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐ เพตันลิง จายา เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก 
ไฮเทค ท่ีถือหุนรอยละ 49 กับนักธุรกิจชาวมาเลเซียท่ีถือหุนรอยละ 51 ปจจุบันมีทุนชําระแลว 6 ลานริงกิต 
หรือประมาณ 66 ลานบาท  

(จ) ระบบนํารองการเดินทาง 

• บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 

บจ.อาปโก ไอทีเอส ดําเนินธุรกิจทําการตลาด จัดจําหนายอุปกรณ และใหบริการระบบนํารองการ
เดินทาง ซึ่งรวมถึง ซอฟตแวร และฮารดแวร ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค รอยละ 60  มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 100 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทเจวีซี บริษัทไพรออริต้ี เปนตน 

• บริษัท เอ เม็คชั่น จํากัด 

บจ.เอ แม็คช่ัน ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรม และผลิตระบบนํารองการเดินทางดวยรถยนต 
รองรับยอดขายจาก บจ.อาปโก ไอทีเอส โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 51 รวมทุนกับ บจ.
แมคชั่น เทคโนโลยี ซึ่งถือหุนรอยละ 49  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท 

• บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท จํากัด 

บจ.เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท ดําเนินธุรกิจทางดานระบบนํารองการเดินดวยรถยนตร โดย บจ.อาปโก 
ไอทีเอส  ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 310,000 เหรียญสิงคโปร 

(ฉ) อื่นๆ 

• บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

บจ. อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ 
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และการวิจัยพัฒนาดานวิศวกรรม โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 
10 ลานบาท 

• บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณตกแตงภายในรถยนตประเภทผลิตภัณฑ
พิมพลายไม และกํามะหยี่เทียม เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค กับบจก.คาซึยา อินเตอร
เนช่ันแนล ไพรเวท  ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 55 และ 45 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน ชําระแลว 28.5 
ลานบาท 

• บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด 

บจ.อาปโก แจ็คสปด ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตชิน้สวนประดับยนตสําหรับรถกระบะ เปน
บริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค กับ บจ. แจ็คสปด คอรปอเรชั่น ประเทศสิงคโปร ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 60 และ 40 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท 

• บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด 

บจ.แจ็คสปด คอรปอเรชั่น ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตเบาะหนังและชิ้นสวนประดับสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 20 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 21.8 ลาน
เหรียญสิงคโปร  

• บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด 

บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท ดําเนินธุรกิจการลงทุน และการควบรวมกิจการในบริษัทอื่น โดย 
บมจ.อาปโก ไฮเทค  ถือหุนทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 6.97 ลานเหรียญสิงคโปร  

• บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง (มาเลเซีย) จํากัด 

บจ.อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง (มาเลเซีย) เปนบริษัทที่ บจ.เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส ถือหุนทั้งหมด บริษัทนี้
ตั้งไวเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในขณะนี้ไดซื้อท่ีดินไวสําหรับจัดต้ังหองโชวรูม ของ
ฮอนดาแลว มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000 ริงกิต 
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3.3  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AHT เปนบริษัทเปดใหมที่แยกตัวออกจากบมจ.อาปโก ไฮเทค

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ผลิตชิ้นสวนโครงรถกระบะ AA 100 4,111.57 51.55 3,315.55 34.33 3,062.13 32.19 1,878.17 25.50

AH 100 1,143.09 14.33 1,522.40 15.76 1,525.16 16.03 1,120.62 15.21

AHP 100 0.00 367.30 4.99

AF 100 - 0.00 1,097.64 11.36 1,026.04 10.79 732.46 9.94

AK&AS 100 248.36 3.11 267.58 2.77 379.61 3.99 562.83 7.64

ผลิตชิ้นสวนพลาสติก

สําหรับผลิตภัณฑรถยนต 

และถังน้ํามันพลาสติค

AP 100 - 0.00 617.32 6.39 579.40 6.09 423.70 5.75

AH 100 18.04 0.23 169.75 1.76 151.05 1.59 -* -

AHT - 0.00 - - - - 15.90 0.22

ออกแบบและผลิตแมพิมพ AH 100 127.91 1.60 130.76 1.35 165.17 1.74 145.28 1.97

NESC 100 863.85 10.83 816.23 8.45 512.28 5.39 361.38 4.91

AM 100 256.10 3.21 192.07 1.99 209.27 2.20 137.81 1.87

NESM 49 0.00 302.87 4.11

TSR 49 865.40 10.85 997.61 10.33 1,210.96 12.73 1,281.70 17.40

AITS 60 0.00 15.36 0.16 22.24 0.23 30.64 0.42

A Maction 51 21.16 0.27 0.03 0.00 5.35 0.06 2.91 0.04

อื่นๆ 320.01 4.01 516.33 5.35 664.04 6.98 2.20 0.03

7,975.49 100.00 9,658.63 100.00 9,512.70 100.00 7,365.77 100.00

2549 2550 2551 2552

ผลิตชิ้นสวนรถยนต

ผลิตชิ้นสวนรถยนตขึ้นรูป

ผลิตชิ้นสวนรถยนตตีอัดขึ้น

รูป

ออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึด

กลุมธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ ดําเนินกิจการโดย
รอยละ

ของการ

จําหนายรถยนตและบริการหลังการขาย

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเชีย

ระบบนํารองการเดินทาง

รวม
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3.4 โครงการในอนาคต 

ในการแขงขันเพื่อท่ีจะเปนผูนําทางดานการผลิตระดับโลก บริษัทฯเสริมสรางศักยภาพทางการผลิตอยาง

ตอเนื่อง โดยเพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีระดับโลก โดยแบงเปนเครื่อง Komatsu Transfer Press 

3 เคร่ือง และเคร่ือง Komatsu Press 9 เคร่ือง ซึ่งมีมูลคาสูงถงึ 1.2 พันลานบาท โดยใชระยะเวลาเพียง 4  ปเทาน้ัน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดลงทุนในสายการผลิตใหม ของผลิตภณัฑถังนํ้ามันพลาสติก และระบบถังนํ้าลาง

กระจก เปนมูลคาถึง 500 ลานบาท ภายในป 2552 เพื่อเตรียมรองรับสถานการณการตลาดรถยนตท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยเปน

แนวโนมในรูปตัว V ในป 2553 เทียบเทากับป 2551 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมพ้ืนที่เพื่อกอสรางโรงงานใหมใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตวัของ

ตลาดรถยนตในอนาคตอันใกลน้ี 

ในชวงตนป 2553 เปนชวงที่ทุกๆฝายจับตามองสถานการณและคาดการณภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต

ท่ีจะเกิดขึ้นตลอดป 2553 แนวโนมที่ดีคือการเปดตัวของรถยนตรุนใหมๆ ในประเทศไทยที่จะเร่ิมตนการผลิตในอีกไมกี่

เดือนขางหนานี้ รวมถึงบางยี่หอก็ไดเปดตัวไปแลว เมื่อปลายป 2552 ท่ีผานมา สําหรับรถรุนใหมท่ีกําลังจะเปดตัวขึ้นนี ้

เปนการแสดงถึงศักยภาพในดานการผลิตและความยิ่งใหญของผูผลิตรถยนตนั้นๆและที่สาํคัญคือการไดเพิ่มสวนแบง

ทางการตลาดที่สูงขึ้น และในปนี้จะมี ผูผลิตรถยนตยักษใหญ บริษัทฯเปดตัวรถยนตขนาดเล็ก ไดแก บริษัทนิสสัน 

มอเตอร (ประเทศไทย) และ บริษัท ฟอรด (ประเทศไทย) จํากัด และที่สําคัญที่สุดก็คือกลุมบริษัทอาปโก คือหนึ่งในผูสง

มอบที่ไดรับความไววางใจในการผลิตและสงมอบชิ้นสวนยานยนตใหกับบรษิัทยักษใหญในป2553และ2554อยาง

ตอเนื่อง 

อีกปจจัยหน่ึงที่แสดงถงึแนวโนมทางดานบวกของตลาดโลกคือปริมาณความตองการในดานการผลิตช้ินสวน

ยานยนตจํานวนมหาศาลในประเทศจีน และอินเดีย แมวาสภาวะตลาดโลกจะคอนขางอยูในดานลบในป 2552 แตยอด

การผลิตรถยนตในจีนกลับสูงถึง 13 ลานคัน และในอินเดียอยูท่ี 2.2 ลานคัน เปรียบเทียบกับตัวเลขที่ไมดีนักของอาเซียน

ท่ียอดรวมอยูท่ี 1.8 ลานคนัเทานั้น สงผลใหกลุมบริษัท อาปโก จะตองใชความพยายามอยางยิ่งยอด เพ่ือหาโอกาสใน

การขยายการผลิต รวมไปถึงการผูกสัมพันธกับพันธมิตรธุรกิจในสองประเทศที่ไดกลาวมาแลว เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ไป

ขางหนา ใหเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตระดับโลกใหจงได  
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4.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลติภัณฑ 
4.1    ลักษณะผลิตภัณฑ   

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท อาปโก มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจการผลิตช้ินสวนยานยนตประกอบดวยการผลิต

โครงรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต 

(Machining) ผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิตอุปกรณระบบนํารองการเดิน  ธุรกิจดาน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับอุปกรณระบบนํารองการเดินทาง  และเปนตัวแทนจําหนายรถยนต โดยมี

รายละเอียด ของแตละกลุมผลติภัณฑหลักๆ ดังนี้ 

4.1.1 ชิ้นสวนรถยนต (OEM Auto Parts) 

 การผลิตชิ้นสวนรถยนตนับเปนกิจกรรมสรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ ช้ินสวนรถยนตท่ีผลิตโดยบริษัทฯมี

คุณภาพสูง  ซึ่งช้ินสวนรถยนตสําคัญที่บริษัทฯผลิต ไดแก  

(ก)  ถังน้ํามนัโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดับน้ํามัน (Tank Sender) โดยสงมอบ
ผลิตภัณฑๆ ปละประมาณ 100,000 ชิ้นตอปใหกับบริษัท ออโต อัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนผูผลิตรถยนต
ฟอรดและมาสดา ซึ่งนับเปนรายไดท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเปนผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีสามารถผลิตถังน้ํามันได
ทุกช้ินสวนเกือบรอยเปอรเซ็นต ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ คอรปอเรช่ัน (Keylex Corporation) 
ประเทศญี่ปุนโดยการทําสัญญาความรวมมือทางเทคนิค ซึ่งคูสัญญาสามารถตออายุสัญญาได และบริษัทฯ ยังไดรับ
ความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ  ประเทศเยอรมันอีกเชนกัน 

(ข) ถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) บริษัทฯ ไดลงทุนในโรงงานผลิตที่ทันสมัยและสายการผลิต
ระดับโลก ในสวนนี้บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก บริษัท Kautex ประเทศเยอรมัน เครื่องเปาขึ้นรูป
พลาสติก (Blow Moulding Machine)ของบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตถังน้ํามันได 250,000 ช้ินตป โรงงานแหงนี้
ไดเร่ิมการผลิตในปลายป 2552 ท่ีผานมาโดยสงมอบผลิตภัณฑๆ ละประมาณ 100,000 ชิ้นตอปใหกับบริษัท ออโต 
อัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนผูผลติรถยนตฟอรดและมาสดา 

(ค)  ช้ินสวนเช็คระยะเปด/ปด ประตู (Door Check Link) ผลิตประมาณ 700,000 ช้ินตอปสงใหกับอีซูซุ    
ในสวนนี้บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก บริษัท EDSCHA NA ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญแลว
บริษัทฯ จะใชแมพิมพท่ีบริษัทฯผลิต ทําการผลิตช้ินสวนรถยนตตามคําสั่งซื้อของลูกคา เนื่องจากเครื่องปมขึ้นรูป 
(Press) ช้ินสวนมีหลายขนาดขึ้นอยูกับแรงที่ใช ซึ่งสามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนช้ินสวนรถยนตท่ีมีขนาดรูปรางที่
หลากหลาย  

(ง) ผลิตช้ินสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) มีการผลิตท้ังในประเทศไทย โดยบริษัท  อาปโก  ฟอรจจิ้ง 
จํากัด (มหาชน) ลูกคาหลักไดแก บริษัท ออโตอัลไลแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ที อาร ดับบลิว และบจ.ไทยยามาฮา 
เปนตน  และประเทศจีน โดยมีลูกคาหลักไดแก  ผูผลิตรถยนตตาง ๆ ในประเทศจีน และ บริษัท Schnider Electrical 
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(จ) โครงรถกระบะ รุน ดี-แมกซ  แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการออกแบบแมพิมพ พัฒนารูปแบบ 
ทดสอบ และผลิต จนเปนโครงรถกระบะที่สมบูรณแบบ ใหกับ บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีกําลังการผลิต 
294,000 ช้ินตอป แบงการทํางานเปน 2 กะ (8 ช่ัวโมงตอกะ) ชุดโครงรถที่บริษัทฯ สงมอบใหกับอีซูซุเปนช้ินสวน
ประกอบยอย ซึ่งบริษัทฯ อีซูซุจะนําไปเชื่อมตอกันเพ่ือประกอบตอเปนโครงรถ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบดวย
ช้ินสวนตาง ๆ ประมาณ 50 – 60 ช้ิน ในปท่ีผานมาโรงงานไดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตแลว และบริษัทฯ ไดขยาย
กําลังการผลิตในสวนของการตัดและการปมขึ้นรูปในปท่ีผานมา นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจางบริษัทภายนอก เชน บริษัท 
ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน) (TRU) และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา จํากัด (TSPKK) ผลิตบางชิ้นสวนเพ่ือ
ประกอบกับช้ินสวนที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจําหนายตอใหกับทางอีซูซ ุ

การผลิตแบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ การตัด การปมขึ้นรูป และการประกอบ โดยเริ่มจากการนําเหล็ก
มวนมาตัดเปนแผนและเรียงซอนกัน จากนั้นนําเหล็กแผนมาปมขึ้นรูปเปนช้ินสวนประกอบยอย (Components) และนํา
ช้ินสวนยอยมาเชื่อมประกอบกับชิ้นสวนอื่น ๆ เปนช้ินสวนกึ่งสําเร็จรูป (Subassembly) ตรวจคุณภาพ และบรรจุเปนชุด 
สวนประกอบโครงรถยนตครบชุด (Set of Frame Components) เพื่อนําไปสงโรงงานของอีซูซุ เพื่อประกอบเปนโครง
รถยนต (Final Frame) ท่ีไดรับการเชื่อมประกอบเปนหนึ่งช้ิน และนําไปประกอบรถรุน ดี-แมกซ ตอไป 

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

สําหรับธุรกิจยานยนตแลว “คณุภาพ” เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทุกขั้นตอนในกระบวนการ

ผลิตจะตองคํานึง และมุงมั่นใหการผลิตไดสินคาคุณภาพเสมอ บริษัทฯ จึงใชเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิตขั้น

สูง เพ่ือใหตรงตามความตองการของลูกคา การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรสามารถ

ยืนยันไดถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของสินคาที่ผลิตขึ้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะเตรียมความพรอมตลอดเวลาสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงของรถยนตซึ่งจะเร่ิมผลิตหรือเปดตัวภายใน 3-5 ป ขางหนา โดยบริษัทฯ จะไดเขาไปเสนองานลวงหนากับ

บริษัทนั้น ๆ และบริษัทฯ ยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาโดยตลอดมาจึงไดรับงานอยางตอเนื่อง   อีกทั้งยังสรรหาบริษัท 

OEM Suppliers รายใหญของโลกที่มีสัญญาการผลิตทั่วโลก (Global Supply Contract) เพ่ือแสวงหาโอกาสทางการคา

ในประเทศนั้น ๆ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตช้ินสวนที่ดีท่ีสุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยโดยมีคูแขงที่เปนบริษัทผลิตช้ินสวน

รถยนตรายอื่น  ไดแก กลุมบริษัท ไทยซัมมิท และ บริษัท ซีเอซ โอโตพารท จํากัด เปนตน แตในสวนของโครงรถรุน ดี-

แมกซนั้น บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด เปนผูผลิตรายเดียวของ อีซูซุ และผูกขาดการเปนผูผลิตรายเดียวในช้ินสวนนี้ 
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กลุมลูกคาของชิ้นสวนรถยนต  

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตแบงเปน 2 ประเภท คือ ช้ินสวนที่ผลิตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) 

และช้ินสวนที่เปนอะไหล (REM) โดยที่ช้ินสวนที่สงโรงงานประกอบรถยนต (OEM) จะถูกสงไปใชในการประกอบ

รถยนตโดยตรงและในสวนของ (REM) จะเปนชิน้สวนที่เปนอะไหลขายในทองตลาดเพื่อทดแทนชิ้นสวนเดิม 

บริษัทฯเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM)โดยลูกคาเกือบท้ังหมดของบริษัทฯ 
เปนบริษัทประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกและขายในประเทศ โดยลูกคาหลักในประเทศไดแก ผูผลิตรถยนต
ย่ีหอ ฟอรด มาสดา นิสสันโตโยตา อีซูซุ ฮอนดา และ เจนเนอรัล มอเตอรส    

รายชื่อลูกคาชิน้สวนประกอบรถยนต (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 โตโยตาแมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

บริษัท ซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรีส จํากัด 

บริษัท ทาคาโอะ(ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท ไทย ออโต เวอรค จํากัด 

บริษัท ไทยมาราจูน จํากัด 

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 ซีสต้ิง อินเทเรีย จํากัด 

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทีฟ พลาสติคส(ประเทศไทย) 
จํากัด 
บริษัท ไทยอาซาคาวา จํากัด 

บริษัท โตโยตา โบโชกุ เอเซีย จํากัด 
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บริษัท ไทย อินเตอรเนชั่นแนล ไดย เมคกิ้ง จํากัด 

บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ฮิโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) 
จํากัด

   ธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในป 2547 มีเหตุการณสําคัญที่เปนเกียรติประวัติกับบริษัทฯ อยางยิ่งคือ บริษัทฯ ไดเขาถือหุนใน        

บจ. คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รอยละ 75 และเพิ่มเปนรอยละ 100 ใน

ป 2548 และมีอํานาจเต็มในการควบคุมบริหารกิจการ และจากการลงทุนในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯ กาวเขาไปมีสวนรวมใน

ตลาดของประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดยานยนตท่ีใหญเปนอันดับสามของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

ญี่ปุน 

  ในขณะท่ีธุรกิจในประเทศไทยกําลังดําเนินไปไดอยางดีย่ิง ซึ่งฝายจัดการของบริษัทฯ ยังคงวางแผน

งานลวงหนาอยูเสมอ จากการที่ ท่ัวโลกมุงความสนใจไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ จึงตอง

เตรียมพรอมสําหรับการแขงขันที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากตนทุนของคาแรงที่ตํ่าของจีน  

  การดําเนินกิจการของจีนในปจจุบันยังคงมีนอยซึ่งเปนเรื่องที่นาลอง ดวยพ้ืนที่กวา 55,000 ตาราง

เมตรของโรงงานสองแหงที่ต้ังอยูท้ังใน คุนชาน และชิงพู มณฑลเซี่ยงไฮ พรอมทั้งพนักงานอีกกวา 600 คน บริษัทฯ ก็

พรอมที่จะเปดเขาไปเจาะตลาดยานยนตท่ีเจริญเติบโตอยางยิ่งในประเทศจีน 

  บริษัทฯ วางแผนท่ีจะนําความรู ความสามารถ และประสบการณของบริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิต

ช้ินสวนยานยนตระดับโลกมาบริหารบริษัทยอยในประเทศจีน และนอกจากการผลิตช้ินสวนยานยนตประเภทตีอัดขึ้น

รูปแลว บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถผลิตช้ินสวนในรูปแบบใหมสูตลาดในประเทศจีนไดอีกดวย  

ซึ่งรวมถึงการบริการหลังการขายใหกับลูกคาชาวจีนท่ียังคงมีอุปกรณจับยึด (Jig) ท่ีผลิตโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค 

ประเทศไทย 

  จากการเขาลงทุนกิจการในครั้งนี้ของบริษัทฯ ไดสรางความเชื่อถืออยางมากใหกับลูกคาในประเทศ

จีน เปนท่ีคาดหวังวาดวยการพัฒนาระบบการจัดการและความชํานาญในการผลิต รวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดี

กับลูกคา การดําเนินงานบริษัทฯ ในประเทศจีนนาจะทํากําไรใหกับกลุมบริษัทฯ ไดเปนอยางดีในอนาคต 

4.1.2 ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึด (Jig) 

ในการประกอบรถยนต บริษัทผูประกอบรถยนตจะใชอุปกรณจับยึดในการจับยึดช้ินสวนรถยนต เชน ฝา
กระโปรงรถ สวนโครงใตรถ ประตู เพื่อเช่ือมช้ินสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ ในอดีตอุปกรณจับยึด (Jig) 
ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุน เนื่องจากเปนการออกแบบที่คอนขางยากผูออกแบบอุปกรณจับ
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ยึดตองมีความรูเกี่ยวกับตําแหนงในการเชื่อม วิธีการเชื่อม และรูปทรงของปนที่ใชในการเชื่อมเปนอยางดี และเมื่อ
ออกแบบเสร็จ แบบที่ออกก็จะสงไปเพื่อทําการผลิต ในอดีตที่ผานมาอุปกรณจับยึดที่ผลิตในประเทศไทยนั้นเปนการ
ออกแบบตามขอมูลท่ีไดรับจากตางประเทศทั้งสิ้น บมจ.อาปโก ไฮเทคเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถ
ออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดใหกับผูประกอบรถยนตรายใหญ ๆ ท่ัวโลก บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเปน
พิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดช้ินสวนรถยนตประเภท Low Volume ท่ีประกอบรถยนตในจํานวนนอยกวา 20,000 คัน
ตอป ดังนั้นลักษณะของ Low Volume Jig จึงเปนอุปกรณจับยึดที่ใชสําหรับประกอบรถยนตจํานวนนอยกวา 20,000 คัน
ตอป  

ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการผลิตอุปกรณจับยึด คือ ขั้นตอนการออกแบบ   ในขั้นตอนนี้วิศวกรผูออกแบบจะ
ทําการศึกษารายละเอียดของชิ้นสวนรถยนตท่ีตองการจะประกอบอยางพิถีพิถัน นอกจากนั้นผูออกแบบจะตองพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณท่ีใชในการเชื่อม รวมถึงตําแหนงของการเชื่อมซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดรายละเอียดมาให   
บริษัทฯ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ท่ีทันสมัยในการออกแบบ และผลิตดวยเครื่องกัด
เหล็กที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร CNC (Computer Numerical Control)    หลังจากผลิตอุปกรณจับยึดเสร็จแลว วิศวกรจะ
ทําการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถตามขอกําหนดของลูกคา   นอกจากนี้บริษัทฯยังมีบริการการติดต้ัง
อุปกรณจับยึดท่ีผลิตเสร็จแลวท่ีโรงงานของลูกคาและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคการประกอบรถดวย   การผลิต
อุปกรณจับยึดนี้เปนการผลิตตามคําสั่งของลูกคา (Make to Order) กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบ
รถใหม บริษัทฯ ก็จะตองทําการออกแบบอุปกรณจับยึดใหมเสมอ บริษัทฯจึงจําเปนตองมีผูออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ
ซึ่งทางบริษัทฯไดมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเพื่อมาพัฒนาวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทฯ   มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิตอุปกรณจับยึด ในขณะที่จะตองรักษาคุณภาพของอุปกรณ

จับยึดใหไดมาตรฐานระดับโลกตามท่ีผูประกอบรถยนตท่ัวโลกตองการ บริษัทฯ จึงใหความสนใจในการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องในการผลิตอุปกรณจับยึดที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบรถ 

แผนภาพขางลางน้ีแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยึด                                    

 

 

 

 

 

 

เตรียมงาน ขอมูลของช้ินงานจากลูกคา ออกแบบ        จัดเตรยีมวัสดุ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง ทดลองประกอบชิ้นสวน 

บรรจุหีบหอ ขนสง        ติดต้ังและประกอบชิ้นสวนที่โรงงานลูกคา สงมอบสินคา 

ประกอบ ผลติ ทําการกัดขึ้นรูป 
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กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย

และในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต กลยุทธทางการตลาดที่บริษัทฯ ใชน้ันประกอบดวย คุณภาพดี ราคายุติธรรม 

และสงมอบสินคาตรงเวลา (QCD)    ในดานคุณภาพ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพทั้ง QS9000/ISO9002, ISO 14001 

และ ISO/TS 16949 สวนในดานตนทุน (Cost) บริษัทฯ ไดพยายามลดตนทุนใหตํ่าลงโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

นอกจากนี้ในดานการสงมอบ (Delivery) บริษัทฯ จะเนนและใหความสนใจในเรื่องการสงมอบสินคาตรงเวลาซึ่งทําให

ลูกคาเชื่อถือ มั่นใจและไววางใจในบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงพยายาม ศึกษาความตองการในการผลิตรถยนตรุนใหมของ

บริษัทผลิตรถยนตรายใหญท่ัวโลกอยูเสมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนตแบบ Low Volume เนื่องจากตลาดอุปกรณ

จับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยยังมีนอยอยู ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมเนนการขายอุปกรณจับยึดภายในประเทศ

เพียงอยางเดียว เพื่อรักษาระดับปริมาณยอดขายใหเปนไปอยางสม่ําเสมอ  บริษัทฯ จึงตองมุงเนนการจําหนายอุปกรณจับ

ยึดในตางประเทศเปนสวนใหญดวย เชน อเมริกาใต ยุโรป และประเทศในแถบอเมริกาเหนือเปนหลัก   

บริษัทฯ มีคูแขงทางดานอุปกรณจับยึดที่สําคัญคือ บจ. ออโต ซีเอส ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณจับยึด

ใหกับบจ. โตโยตา ประเทศไทย  นอกนั้นก็มีเพียง บมจ. ไทยรุง ยูเนียนคาร  บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจะเนียร่ิง และบจ. สาม

มิตร มอเตอรส เทานั้น 

กลุมลูกคาอุปกรณจับยึด (Jig) 

ลูกคาอุปกรณจับยึด   คือ  ผูประกอบรถยนตหรือบริษัทเจาของยี่หอรถยนตตาง ๆ   เชน ฟอรด    เดม

เลอรไครสเลอร   เรโนลด   และ วอลโว   ซึ่งบริษัทผูผลิตรถยนตเหลานี้สวนใหญจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดในระยะแรก

ของการออกแบบรถยนต  

   ในป 2552 บริษัทฯ มีลูกคาตางประเทศ และลูกคาในประเทศคิดเปนมูลคารวม 15.90 ลานบาท หรือรอย

ละ 0.22 ของรายไดรวม  

   ใน 5 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดใหกับลูกคา ดังตอไปนี้ 

 

 

 



 
 

สวนที่  1  บริษัทที่ออกหลักทรัพย   หนา 28  
 

    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ประเทศ รุน 

BMW 

ไทย 5 Series, E46 / New 3 Series 

มาเลเซีย 3, 5 and 7 series 

อิยิปต 5 Series 

DAIMLER CHRYSLER 

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 

เวียดนาม Transit, Laser, Ranger 

จีน Ikon  

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, 700P 

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 
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ชื่อบริษัท ประเทศ รุน 

แซมเบีย/  เวียตนาม 323 

MERCEDES BENZ 

อิยิปต E-Class 

อินโดนีเซีย / ฟลิปปนส Van, MB 100, E-Class 

มาเลเซีย C-Class, S-Class, Truck, W204 

ซาอุดิอาราเบีย Small Truck, Truck 

ไทย C-Class, S-Class 

เวียตนาม E-Class 

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 

โคลัมเบีย R19, Megane, Clio, B90 

จีน Trafic 

โมรอคโค Kangoo, B90, L90 

PERODUA มาเลเซีย Daihatsu 

SUZUKI ไทย Vitara 

SWEDISH MOTOR 

ASSEMBLY 
มาเลเซีย S40, V50 

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

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 
 

 4.1.3 การออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

ธุรกิจการออกแบบและผลิตแมพิมพของบริษัทฯ  ในขั้นตอนแรกของการผลิตเร่ิมจากวิศวกรผูออกแบบทําการ
ออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) ซึ่งไดรับขอมูลรายละเอียดจากลูกคา จากนั้นจะทําแบบหลอดวยโฟมเพ่ือทํา
การหลอขึ้นรูป (Casting) ช้ินงาน จากนั้นจึงนําช้ินงานหลอขึ้นรูป สงตรงไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพ่ือทํา
การกัดเหล็กแมพิมพ    บริษัทฯมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกคร้ังกอนที่จะนําไปผลิต
ช้ินสวนหรือสงมอบใหกับลูกคา     บริษัทฯ ยังมีบริการติดต้ังแมพิมพท่ีโรงงานของลูกคาทั้งในและตางประเทศอีกดวย        

 แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดของแมพิมพของการผลิตแมพิมพเพ่ือจําหนายแกลูกคาภายนอก เนื่องจาก
สวนมากที่บริษัทฯ ผลิตถูกนํามาใชในการผลิตช้ินสวนรถยนตของลูกคาของบริษัทฯเอง สวนบริษัทอื่นๆ ท่ีผลิต
แมพิมพ ไดแก บมจ. ไทยรุงยูเนี่ยนคาร บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง บจ.สามมิตร มอเตอร  บจ. โอกิฮารา  และ บจ. ไทย 

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ       ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา ทดลองปมชิ้นงานที่โรงงาน / โรงงานลูกคา 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกัดข้ึนรูปโดยใชเครื่องจักร CNC 
 

ปรับแตงผิวสําเร็จ ประกอบช้ินสวนแมพิมพ 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานข้ันตน 
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อินเตอรเนชั่นแนล ดาย เมกกิ้ง (TID) อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตก็สามารถผลิตแมพิมพใหกับลูกคา
ภายนอกไดเชนกัน 

  กลุมลูกคาดานแมพิมพ (Stamping Die) 

  กลุมลูกคาดานแมพิมพสวนใหญจะเปนกลุมเดียวกันกับกลุมลูกคาผูผลิตช้ินสวนรถยนต เนื่องจาก
แมพิมพท่ีบริษัทฯผลิตสวนใหญใชสําหรับผลิตช้ินสวนรถยนตใหกับลูกคาน้ัน ๆ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตแมพิมพเพื่อใชในการ
ผลิตช้ินสวนรถยนตเองในอัตราประมาณรอยละ 70 และสวนที่เหลือเปนการผลิตเพ่ือจําหนายใหกับลูกคาทั่วไป โดย 
บริษัทฯ จะคิดรวมมูลคาของแมพิมพเขาไปกับราคาขายตอหนวยของชิ้นสวนรถยนต จึงเปนการทยอยรับรูรายไดและ
คาใชจายของแมพิมพตามจํานวนการผลิตชิ้นสวนนั้น ๆ ใหกับลูกคาภายในระยะเวลา 4-5 ป 

ในป 2552 บริษัทฯ มียอดขายแมพิมพท้ังหมดประมาณ 145.28 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1.97 ของรายไดรวม 

 4.1.4 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealer) 

(ก) ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดใน

ประเทศไทย NESC มีโชวรูม 3 แหงในประเทศไทยตั้งอยูท่ีถนนลาดพราว ถนนรามอินทรา และสมุทรปราการ  เปน

โชวรูมพรอมศูนยบริการที่มีเครื่องมืออุปกรณอันทันสมัย โดยทันทีท่ีลูกคานํารถเขารับบริการ ผูเชี่ยวชาญของศูนยฯ จะ

ทําการตรวจสภาพเบื้องตน ประเมินงานซอม ประเมินราคา และระยะเวลาการซอม จากนั้นก็จะทําการนัด

หมายกําหนดการแลวเสร็จเพื่อใหลูกคามารับรถ ศูนยบริการของ NESC สามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมี

คลังอะไหลสํารองที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังอะไหลสวนกลางของฟอรดเซลส จึงสามารถสั่งซื้อ และจัดหา

ช้ินสวนอะไหลไดอยางรวดเร็วในการซอม  

 ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา NESC ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย อาทิเชน“President Circle” เปนรางวัลท่ีมอบ

ใหกับตัวแทนจําหนายที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ  รางวัล “ความพึงพอใจของลูกคา (C.S.I)” จากสถาบัน J. D. 

Power  และรางวัล “Quality Care” ท่ีแสดงถึงความมุงมั่นในการใหบริการที่ดีกับลูกคา อีกทั้งเปนตัวแทนจําหนายแหง

แรกที่ไดรับใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซึ่งเปนมาตรฐานการขายและการบริการที่กําหนดโดยบริษัท ฟอรด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา การไดใบรับรองนี้จะทําใหสถานะของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดของ NESC สูงขึ้น 

โชวรูมทั้ง 3 แหงของ NESC เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 19.00 น. 
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(ข) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา 

 บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส (TSR) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินกิจการดานตัวแทนจําหนายรถยนต

ฮอนดาในประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมพรอมศูนยบริการ ต้ังอยูท่ีเมือง เปตาลิง จายา   

บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุนในประเทศมาเลเซียอีกแหงคือ บจ. นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) (NESM) ซึ่งดําเนิน

กิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต ฮอนดา ในประเทศมาเลเซียเชนกันที่มีโชวรูมและศูนยบริการที่พรอมจะใหบริการ

แกลูกคาไดตลอดเวลา 

(ค) ตัวแทนจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 

 บจ. เอเบิล มอเตอร (AM) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 

ดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 1 แหง บนถนนพหลโยธิน จังหวัด

ปทุมธานี  

(ง) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได 

 บจ. ฮุนได มอเตอร (ประเทศไทย)  เปนบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 

2549 ดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 

  กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

  บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนผูแทนจําหนายรถยนตอันดับหน่ึงของฟอรดในประเทศไทย ดวย

การขายและการใหบริการที่ดีท่ีสุดกับลูกคา ดังนั้น บริษัท ฯ จึงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยมีการทําวิจัย

การตลาดดวยการใชแบบสอบถามสงใหลูกคาพรอมทั้งเก็บขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของลูกคาเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการ

บริการ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการบริการ

ท่ีดีแกลูกคา  คูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนรถยนต จากคายอื่น เชน อีซูซุ โตโยตา และมิตซูบิชิ  

  กลุมลูกคาตัวแทนจําหนายรถยนต 

  กลุมลูกคาเปาหมายที่ซื้อรถยนต คือ ลูกคาทั่วไปที่ติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง และผานพนักงานขาย

ของบริษัทฯ และกลุมลูกคาเปาหมายของศูนยบริการ คือ ลูกคาทั่วไปที่ซื้อรถยนตจากบริษัท ฯ และลูกคาทั่วไปที่ซื้อจาก

ตัวแทนอื่น 
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4.1.5 ระบบนํารองการเดินทาง 

บจ.อาปโก ไอทีเอส เปนผูผลิตซอฟแวรระบบแผนที่นําทางภายใตช่ือ POWERMAP ซึ่งเปนโปรแกรมเพื่อใช
ในการแนะนําเสนทาง และนําทางใหลูกคาถึงจุดหมายปลายทางดวยเสียงนําทาง และแสดงแผนที่นําทาง   ซึ่งซอฟแวร
จะนําไปใชกับสินคาประเภทเครื่องเสียงติดรถยนตท่ีมีระบบนําทางประกอบภายในตัวเคร่ือง หรือแบบแยกเปนกลอง
ภายนอก และแบบเครื่องนําทางแบบพกพา และทางบริษัทฯ ยังไดบัตรสงเสริมการลงทุน หรือ BOI ซึ่งจะทําใหไดสิทธิ
ประโยชนในการลดหยอนภาษีรอยละ 3  

กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ถาเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา POWERMAP มียอดจําหนายเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 200 โดยมีสัดสวน
ทางการตลาดโดยรวมประมาณรอยละ 30-40  ทาง POWERMAP ใหความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพ ราคา และการ
ใหบริการ ท่ีผานมาบริษัทฯไดมีการโฆษณากับนิตยสารที่ตรงกลุมเปาหมาย รวมถึงการใหความรวมมือกับลูกคาในงาน
แสดงสินคาตาง ๆ เชน งานมอเตอรเอ็กซโปร  มอเตอรโชว และงานคอมมารท เปนตน ผลิตภัณฑ POWERMAP เปน
ผลิตภัณฑท่ีทําเพื่อคนไทยโดยคนไทย เปนโปรแกรมที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากสรางขึ้นโดยทีมงานผูชํานาญในการทํา
ซอฟแวรแผนทีน่ําทาง และทีมงานสํารวจแผนที่คนไทยที่เขาใจกฏจราจรและสภาพถนนตางๆ ในประเทศไทยเปนอยาง
ดี อีกทั้งบริษัทฯไดใหความสําคัญดานบริการ และการพัฒนาโดยเนนตามความตองการของผูบริโภคมาปรับปรุง และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยศักยภาพดังกลาวทําให POWERMAP สามารถตีตลาดไดอยางรวดเร็ว และครองใจผูใชเปน
จํานวนมาก  

การพัฒนาและผลิตซอฟตแวรแผนที่นําทางและขอมูลแผนทีจํ่าเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก 
ดังนั้นการแขงขันจึงอยูในระดับตํ่า จนถึงปจจุบันมีคูแขงทางการคาไมถึง 5 ราย ไดแก บริษัท เอ็ม แอนด ซอรฟ ภายใต
ย่ีหอ SpeedNavi บริษัท ESRI ภายใตย่ีหอ Gamin บริษัท MIO ภายใตย่ีหอ MIO ผลิตภัณฑภายใตย่ีหอ i-Go ทําใหบริษัท
ฯเติบโตไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งความตองการในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักถึง
ประโยชนของการใชระบบนํารองการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงศักยภาพในการขยายตัวของตลาดมีอยูคอนขางสูง สืบ
เนื่องมาจากจํานวนการใชงานในประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่า นอยกวารอยละ 10 ของรถยนตท่ีจดทะเบียน 
เมื่อเทียบกับจํานวนการใชงานในตางประเทศซึ่งไมตํ่ากวารอยละ 60  

กลุมลูกคาของระบบนํารองการเดินทาง 

ลูกคาของ POWERMAP โดยสวนมากปนลูกคากลุมบริษัทซึ่งเปนผูจําหนายอุปกรณนํารองการ
เดินทาง (GPS) ท่ีมีช่ือเสียง โดยสามารถแยกไดเปนสองกลุมหลักๆ ไดแก กลุมเครื่องเสียงติดรถยนตพรอม GPS มีกวา 
16 ย่ีหอ เชน JVC, Priority, Concept เปนตน และกลุมเครื่องนําทางแบบพกพา มีกวา 10 ย่ีหอ เชน Blueburri, Pierre 
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Cardin, i-Fox เปนตน  ปจจุบัน POWERMAP จําหนายเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตบริษัทฯมีแผนที่จะขยายตลาด
ไปในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร  

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 ประเทศไทยพัฒนาในฐานะเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตระดับโลกของเอเซียตะวันออกเฉียงใต และยังคง

พยายามอยางตอเน่ือง เพือ่ท่ีจะเปนผูนําระดับโลก ผลกระทบจากสภาวะตกต่ําของเศรษฐกิจโลกในป 2540 สงผลทําให

ประเทศไทยตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของการสงออกของรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตเพื่อการพาณิชย ในระยะเวลา

นั้นนับเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของยอดการผลิตทั้งหมด ประเทศไทยไดกาวขึ้นมาเปนศูนยกลางการผลิตหลักของผูผลิต

รถยนต และผูสงมอบรายใหญๆของโลก ไดแก ฟอรด อีซซูุ มาสดา มิตซูบิชิ โตโยตา และนิสสัน รวมทั้งผูผลิตรถยนต

อื่นๆที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตอันใกลน้ี เพื่อตอบสนองความตองการทั้งตลาดในประเทศ และเพื่อการ

สงออก 

จากผลกระทบจากสภาวะตกต่ําของเศรษฐกิจโลก และปญหาซับไพรมของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2551 

สภาพความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ ตอเนื่องถึงป 2552 รวมถึง ปญหานํ้ามันขึ้นราคา 

เงินเฟอ และ สภาวะหนี้ฝด จากปจจัยท้ังหมดที่กลาวมาแลวสงผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ

อุตสาหกรรมยานยนตของไทย ในชวงตนป 2552 อุตสาหกรรมยานยนตถูกผลกระทบอยางหนักจากสภาวะตกต่ําของ

เศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดจากปริมาณการผลิตที่ลดลงถึง รอยละ 28 ในครึ่งแรกของป อยางไรก็ตาม ยอดขายมีแนวโนมที่ดี

ขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลําดับ โดยภาพรวมสําหรับป2552 นั้น ยอดการจําหนายปรับตัวลดลงรอยละ 10.8 หรือ 

548,037 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 1.4 บวกกับยอดที่ลดลงคิดเปนรอยละ 17.9 ของรถยนตเพ่ือใชในการ

พาณิชยหรืออยูท่ี 318,834 คัน ในขณะที่เปนรถกระบะ 247,887 คัน ตกลงรอยละ 20.4 ในสวนของการผลิตเพ่ือการ

สงออกหรืออยูท่ี 450,507 คัน ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ทําใหยอดรวมจํานวนการผลิตผัน

ผวนมาอยูท่ี 999,378 คัน 

อุตสาหกรรมยานยนตไทยเร่ิมท่ีจะฟนตัวในชวงปลายป 2552 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการผลักดันของ      

ภาครัฐ ดังจะเห็นไดจากโครงการชวยเหลือเศรษฐกิจหลายๆโครงการ ตัวอยางเชน โครงการไทยเข็มแข็งชวงที่ 1 และ 2 

ซึ่งชวยอัดฉีดเม็ดเงินใหเกิดการลงทุนในระบบ รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคาทางการเกษตร นอกจากนี้

ภาครัฐยังไดขยายและเพิ่มขอยกเวนทางภาษีภายใตสัญญาเขตการคาเสรีหลายฉบับซึ่งจะทําใหแนวโนมอุตสาหกรรม

ยานยนตของไทยในป 2553 นี้ คาดการณวาจะมียอดผลิตอยูท่ี 1,400,000 คันซึ่งหมายความวายอดผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดิม

ประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับป 2552 ท้ังนี้เปนผลมาจากการคาดการณวาปริมาณการผลิตเพ่ือการสงออกจะมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 800,000 คัน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากยอดขายของรถยนตกระบะที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมใน
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ตลาดโลก และหน่ึงในเหตุผลท่ีสําคัญคือ 

การหมดอายุของสนธิสัญญาทางดาน

การรักษาสิ่งแวดลอมหลายๆฉบับใน

หลายๆประเทศ บวกกับแนวโนมของ

ผูบริโภคที่เปลี่ยนมาใชรถท่ีมีขนาดเล็ก 

ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ซึ่งก็ตรงตามแผนสงเสริม

การผลิตของประเทศไทยที่จะเปน

ศูนยกลางการผลิตรถยนตขนาดเล็ก

ประหยัดพลังงาน (eco – car) ของโลก 

ในสวนของการผลิตรถยนตเพื่อจําหนายภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่องในป 2553 และ

คาดการณวาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากป 2552 โดยคิดเปนรอยละ 9 หรือ 600,000 คัน โดยแบงเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล

จํานวน 251,000 คัน และรถยนตเพื่อการพาณิชย จํานวน 349,000 คัน ซึ่งเปนรถกระบะ จํานวน 272,000 คัน สําหรับปนี้

คาดการณวารถกระบะจะเปนแรงผลักดันหลักของตลาด ซึ่งจะเปนผลดีตออุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม แมวาในป 2552 ยอดขายของรถกระบะจะลดลง แตทุกภาคสวนก็มีความเห็นที่ตรงกันและมีความเชื่อมั่น

วารถกระบะจะกระตุนใหยอดการผลิตปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากแนวโนมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

แมวาสภาวะตกต่ําของเศรษฐกจิโลก จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตของโลกในปท่ีผานมา แต

แนวโนมของอตุสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ในชวง 2553 – 2555 มีสัญญาณที่ดีขึ้น สบืเนื่องมาจากแผน

ผลักดันการผลิตรถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (eco – car) จากรัฐบาลและการเขารวมของผูผลิตรายใหญของโลกที่

มีสวนในการผลิตรถยนตชนิดนี้ในประเทศไทย ผนวกกับขอบังคับที่ผูผลิตจะตองผลิตรถยนตประหยัดพลังงานไมนอย

กวา 100,000 คันในระยะเวลา 5 ป เพื่อท่ีจะไดรับสิทธิการสงเสริมหรือยกเวนภาษีรวมท้ังการฟนตัวของตลาดรถกระบะ  

“ประเทศไทยจะกลับมาเปนฐานการผลิตรถยนตระดับแนวหนาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตอีกครั้งหน่ึงและจะ 

ตองเข็มแขง็ย่ิงกวาเดิม ดวยตนทุนที่ตํ่าที่สุด บวกกับมาตรฐานในการควบคุมคณุภาพระดับโลกและมาตรฐานแรงงานที่

ดีเย่ียม” 
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 4.2.1  นโยบายภาครัฐในปจจุบันที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนตของไทย 

เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตมีความสําคัญสูงทั้งในการนําเงินเขาประเทศ และในการพัฒนาประเทศ

ใหเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตของทวีปเอเชีย ภาครัฐจึงไดมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต

ประกอบดวยโครงการถายทอดเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญี่ปุน ผานสถาบันยานยนต ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลญี่ปุนผาน 4 องคกรใหญคือ Japan External Trade Organization (JETRO), Japan International Cooperation 

Agency (JICA), Japan Overseas Development Corporation (JODC) และ  New Energy and Industrial Technology 

Development Organization (NEDO) โครงการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน (Supplier Development Program, SDP) ซึ่งเปน

โครงการภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ดวยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยสํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันยานยนต โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตช้ินสวนยาน

ยนต ภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการจัดทําขอมูล

อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (Competitive Benchmarking) ของอุตสาหกรรมยานยนต 

และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารการจัดการ 

ในเร่ืองของการคาตางประเทศ รัฐบาลไทยไดมีการตกลงกับประเทศใน ASEAN เกี่ยวกับการเปดเสรี

ของอุตสาหกรรมยายนตภายใตสนธิสัญญาการเปดเสรีทางการคา AFTA และยกเลิกขอบังคับในการใชช้ินสวน

ภายในประเทศ ภายใตขอตกลงสิทธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ่งจะมีการลดภาษีศุลกากรระหวางประเทศใน ASEAN 

6 ประเทศ เปน 0% - 5% ภายในป 2546 สําหรับประเทศสมาชิก นโยบายนี้ทําใหผูผลิตใน ASEAN มีศักยภาพในการ

แขงขันสูง  

ประเทศญี่ปุนและประเทศไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และใกลชิดกันมานาน การคา

ระหวางสองประเทศคิดเปนมูลคากวาสามหมื่นหาพันลานดอลลารสหรัฐในป 2547 นอกจากนี้ เมื่อป 2547 ไทยยังเปน

จุดหมายปลายทางที่สําคัญเปนอันดับหน่ึงในเชิงปริมาณของการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต ในขณะที่ญี่ปุนก็เปนผูลงทุนอันดับหน่ึงในไทยเมื่อดูจากปริมาณการลงทุนตางชาติโดยตรงในปเดียวกัน ความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุน หรือ JTEPA จึงจะชวยขยาย และกระชับความสัมพันธและความรวมมือไทย – ญี่ปุน ให

แนนแฟนย่ิงขึ้น รวมทั้งเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการลงทุน และขยายชองทางธุรกิจระหวางทั้งสองประเทศ 

โดยผานความรวมมือการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน ดังน้ัน JTEPA จะนําไปสูศักราช

ใหมของหุนสวนยุทธศาสตรระหวางไทยกับญี่ปุน และจะเปนพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับประชาคมเอเซียตะวันออก 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

JTEPA จะครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางครบถวน ความรวมมือดานการคาและการลงทุน จะ

รวมถึงโครงการในอุตสาหกรรมเหล็กกลา การสนับสนุนนโยบาย “ดีทรอยทแหงเอเซีย” ของไทยผานโครงการความ

รวมมือในอุตสาหกรรมยานยนต และการสนับสนุนโครงการ “ครัวไทยสูโลก” ของไทย 

ประเทศไทยไดรับการกลาวขานวาเปน Detroit แหงเอเชีย ซึ่งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน

อุตสาหกรรมรถยนตภายใตกรอบ AFTA หรือเขตการคาเสรีระหวางไทย ออสเตรเลีย และอินเดีย หรือประเทศอื่นใดก็

ตาม เปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมรถยนตของไทยไดประโยชนจากการผลิตในปริมาณมาก ๆ และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต  

ในป 2549 ปริมาณการผลิตรถยนตของไทยนั้นยังคงรักษาระดับอยูท่ีมากกวา 1 ลานคันเชนเดียวกัน

กับป 2548 อยางไรก็ตามรัฐบาลไทยมีเปาหมายการผลิตที่ 2 ลานคันในป 2554 

คณะกรรมการสงสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐไดอนุมัติโครงการการผลิตรถยนต

ขนาดเล็กประหยัดพลังงาน หรือ eco-Car ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการสงเสริมผูผลิตรถยนตใหหันมาพัฒนารถยนตขนาด

เล็ก และประหยัดน้ํามันออกสูตลาดทั้งใน และตางประเทศ โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดกําหนดใหผูผลิต

รถยนตวางแผนการผลิตใหทํายอดการผลิตไดไมนอยกวา 100,000 คันตอป ในปท่ี 5 เปนตนไป สวนดานการใชเช่ือ

เพลิงนั้น กําหนดวาควรใชไมเกิน 5 ลิตร ตอ 100 กิโลเมตร นอกจากนี้รถรุนใหมท่ีออกสูตลาดจะตองเปนไปตาม

มาตรฐาน Euro 4 หรือสูงกวา และตองมีระบบปองกันแรงกระแทกจากทางดานหนา และดานขางอยางสมบูรณตาม

มาตรฐาน UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) อีกดวย 

4.3 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะขึ้นรูป 

ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1470(2)/2546 ลงวันที่ 4 กันยายน 2546 สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (“AA”) ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต (Frame Set) ประเภทการผลิตชิ้นสวนอื่น ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตร

สงเสริมเลขที่ 1668/2543 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2543 สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด (“AHT”) ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ ช้ินสวนแมพิมพ อุปกรณจับยึด ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1840(2)/2548 

ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (“AHP”)  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตช้ินสวนปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1777(2)/2548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท 

อาปโก แจ็คสปด จํากัด (“AJ”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะขึ้นรูป ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2044(2)/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 สําหรับบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (“AITS”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนใน

กิจการซอฟตแวร ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1165(7)/2548 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 สําหรับบริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 

(“AMAC”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software, Digital Content and 

Embedded ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1657(7)/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และสําหรับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด 

(มหาชน) (“AP”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถังน้ํามันพลาสติก ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2162(2)/2551 ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชนดังนี้ 
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS AP AMAC 
ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

โครงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบและผลิต

อุปกรณจับยึด 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ

ขึ้นรูป 

ขายระบบนํา

รองการเดนิทาง 

ผลิตถงัน้ํามนั

พลาสตกิ 

พัฒนา และ ผลิต

ระบบนํารองเดินทาง 

ยกเวนภาษีเงนิไดนติิบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการทีไ่ดรับการสงเสริม  นับ
แตวนัเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ  (มาตรา 
31) 

7 ป (สิ้นสุด

สิงหาคม 2554) 

7 ป (สิ้นสุด

เมษายน 

2552) 

8 ป (ยังไม

ดําเนนิการ) 

7 ป (สิ้นสุด

พฤศจิกายน 2556) 

7 ป 

(ยังไมดาํเนนิการ) 

8 ป (สิ้นสุด

มีนาคม 2556) 

8 ป 

(ยังไมดาํเนนิการ) 

8 ป 

(ยังไมดาํเนนิการ) 

ยกเวนภาษีเงนิไดนติิบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที่ได

จากการประกอบกิจการทีไ่ดรับการสงเสริม

รวมกนัไมเกนิรอยละ 100 ของเงนิลงทุนไมรวมคา

ที่ดินและเงนิทุนหมุนเวียน  (มาตรา 31) 

√  √ √ √  √  

ลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไม

อยูในรายการปรับลดอากรขาเขาตามประกาศ

กระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการ

เครือ่งจักรที่มีอากรขาเขาต่าํกวารอยละสิบจะ

ไมไดรับการลดหยอน  (มาตรา 29) 

√        

ยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวัตถุดิบและวสัดุจําเปนที่

ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวัน

นาํเขาครั้งแรก   (มาตรา 36 (1)) 

√ √ √ √ √          √ ( 5 ป ) √ 

ยกเวนอากรขาเขาสาํหรับของที่ผูไดรับการ

สงเสริมนาํเขามาเพือ่สงกลับออกไปเปนระยะเวลา 

1 ป นับตั้งแตวนันาํเขาครั้งแรก  (มาตรา 36 (2)) 

 

√ √ √ √ √          √ ( 5 ป ) √ 
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS AP AMAC 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

โครงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบและผลิต

อุปกรณจับยึด 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ

ขึ้นรูป 

ขายระบบนํา

รองการเดนิทาง 

ผลิตถงัน้ํามนั

พลาสตกิ 

พัฒนา และ ผลิต

ระบบนํารองเดินทาง 

ใหหักเงนิไดพงึประเมนิเปนจาํนวนเทากับรอยละ

หาของรายไดทีเ่พิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออก

เปนระยะเวลา  10  ป  นับแตวนัที่มีรายไดจากการ

ประกอบกิจการนัน้ ทั้งนีร้ายไดจากการสงออก

ของปนัน้ ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการ

สงออกเฉลี่ยของ 3 ปยอนหลัง ยกเวน 2 ปแรก  

(มาตรา 36 (4)) 

 √       

ยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลนัน้  (มาตรา 34) 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

เครือ่งจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตอง

นาํเขากอนวนัที่ดังนี ้ (ขอ 1.1 เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

4/3/2549 31/10/2545 20/3/2554 2/3/2554 27/4/2553 26/11/2554 15/6/2554 9/1/2554 

จัดใหมีระบบปองกนัและควบคุมมใิหเกิดผล

เสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ขอ 7 เงื่อนไข

ทั่วไป) 

√  √ √ √  √ √ 

หยุดการดาํเนนิการเปนระยะเวลาเกนิกวา 2 เดือน 

ตองไดรับอนญุาตเปนหนังสือจากสาํนักงาน  (ขอ 

9 เงื่อนไขทั่วไป) 

√  √ √ √ √ √ √ 
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS AP AMAC 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

โครงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบและผลิต

อุปกรณจับยึด 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ

ขึ้นรูป 

ขายระบบนํา

รองการเดนิทาง 

ผลิตถงัน้ํามนั

พลาสตกิ 

พัฒนา และ ผลิต

ระบบนํารองเดินทาง 

ยื่นแบบขอใชสทิธิและประโยชนยกเวนภาษีเงนิ

ไดนิติบุคคลและรายงานผลการดาํเนนิงานที่ผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตให

สํานักงานเหน็ชอบเพื่อขอรับสิทธแิละประโยชน

ในการยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลของรอบ

ระยะเวลาบญัชนีัน้  (ขอ 8 เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

 

120 วันนับแต

วันสิน้รอบ

ระยะเวลาบญัช ี

 

120 วันนับแต 

วันสิน้รอบ 

ระยะเวลา 

บัญช ี

120 วันนับแต 

วันสิน้รอบ

ระยะเวลา 

บัญช ี

120 วันนับแต 

วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา 

บัญชี 

120 วันนับแต

วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา 

บัญชี 

 

120 วันนับแต 

วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลา 

บัญช ี

ผลิตแมพิมพมีกําลงัการผลิต 400 ชุด ผลิตอุปกรณ

จับยึดมีกําลังการผลิต 22 ชุด (เวลาทาํงาน 24 

ชั่วโมง / วนั  : 365 วัน / ป)   (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปมีกาํลังการผลิต  10  

ลานชิน้  (เวลาทาํงาน 24 ชั่วโมง / วนั :  300 วัน/ป) 

(ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตโครงรถยนตมกีําลังการผลิต  294,000  ชุด 

(เวลาทาํงาน 21 ชั่วโมง / วนั 300 วันตอป) (ขอ 5 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

 

 

 

 

 

√ 
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA AHT AHP AJ AITS AP AMAC 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

โครงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบและผลิต

อุปกรณจับยึด 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ

ขึ้นรูป 

ขายระบบนํา

รองการเดนิทาง 

ผลิตถงัน้ํามนั

พลาสตกิ 

พัฒนา และ ผลิต

ระบบนํารองเดินทาง 

ผลิตแมพิมพปมโลหะมีกาํลังการผลิต 400 ชุด  

ผลิตชิ้นสวนแมพมิพมีกาํลังการผลิต 200 ชุด    

ผลิตอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 22 ชุด  ผลิต

ชิ้นสวนอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 300 ชุด  

(เวลาทาํงาน 24 ชั่วโมง / วนั  : 300 วัน / ป)   (ขอ 5 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสาํหรับยานพาหนะมี

กําลังการผลิต 32 ลานชิ้น (เวลาทาํงาน 24 ชั่วโมง / 

วัน : 300 วัน / ป)  (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

   √     

ผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปมีกาํลังการผลิต  1.26  

ลานชิน้ (เวลาทาํงาน 24 ชั่วโมง / วนั : 300 วัน / 

ป)  (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

    √    

ขนาดการลงทนุไมรวมคาที่ดินและทนุหมนุเวยีน

ขั้นต่าํ  ไมนอยกวา  (ขอ 6 เงื่อนไขเฉพาะ

โครงการ) 

1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 

*สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะ

นคร จังหวัดชลบุรเีปนเวลาอยางนอย  

**สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะ

ซิตี้ จังหวัดระยองเปนเวลาอยางนอย  

 15 ป *     15 ป **  
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สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AH AA  AHT  AHP AJ AITS AP AMAC 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

โครงลางรถ

กระบะ 

ออกแบบและผลิต

อุปกรณจับยึด 

ผลิตชิน้สวน 

โลหะปมขึน้รูป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะ

ขึ้นรูป 

ขายระบบนํา

รองการเดนิทาง 

ผลิตถงัน้ํามนั

พลาสตกิ 

พัฒนา และ ผลิต

ระบบนํารองเดินทาง 

ตองตั้งโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมบานหวา 

(ไฮเทค)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใน  15  ป  

นับแตวนัเปดดาํเนนิการ  จะยายโรงงานไปทองที่

อื่นมิได  (ขอ 11  เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดปทุมธานี 15 ป นับ

แตวนัเปดดาํเนนิการ จะยายโรงงานไปทองที่อื่น

มิได  (ขอ 12 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

     √   

ตองดําเนนิการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตาม 

มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่

เทียบเทา นับแตวนัที่เปดดําเนนิการภายใน  (ขอ 

10 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 2 ป  2 ป  

ตองดําเนนิการใหไดรับใบรองมาตรฐานจาก

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาตหิรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน  

Capability Maturity Model (CMM) หรือ

มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา 

     √   

ยกเวนอากรขาเขาสาํหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพจิารณาอนุมัติ  (มาตรา 28)   √ √ √ √ √ √ 
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4.4   การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ 

        ธุรกิจอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต ไดแก เหล็ก เหล็กหลอ และแผน
เหล็ก โดยลูกคา (บริษัทประกอบรถยนต) จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กที่ตองการ ซึ่งบริษัทฯ 
จะตองสั่งซื้อเหล็กตามลักษณะที่ลูกคากําหนด และจากผูจําหนายที่ลูกคากําหนดเชนกัน บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กจาก
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก บจ. เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. สยามสตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  
บจ. ไทย สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  บจ. โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) และบจ. เพิ่ม สหาย สตีล ดังน้ัน การกําหนดราคา
สินคาจึงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคาเหล็กในปจจุบัน 

นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากใน
ขั้นตอนแรกของการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ ตองอาศัยการออกแบบจากวิศวกร ฉะนั้น วิศวกรผูออกแบบตองมี
ความเขาใจในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพท้ังหมด อีกทั้งยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเคร่ืองมือ
กล และตองมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) บริษัทฯ มีท่ีปรึกษาชาวญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมัน เปนที่
ปรึกษา และแนะนําวิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ใชคอมพิวเตอร CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการ

ออกแบบอุปกรณจับยึดและแมพิมพ โดยมีวิศวกรผูออกแบบจํานวนมากทั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีเครื่องกัดเหล็ก 

(CNC Machining Center) 5 เคร่ือง เพื่อผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตอุปกรณจับยึด

จํานวน 68 คน และวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตแมพิมพจํานวน 73 คน  

สําหรับการผลิตช้ินสวนรถยนต บริษัทฯ ใชเครื่องจักรที่สําคัญหลายเครื่อง อาทิ เชน 

1. เคร่ืองปม (Press) บริษัทฯ มีเครื่องขนาด 600 ตัน 1 เครื่อง 500 ตัน 2 เครื่อง และ 315 ตัน 2 เคร่ือง กําลังการ
ผลิตรวม 17,280 Stroke ตอวัน ปจจุบันบริษัทฯ ใชเต็มกําลังการผลิตแลว 

2. เคร่ืองปม (Press) รุน Komatsu บริษัทฯ มีเคร่ืองขนาด 400 ตัน 5 เครื่อง กําลังการผลิตรวม 21,600 Stroke ตอ
วัน ปจจุบันบริษัทฯ ใชเต็มกําลังการผลิตแลว 

ในสวนของ บจ. อาปโก อมตะ วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตโครงรถยนต ไดแก แผนเหล็กมวน โดยลูกคา คือ 

อีซูซุ จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กที่ตองการรวมถึงผูจัดจําหนายดวยเชนกัน บริษัทฯ สั่งซื้อ

เหล็กมวนทั้งหมดจาก บจ. เอ็ม ซี เมททอล เอเซีย 

นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการผลิตก็มีสวนสําคัญ

เชนเดียวกัน เนื่องจากขั้นตอนของการออกแบบและผลิตในโครงรถตองอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกร โดยวิศวกร
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ผูออกแบบตองมีความเขาใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด อีกทั้งยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องกล และตองมี

ความรูในโปรแกรมออกแบบ 

บจ. อาปโก อมตะ ใชเครื่องจักรที่สําคัญหลายเคร่ืองในการผลิตช้ินสวนโครงรถยนต อาทิ เชน 

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

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

 บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถผลิตอุปกรณจับยึดไดปละประมาณ 22 ชุด โดยอุปกรณจับยึดแตละชุด 

ประกอบดวยอุปกรณจับยึดชิ้นใหญและช้ินเล็กหลายชิ้นรวมกันตั้งแต 10 ช้ินจนถึง 100 ช้ิน ตัวอยางเชน การผลิต

อุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนต เมอซีเดส เบนซ อีคลาส 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญ

ประมาณ 11 ช้ิน และอุปกรณจับยึดช้ินเล็กประมาณ 50 ช้ิน  

 ในสวนของแมพิมพซึ่งเปนการยากที่จะวัดปริมาณการผลิตเนื่องจากแมพิมพมีหลายขนาดอยางไรก็ดีบริษัทฯ 

สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 1,122 ตัน  

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนต ปละประมาณ 13,608,000 ชิ้น ชิ้นสวนเชื่อมยึดร้ังประตู 
ปละประมาณ 700,000 ช้ิน ถังน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ปละประมาณ 216,000 ใบ และลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน ปละ
ประมาณ 89,600 ชุด  

 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

บริษัทยอยจําหนายรถยนตย่ีหอฟอรด ฮอนดา และมิตซูบิชิ บริษัทรวมทุนจําหนายรถยนตย่ีหอฮอนดา และฮุน

ได ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายรักษาระดับสินคาคงคลังประมาณ 100 คัน เพ่ือใหเพียงพอ และพรอมที่สงมอบใหแกลูกคาได

ทันที 

4.5       ผลกระทบตอสิง่แวดลอม  

 ในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต อาจทําใหสงผลกระทบในเรื่องอากาศเสีย น้ํา

เสียและกากของเสียจากการผลิต ซึ่งบริษัทมีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

โดย ควบคุมใหทุกกิจกรรมของบริษัทฯสอดคลองกับขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค ตลอดจนขอกําหนดทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) พรอมทั้งสรางระบบเพื่อปองกัน

มลพิษที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตการทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือ

วัตถุประสงคและเปาหมายตอไปนี้ 



 
 

สวนที่  1  บริษัทที่ออกหลักทรัพย   หนา 46  
 

    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

1. สรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยึดถือปฏิบัติ 
2. ปองกันมลพิษทางน้ํา, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จัดใหมีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. มีการสื่อสารใหสาธารณะรับทราบ 
6. มีการฝกอบรมใหพนักงานมีความตระหนักในสิ่งแวดลอม 

         ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 จาก TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมนี ในป 2545 เปนตนมา ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันได ถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นของบริษัทฯที่จะ

บริหารองคกรใหเปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและไมสงผลกระทบหรือ

กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมตอชุมชน 

4.6   งานที่ยังไมไดสงมอบ 

          เปนงานที่อยูระหวางการผลิตปกติไมมีงานที่ผิดสัญญาคางสง 
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“ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 

เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมลู

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัททีอ่อก

หลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 

 

***************************************** 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1.  ทรัพยสินถาวรที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปนที่ดิน และอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรท่ีใช

ในการดําเนินการ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปไดดังน้ี 

 

                                                                          (หนวย : ลานบาท) 

ที่ดิน  อาคารและเครื่องจักร ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญช ี

(สุทธิ) 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน เจาของ 164.65 จํานองกับธนาคาร
ในประเทศ  1  แหง อาคารโรงงานและอาคาร เจาของ 129.43 

ท่ีดิน เจาของ 480.52 ไมมี 
อาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน เจาของ 952.51 ไมมี 
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต เจาของ 2,253.37 ไมมี 
ยานพาหนะ เจาของ 59.97 ไมมี 
งานระหวางกอสราง เจาของ 934.86 ไมมี 
ท่ีดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขาราม
อินทรา 

เชาระยะเวลา  12  ป ไมมี ไมมี 

ท่ีดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขา
ลาดพราว 

เชาระยะเวลา  6  ป ไมมี ไมมี 

อาคารโชวรูม  เอเบิล  มอเตอรส เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 
ท่ีดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขา
สมุทรปราการ 

เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนท่ี  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  หนา 48  
 

   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

5.2.  สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

5.2.1    สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิตลูกลอยวัดระดับน้ํามัน  (Tank  Sender) 

คูสัญญา Siemens  VDO  และ  บริษัท  อาปโก  ไฮเทค (มหาชน)  จํากัด 

วันที่ทําสัญญา 6  มกราคม  2542 

คาธรรมเนียม อัตราตอหนวยของยอดขายลูกลอยวัดระดับน้ํามัน  (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของถังน้ํามัน) 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 1  ป  แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากสิ้นสุดสัญญา 

5.2.2   สัญญาเชาที่ดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายลีนวัตร  พวงสาลี  และบริษัท  นิวเอราเซลส  จํากัด 

สถานที่ต้ัง โฉนดเลขที่  102276  ถ.รามอินทรา  กม.7  เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร  2  งาน  21  ตารางวา 

วันที่ทําสัญญา 1  พฤศจิกายน  2542 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 12  ป  (31  ตุลาคม  2554) 

5.2.3   สัญญาเชาที่ดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ  ชยาภิรัตและนางพันทิพา  ชยาภิรัต  บริษัท  นิวเอราเซลส  จํากัด  และ

บริษัท  ฟอรด  เซลส  แอนด  เซอรวิส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

สถานที่ต้ัง โฉนดเลขที่  29296-7,  29305-6  เลขที่  2418-2420  ถ.ลาดพราว  คลองจั่น  บางกะป  

กรุงเทพฯ  10110 

วันที่ทําสัญญา 21  เมษายน  2548 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 6  ป  (20  เมษายน  2554) 

5.2.4  สัญญาเชาที่ดินเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ 

คูสัญญา นายสมบูรณ  ชัยสมบูรณสุข  บริษัท  สมุทรปราการ  มอเตอร  เซลส  จํากัด  และ

บริษัท  นิวเอรา  เซลส  จํากัด 

สถานที่ต้ัง โฉนดเลขที่  86435  เลขท่ี  5823  ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 

วันที่ทําสัญญา 20  กุมภาพันธ  2549 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญา 10  ป  (6  สิงหาคม  2559) 
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“ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 

เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมลู

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัททีอ่อก

หลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 

 

***************************************** 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 -ไมมี- 
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7. โครงสรางเงินทุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 271.70 ลานบาท เรียกชําระแลว 268.87 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 226.51 ลานหุน 

และหุนบุริมสิทธิ 42.36 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเร่ืองที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการ

บริหารงานของบริษัทฯ 

  -ไมมีผลกระทบ- 

ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ 17 กุมภาพันธ 2553 มีดังนี ้

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมของนายเย็บ  ซู ชวน 88,590,210 32.95 

2 โซจิทสึ คอรปอเรชั่น 42,360,000 15.75 

3 กลุมจุฬางกูล 25,750,000 9.58 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 7,285,801 2.71 

5 นางกรรณิการ คติวิชชา  7,103,045 2.64 

6 นายสุรินทร นภาพฤกษชาติ 7,051,300 2.62 

7 นายปรีชา ลีละศิธร 5,000,000 1.86 

8 น.ส.สุณี เสรีภาณ ุ 4,000,000 1.49 

9 นายสมพงษ เผอิญโชค 3,930,200 1.46 

10 นายประสงค ธาราไชย 3,500,000 1.30 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีโดย

ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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8.  การจัดการ  

8.1 โครงสรางการจัดการ 

บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังน้ี 

ก) คณะกรรมการบริษัท 

ข) คณะกรรมการตรวจสอบและการกํากับดูแลกิจการ 

ค) คณะกรรมการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน 

  ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ในกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนที่เห็นชอบดานกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนซึ่งตองกระทําภายใต 

กรอบของคณุธรรมและจิตสํานึกที่ดี 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหน่ึงปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได เวน

แตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี กําหนดใหการทํารายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน ไมมีสิทธิ์ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

3. การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แบงกําไรขาดทุนกัน 
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4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบกิจการ หรือการปดกิจการของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯน้ัน คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ

อนุมัติเรื่องดังตอไปนี้ 

1) ผลประกอบการของบริษัทฯรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 

2) การดําเนินธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมและผูท่ีเกี่ยวของซึ่งไมขัดกับขอบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3) การทําธุรกรรมใดๆที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทุนของบริษัท ฯ 

4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5) การจางงานของประธานบริษัทและผูบริหาระดับสูง  

6)    การอนุมัติจํานวนเงินเดือนและโบนัสของการปรับคาตอบแทนประจําปของผู บริหารและพนักงาน 

7)    การแตงต้ัง การเสนอ และ การยกเลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการ 

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหตรงตามความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได และมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีท่ีมีการรับรองทั่วไป 

2. ดูแลใหบริษัทฯมีการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมถึงขอกฏหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งจะมีการ
เซ็นรับรองโดยประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารในทุกไตร
มาส  

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไป ท้ังนี้ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท 

2) ผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ 

4. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่
ใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป โดยตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและ
โปรงใส ท้ังนี้ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. ดูแลใหแกกรรมการบริษัทและผูจัดการฝายขึ้นไป ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ  โดยกรรมการบริษัทและผูจัดการฝายขึ้นไปที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น 

6. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้น
ไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปโดยพิจารณาถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถอืหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

7. เรียกเอกสารจากผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาใหความเห็น 

8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาเรื่องอืน่ๆที่เกี่ยวของ 
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 รายชื่อกรรมการ 

 ตารางที่นําเสนอตอไปนี้เปนรายช่ือของกรรมการและผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 

ชื่อ  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

นาย เย็บ ซู ชวน ประธาน และประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

   

มาดามเตียว ลี งอ  กรรมการบริหาร    

นายฮิโรโตะ  มูราอิ  กรรมการ     

นายชิเกยูกิ  อิโต กรรมการบริหาร    

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ    

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา

   

กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการอิสระ สมาชิก*  สมาชิก 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการอิสระ สมาชิก สมาชิก 

* นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร ซึ่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรูดานการบัญชีและการเงิน 

 คณะกรรมการอิสระ 

วัตถุประสงคของคณะกรรมการอิสระนั้นเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุนอยางยุติธรรม เพื่อใหบรรลุ

ประโยชนสูงสุดแกผูถอืหุน ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะกระทําโดยการตัดสินใจอยางมีอิสระ และไมมีการขัดแยงทาง

ผลประโยชนใดๆ  ซึ่งคณะกรรมการอิสระแตละบุคคลนั้นจะตองมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ท้ังนี้ใหนับ
รวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของกันของคณะกรรมการอิสระดังกลาวดวย 

2. เปนกรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร พนักงาน พนักงานที่รับเงินเดือนจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

3. เปนกรรมการที่ไมเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารของบริษัทฯหรือผูถือหุนใหญ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
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5. เปนกรรมการที่มิไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใดๆทางดานการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินที่ไดรับคาบริการเกินสองลานบาทตอปจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายใหญ 

7. เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่ เพ่ือใหความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 

 การประชุมคณะกรรมการ 

รายชื่อ 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

(จากทั้งหมด 7 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จากทั้งหมด 4 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ

และพิจารณาคาตอบแทน 

(จากทั้งหมด 2 ครั้ง) 

นาย เย็บ ซู ชวน 7 - - 

นางเตียว ลี งอ 7 - - 

นายฮิโรโตะ มูราอิ 2 - - 

นายชิเกยูกิ อีโต  0  

(เนื่องจากเร่ิมปฏิบัติหนาที่ตั่ง

แต วันที่ 31 ธ.ค. 2552) 

- - 

นายอิชิมูระ โยชิอากิ 0 - - 

นายเคนเนต อึ้ง 5 - - 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา

  7 

3 2 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 7 3 2 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 6 2 2 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกผัน 

 นายเย็บ ซู ชวน มาดามเตียว ลี งอ หรือนายฮิโรโตะ มูราอิ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
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 เลขานุการของบริษัทฯ 

 นาย วรท กมลโชติรส เปนเลขานุการของบริษัทฯ 

 ในป 2552 กรรมการอิสระของบริษัทฯไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการดานวิชาชีพ ในมูลคาเกิน

กวาหลักเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 (ค) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันใหผูท่ีทําหนาที่เปนประธาน

เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

8.3 ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ผลตอบแทนกรรมการ ป 2552  

รายช่ือ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมก 

รตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหา

และและพิจารณา

คาตอบแทน โบนัส รวม 

คาตอบแทน

กรรมการ 
เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม 

นาย เย็บ ซู ชวน - - - - - - 

มาดามเตียว ลี งอ - - - - - - 

นายฮิโรโตะ มูราอิ - - - - - - 

นายชิเกยูกิ อีโต - - - - - - 

นายอิชิมุระ โยชิอากิ - - - - - - 

นายเคนเนต อึ้ง 225,000 15,000 - - - 240,000 



 
 

สวนท่ี  1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  หนา 58  
 

   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 250,000 22,500 - - - 272,500 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 225,000 22,500 - - - 247,500 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 225,000 15,000 - - - 240,000 

 ผลตอบแทนผูบริหาร  

 2551 2552 

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 

เงินเดือน  -  13.16 ลานบาท 

โบนัส  -  0.65 ลานบาท 

กองทุนสํารอง  -  0.43 ลานบาท 

รวม 11 26.70 ลานบาท 10 14.24 ลานบาท 

8.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยแบงออกเปน 5 หมวด ซึ่ง

แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญในป 2552 สรุปไดดังนี้  

ก. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯสนับสนุนการใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดของผูถือหุน โดยรวมถึงการไดรับสวนแบง

กําไรของกิจการอยางเทาเทียมกัน การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญตางๆ นอกจากนี้บริษัทฯยังได

ดําเนินการในเรื่องตางๆ  เพื่อสงเสริม  และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนดังตอไปนี้ 

1. ใหขอมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสําหรับแตละวาระการประชุม 

2. เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมและขอมูลประกอบวาระการประชุมใหผูถือหุนกอนวันประชุมผู

ถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมีโอกาสศึกษาลวงหนา 

3. เผยแพรรายงานการประชุมภายใน  14  วันนับจากวันประชุมผูถือหุนในเว็บไซดของบริษัทฯ 

4. แจงกฎเกณฑ  และวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนรับทราบในหนังสือเชิญประชุม 

5. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและ 
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ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัทฯ ได โดยรายละเอียดจะถูกบันทึกอยูใน
รายงานการประชุม 

ข. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปน

ธรรม ท้ังผูถือหุนสวนใหญ ผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนสถาบัน รวมท้ังผูถือหุนตางชาติ 

 บริษัทฯ ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังตอไปนี้ 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนาภายใต

หลักเกณฑในการใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป  2552  ซึ่งลงในเว็บไซดของบริษัทฯ 

2. ปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552  

3. คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย  1  ทานในหนังสือเชิญประชุม  ใหเปนผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน 

4. มีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระสําคัญ  เชน  การแตงตั้งกรรมการ  เปนตน 

5. มีมาตรการปองกันกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนแกตนเอง

หรือผูอื่นในทางมิชอบ   

ค. บทบาทของผูมสีวนไดเสีย 

 คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม และไดดําเนินการเพ่ือใหสามารถทําหนาที่ในการ

มีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. บริษัทฯปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ท้ังยังดูแลผลตอบแทน และสวัสดิการดาน

สุขภาพของพนกังานและครอบครัว บริษัทฯจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน นอกจากนี้ 

บริษัทฯยังมีชองทางใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น  เสนอขอรองเรียน  หรือรายงานการ

กระทําความผิด 

2. บริษัทฯกําหนดมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีแสดงความคิดเห็น  

เพื่อใหพนักงานมั่นใจและกลาที่จะเสนอความคิดเห็นหรือขอรองเรียนตางๆ 
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3. บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา  รักษาความลับของลูกคา  มุงมั่นที่จะผลิตชิ้นงานที่มี

คุณภาพ  สงมอบใหลูกคาตรงเวลา  ดําเนินกิจกรรมลดตนทุนอยางตอเน่ือง  ซึ่งทําใหสามารถ

แขงขันในการเสนอราคาตอลูกคาได 

4. บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูแขงในกรอบของการแขงขันทางการคาที่สุจริต   

5. บริษัทฯดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุน และสงเสริมคณุภาพสังคมดานตางๆ  โครงการที่

สําคัญในรอบปท่ีผานมาไดแก  การบริจาคสิ่งของใหแกเด็กกาํพรา การมอบทุนการศึกษา การ

บริจาคโลหิต เปนตน 

6. บริษัทฯ สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และไดใบรับรองมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม ISO14001 

ง. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

  คณะกรรมการใหความสําคัญแกการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทาง
การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  และผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีเปนอิสระ 

1. คณะกรรมการไดแตงต้ังใหกรรมการบริหารทําหนาที่ในการรายงานขอมูลของบริษัทฯ  และให

ผูบริหารมีสวนรวมในการดําเนินงานนักลงทุนสัมพนัธ 

2. คณะกรรมการเปดเผยบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและจํานวนคร้ังของ

การประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา 

3. คณะกรรมการเปดเผยการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการดวยความโปรงใสและคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ ในการปฏิบัติหนาที่มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน และกํากับดูแลใหบริษัทฯมีระบบงานที่สรางความเชื่อมั่นวา

กิจกรรมตางๆของบริษัทฯไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ และ

ความสามารถเฉพาะตัวท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ รวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือ

เสริมสรางใหบริษัทฯ มีความเขมแข็ง  ดังตอไปนี้ 
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1. โครงสรางคณะกรรมการปจจุบันมีจํานวนและสัดสวนกรรมการที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระมี

จํานวนอยางนอยหนึ่งในสามของคณะกรรมการ และไมนอยกวาสามคน 

2. บริษัทฯเปดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุน บริษัทฯ แสดงใหเห็น

วาคณะกรรมการมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

ผานรายงานประจําป 

3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑขั้นตํ่าที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

4. คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอยางชัดเจน 

5. เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทฯ อื่นของกรรมการแตละคน 

6. กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท แตหากมีกรรมการคน

ใดดํารงตําแหนงมากกวานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการรายดังกลาว 

7. คณะกรรมการแบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน 

8. คณะกรรมการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน 

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เปนตน 

9. คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนด 

10. คณะกรรมการกําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เชน ผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

11. มีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  

และนโยบาย โดยมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไวเพื่อ

รายงานคณะกรรมการ  

12. คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร และมีผูรับผิดชอบ

งานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย 

13. คณะกรรมการกําหนดการประชุมลวงหนาเปนรายป และกรรมการแตละคนรับทราบกําหนดการ

ดังกลาวลวงหนา เพื่อจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุม 

14. คณะกรรมการกําหนดการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน 

15. คณะกรรมการมีนโยบาย และวิธีการใหความรูแกกรรมการใหมเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 



 
 

สวนท่ี  1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  หนา 62  
 

   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

16. คณะกรรมการกําหนดนโยบาย และวิธีการใหความรูแกกรรมการปจจุบันอยางตอเนื่อง 

8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯกําหนดนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ท่ีรับทราบขอมูลภายในนําขอมูลไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตนและผูอื่น และไดดําเนินมาตรการเพื่อปองกัน ดังนี้ 

1. บริษัทฯไดแจงใหผูบริหารของบริษัท และผูบริหารของบริษัทยอย รับทราบวาหามมิใหมีการใช

ขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอื่นโดยเด็ดขาด 

2. กรรมการบริษัท และผูบริหารมีหนาท่ีจัดเตรียมและจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย 

(แบบ 59-2) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยน้ันใหแก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. มีการประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ท่ีรับทราบขอมูลภายในที่

อาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาการซื้อขายของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนั้นจะตองไมมีการนําขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและ

ผูอื่น ซึ่งหากกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานผูใดมีการละเมิดนโยบายการควบคุมขอมูลภายในของ

บริษัทฯซึ่งกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายตอบริษัทฯนั้น ทางบริษัทจะประสานงานกับ

หนวยงานการกํากับดูแลที่เกี่ยวของและมีการดําเนินการมาตรการการลงโทษและดําเนินคดีตาม

กฎหมายตอไป  

8.6   บุคลากร 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบงแยกตามสายผลิตภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สายผลิตภัณฑ 
จํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (คน) 

อุปกรณจับยึด 51 

แมพิมพ 74 

ช้ินสวนรถยนต 691 

ชุดโครงชวงลางรถกระบะ 529 

ช้ินสวนรถยนตแบบตีอัดขึ้นรูป 1,253 
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ตัวแทนจําหนายรถยนต 190 

ผลิตภัณฑช้ินสวนพลาสติก 465 

อุปกรณนําทางรถยนต 30 

อื่น ๆ 66 

                                    รวม 3,349 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2552 มีจํานวนเงินรวม 609 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน คาลวงเวลา คาสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน (Labor Union) ซึ่งหัวหนาสหภาพฯ มีการเจรจากับบริษัทฯ ในเร่ืองผลตอบแทนทุก

รูปแบบของพนักงานทุก ๆ ป  

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใดๆ นับแตดําเนินกิจการมา 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจนโดยมีการสงเสริมบุคลากรในสายการผลิต

ใหพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริงและจากผูเช่ียวชาญในแตละผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

สงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรมโดยผูเช่ียวชาญจากภายนอกอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดการพัฒนา

บุคลากรโดยเขารับการฝกอบรมอยางนอยคนละ 25 ช่ัวโมงตอป   
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย และสรุปวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลท่ีไดนั้นสอดคลองกับ

ขั้นตอนที่กําหนดไวและสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมายและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และไมมีขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ รายละเอียดของการควบคุม

ภายในสามารถสรุปไดดังนี้ 

องคกรและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯไดกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนใหพนักงานปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลการปฏิบัติงานท่ีไดมีการวางแผน

ไว การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารการจัดการรายเดือน ไดมีการนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

ไดต้ังไว 

นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักความสําคัญในการพัฒนากระบวนการผลิต ดังเห็นไดจากการที่บริษัทฯไดรับ

การรับรองจากระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม ISO/TS16949 และ ISO 14001 ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ยังไดมีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามในการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนด 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและควบคมุปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูเปนประจําและไดมีการใชเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงชนิดตางๆ ท่ีกลาวไวในสวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯไดมุงเนนในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมอยางเขมงวด ดังนี ้

•  บริษัทฯมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชสินทรัพยของบริษัทฯในทางที่ไมเหมาะสมเพื่อประโยชน

ของผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ 

•  บริษัทฯมีการแบงแยกหนาที่การบริหารงานหลักอยางชัดเจนเพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ

แบงแยกหนาที่เหลานี้รวมถึงการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติ การบันทึก และ การดูแลสินทรัพย 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทจะไดรับขอมูลสําคัญในลักษณะของรายงานเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล 

รวมท้ังเอกสารสนับสนุนตางๆ เปนเวลา 7 วันลวงหนากอนการประชุม เลขานุการของบริษัทฯมีหนาที่รับผิดชอบใน

การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและกฎของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พุทธศักราช 2551  และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   พุทธศักราช  2535 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯควรไดรับทราบ  ดูแลกํากับ

กิจกรรม และประสานงาน เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการ และทําหนาที่เปนศูนยกลางของการจัดทําและสง

มอบเอกสารตางๆ เชน การลงทะเบียนของผูบริหาร การแจงการประชุมกรรมการ การจัดทําบันทึกการประชุมของ

คณะกรรมการ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตบมจ. อาปโก ไฮเทค ไดมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป พุทธศักราช 

2545 

คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรวมถึงผูสอบบัญชีและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการจัดทํางบ

การเงินของบริษัทฯทุกไตรมาสเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป นอกจากนี้เอกสาร

สนับสนุนการบันทึกบัญชีจะถูกจัดเก็บไวอยางครบถวนเพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบและใชในการดําเนินงาน

ตางๆ 

บริษัทฯไดนําโปรแกรม Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) มาใชท่ัวท้ังองคกรเพ่ือปรับปรุง 

ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารขอมูลของบริษัทฯ  
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10. รายการระหวางกัน 

 การเปดเผยรายการระหวางกันในปที่ผานมา 

 ระหวางป กลุมบริษัท อาปโก มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอย  บริษัทรวมทุน และ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุม

บริษัท อาปโก และบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 6 

ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 แลว 

 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 ระหวางป 2552 บริษัทฯไดเพิ่มทุนในบริษัทยอยหลายแหง และไดมีการโยกยายการลงทุนจากบริษัทยอยแหง

หนึ่งไปลงทุนในกิจการอื่น  

 การซื้อขายสินคาระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางปในปจจุบันสวนใหญเปนการซื้อขายสินคา ช้ินสวนรถยนต และ

แมพิมพใหกับบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคา

ซื้อขายกันในราคาตามปกติธุรกิจ เชนเดียวกับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก หรือกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณารายการระหวางกันแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการตามปกติ

ธุรกิจบริษัท และเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดพิจารณาถึง

ประโยชนสูงสุดท่ีบริษัทฯ พึงไดรับเปนสําคัญ 

 บริษัทฯมีนโยบายการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางกัน โดยอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยเปนหลัก 

และจะเปนการใหกูยืมเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงินเรงดวนและชั่วคราวเทานั้น 

 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยใหดําเนินการไป

ตามปกติธุรกิจในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่กําหนดใหกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชนแก

ท้ังกลุมบริษัทฯ 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่
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สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

ประเทศไทย 

ท้ังนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมอบหมายใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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11.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงิน 

 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

     ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท อาปโก 
ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไดรวมอยูในงบการเงินรวมนี้โดยรวมสินทรัพย
รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จํานวน 1,136 ลานบาท และ 905 ลานบาท ตามลําดับ และรายไดรวมสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปจํานวน 2,203 ลานบาท และ 1,641 ลานบาท ตามลําดับ งบการเงินของบริษัทยอย
ดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีเหลานั้น และความเห็นของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆของบริษัทยอย
ดังกลาว ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นเหลานั้น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรก
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด              วันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท    อาปโก ไฮเทค จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

 ขาพเจาไดรายงานไวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 โดยขาพเจาไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินรวม
ของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากบริษัทฯได
บันทึกเงินลงทุนและสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทรวมแหงหน่ึงโดยใชงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหาร
ของบริษัทรวมดังกลาวและไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมแหงนั้น อยางไรก็ตาม ในระหวางป
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่           31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่ผานการ
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ผลตางระหวางงบการเงินดังกลาวกับงบการเงินที่
จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทรวมไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท อาปโก ไฮเทค 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป 2551 ความเห็นของขาพเจาในปจจุบันตองบการเงินรวมของป 2551 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบจึงแตกตางไปจากความเห็นที่แสดงไวเดิม 

 งบการเงิน 
(ก) งบดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ปรับปรุงใหมเนื่องจากมีการปรับปรงุงบดุลของ บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง 

2548 2550 2551 2552

1,541,452 385,755 * 276,792 199,587 219,753

                   - 173,000 123,171 162,025 85,240

ลกูหนี้การคา – สุทธิ 1,160,435 1,433,969 * 1,473,546 1,124,027 1,114,672

4,941 73,648 70,975 54,407 25,993

สินคาคงเหลอื - สุทธิ 587,489 838,508 * 731,483 756,418 643,785

เงินลงทนุในบรษัิทรวม 435,592 344,567 365,109 535,578 378,216

คาความนิยม - สุทธิ                    - 869,135 * 1,393,862 1,286,862 1,286,862

2,027,487 4,317,537 * 3,880,566 4,506,429 4,975,309

สินทรพัยอืน่ 342,856 417,883 * 662,638 636,956 815,635

รวมสินทรัพย 6,100,250 8,854,002 8,978,143 9,262,289 9,545,463

64,387 1,553,375 1,598,509 1,080,341 661,997

เจาหนี้การคา 942,716 1,319,107 1,289,126 1,083,753 1,428,303

300,000 390,608 86,866 559,213 1,408,090

7,818 5,421 102,659 40,633 10,346

10,775 10,143 12,284 17,323 76

493,000 711,039 1,130,933 1,342,795 886,802

หนี้สินอืน่ 163,949 470,155 * 365,099 622,223 848,285

รวมหนี้สิน 1,982,646 4,459,848 4,585,475 4,746,281 5,243,898

ทนุจดทะเบยีน 282,360 285,184 285,184 285,184 285,184

ทนุชําระแลว 282,360 282,360 282,360 282,360 282,360

สวนเกนิมูลคาหุน 2,164,354 2,160,754 2,166,504 2,164,354 2,164,354

2,420 (21,757) (23,012) 13,689 (7,782)

106,541 134,541 139,541 139,904 144,642

1,494,438 1,494,973 1,746,001 1,844,500 1,731,193

67,490 343,283 * 81,273 72,951 75,857

รวมสวนของผูถือหุน 4,117,604 4,394,154 4,392,668 4,516,008 4,301,565

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด

เงินลงทนุระยะส้ันและเงินฝากประจําธนาคาร

รายการ

งบการเงินรวม (พันบาท)

2549

(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถอืหุนสวนนอยของบรษัิทยอย

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการทีเ่กีย่วของกนั

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ - สุทธิ

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร

เงินกูยืมระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วของกนั

เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการ

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

กําไรสะสม  - จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

                  -   ยังไมไดจัดสรร
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2548 2550 2551 2552

อัตราสวนสภาพคลอง

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.37 0.84 * 0.85 0.73               0.54 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.97 0.62 * 0.64 0.51               0.39 

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.5 0.27 0.15 0.29               0.18 

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 7.19 5.98 * 6.39 6.99               6.25 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 50.79 61.05 * 57.09 52.23             57.57 

  อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลือ (เทา) 13.53 10.14 * 10.97 11.31               9.65 

  ระยะเวลาขายสนิคาเฉล่ีย (วัน) 26.98 35.99 * 33.28 32.28             37.30 

  อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 7.28 6.39 6.6 7.12               5.40 

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 50.15 57.08 55.3 51.25             66.65 

  วงจรเงินสด (วัน) 27.62 39.96 * 35.08 33.25             28.23 

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม

2549

(ปรับปรุงใหม)

(ก) งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ปรับปรุงใหมเนือ่งจากมีการปรับปรุงงบดุลของ บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง 
(ข) อัตราสวนทางการเงิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2548 2550 2551 2552

งบกําไรขาดทุน

รายไดรวม 8,275,433 7,975,493 9,658,627 9,076,825 7,114,458

ตนทนุขายและบรกิาร 7,210,856 7,231,421 8,608,363 8,412,211 6,756,414

317,410 353,007 552,494 591,227 522,079

คาใชจายทางการเงิน (43,948) (25,261) (170,549) (121,035) (128,493)

ภาษีเงินไดนิตบิคุคล (23,660) (18,177) (17,842) (20,293) (30,051)

712,560 375,275 347,465 241,351 (108,569)

1,740 (5,513) (2,606) (11,599) (7,759)

33,000 28,709 38,087 12,131 (12,963)

1,814 (1,059) 1,279 (14,977) 8,201

กําไรสุทธิ 710,820 380,789 350,070 229,752 (116,328)

2.96 1.60 1.55 1.07 (0.48)

งบกระแสเงินสด

730,396 986,894 * 500,044 1,105,662 697,376

(439,108) (2,504,701) * (772,848) (1,052,466) (470,351)

724,308 386,626 166,622 (155,086) (193,144)

1,023,951 (1,155,697) (108,963) (77,206) 20,166

คาใชจายในการขายและบรหิาร

กําไรสุทธิกอนหัก(กําไร)ของผูถือหุนสวนนอย

รายการ

งบการเงินรวม (พันบาท)

2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ

กําไร(ขาดทนุ)ของผูถือหุนสวนนอย

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรวม

กําไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาทีต่ราไว 1 บาทตอหุน)

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กจิกรรมลงทนุ
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2548 2550 2551 2552

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรขั้นตน (%) 10.63% 6.76% 7.38% 7.32% 5.03%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.39% 5.23% 5.48% 3.77% 0.87%

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 93.62% 235.70% * 94.00% 274.14% 1263.86%

  อัตรากําไรสทุธิ (%) 8.55% 4.75% 3.61% 2.41% -1.58%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 22.46% 8.95% 7.97% 5.16% -2.64%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) 13.08% 5.09% * 3.93% 2.52% -1.24%

  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%) 34.86% 12.02% * 8.49% 5.46% 5.31%

  อัตราการหมุนของสนิทรัพย (เทา) 1.48 1.04 * 1.04 1              0.78 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

  อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.28 0.60 * 0.63 0.66              0.67 

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 17.75 16.58 3.2 3.01              0.33 

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 3.06% 2.56% * 3.55% 8.79% N/A

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม

2549

(ปรับปรุงใหม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป 2552  

บมจ. อาปโก ไฮเทค และ บริษัทยอยมีการดําเนินงานหลักในธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนต สวนประกอบของ

รายไดหลักมาจากการประกอบธุรกิจ 6 ประเภท ไดแก 1. การออกแบบ ผลติ และ ติดต้ังอปุกรณจับยึดสําหรับประกอบ

รถยนต  2. การออกแบบและผลิตอุปกรณแมพิมพ  3. การผลิตชิ้นสวนรถยนตขึ้นรูป  4. การผลิตช้ินสวนโครงรถ

กระบะ  5. การผลิตช้ินสวนรถยนตแบบตีอัดขึ้นรูป และ 6. ตัวแทนจาํหนายรถยนตและศูนยบริการ  

ผลิตภัณฑท่ีมีสดัสวนสูงที่สุดตอรายไดของบริษัทฯในป 2551 และ 2552 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ นั้น

เปนการผลิตชิ้นสวนโครงรถกระบะซึ่งมีอัตราสวนรอยละ 32.19 และรอยละ 25.50 ของรายไดท้ังหมดตามลําดับ ใน

สวนของผลิตภณัฑท่ีมีสัดสวนในรายไดรวมเปนอันดับสองคือ การเปนตัวแทนจําหนายรถยนตซึ่งมียอดขายคิดเปนรอย

ละ 20.32 ของรายไดรวมในป 2551 และรอยละ 28.29 ของรายไดรวมในป 2552 
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ยอดขายโดยรวมในป 2552 น้ันมีการปรับตัวลดลงสอดคลองกับปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนตท่ี

ลดลง ปริมาณการขายรวมทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการปรับตัวลดลงรอยละ 11 ในชวงป 2552 ถึงแมวายอดการ

ขายของบริษัทฯในชวงไตรมาสที่ 1 จนถึงไตรมาสที่ 3 นั้นมีการปรับตัวลดลง แตในไตรมาสสุดทายยอดขายกลับมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงสัญญาณของการฟนตัวการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

การวิเคราะหรายได 

บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีรายไดจากการจําหนายสินคาในชวงป 2552 เปนจํานวนเงิน 7,365.77 ลานบาท ซึ่ง

ปรับตัวลดลงรอยละ 23 จากยอดขายในป 2551 ซึ่งมียอดขายที่ 9,512.7 ลานบาท อันเปนผลมาจากสภาวะถดถอย

เศรษฐกิจของโลก สงผลใหอุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบอยางกวางขวางจากการปรับตัวลดลงของปริมาณ

ความตองการของผูบริโภค ทําให ช้ินสวนยานยนตหลายช้ินไดรับคําสั้งซื้อนอยลง 

ในสวนของยอดขายของการผลิตชิ้นสวนรถยนตขึ้นรูปไดมีการปรับลดลงรอยละ 22.63 จาก 6,572.34 ลาน

บาทในป 2551 เปน 5,085.08 ลานบาทในป2552 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดปริมาณการสั่งซื้อในชวงป 2552 เนื่องจาก

ความตองการของผูบริโภคซึ่งปรับตัวลดลง 

ในสวนของอุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนตนั้นปริมาณความตองการจะขึ้นอยูกับจํานวนโครงการที่

ไดรับซึ่งยอดการขายอุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนตในป 2552 นั้นมีมูลคา 15.90 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 

151.05 ลานบาทในป 2551 ซึ่งยอดการขายที่มากที่สุดคือการขายใหสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีมูลคาประมาณ 10 

ลานบาท 

การออกแบบและผลิตอุปกรณแมพิมพนั้นมีการปรับตัวลดลงของยอดจําหนายจาก 165.17 ลานบาท ในป 2551 

เปน 145.28 ลานบาทในป 2552 หรือมีการปรับตัวลดลงรอยละ 12.04 ระหวางป 2552 บริษัทฯขายแมพิมพใหกับบริษัท 

AAT ซึ่งสามารถสรางรายไดรวมเปนเงิน 102.46 ลานบาท 

ยอดจําหนายของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,932.51 ลานบาทในป 2551 ไป

เปน 2,083.76 ลานบาทในป 2552 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดจําหนายสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

รถยนตในประเทศมาเลเซีย 
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การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนขายและผลิตภัณฑ 

ตนทุนขายผลิตภัณฑในป 2552 นั้นมีมูลคา 6,756.41 ลานบาทเปรียบเทียบเทียบกับ 8,412.21 ลานบาทในป 

2551 ซึ่งลดลงจากการลดลงของปริมาณการขาย ตนทุนขายและบริการเมื่อเปรียบเทียบเปนอัตราสวนของยอดขายจะมี

คาเทากับรอยละ 95 เพิ่มขึ้นรอยละ 2  จากป 2551 เนื่องจากการเพิ่มราคาของเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต 

และจากการรับรูการดอยคาของสินคาคงเหลือเปนจํานวน 58  ลานบาท ในบมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายและการบริหารของป 2552 นั้นมีมูลคาเทากับ 522.78 ลานบาทลดลงจาก 591.22 ลานบาท

ในป 2551หรือลดลงคิดเปนรอยละ 11.51 ซึ่งการลดตนทุนนั้นนอยกวาการลดลงของยอดขาย สวนหนึ่งเปนผลมาจาก 

หนี้สูญเปนจํานวนประมาณ 20 ลานบาท 

คาใชจายทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯนั้นมีมูลคาเทากับ128.50 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 6 จาก 

121.04 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะยาว คิดเปนมูลคา 392.88 ลาน

บาท. 

กําไรจากการดําเนินงาน 

กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทมีมูลคาเทากับ 55.18 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 85 ปรับ

ลดลงจาก 358.95 ลานบาท การขาดทุนมาจากอัตราแลกเปลี่ยนมีมูลคา 8.2 ลาน บาท ในขณะที่ไมมีการขาดทุนจากการ

ดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนในปนี้ 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดขาดทุนสุทธิ 116.33 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2 ของยอดขายรวม 

ตัวเลขในปนี้มีการปรับลดลงจากตัวเลขของปกอนรอยละ 4 

การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯในป 2552 และป 2551 มีมูลคาเทากับ 9,545.46 และ 9,262.29 ลานบาทตามลําดับ 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมสวนใหญเกิดจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวเพื่อเพิ่มกําลัง

การผลิต 
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ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1,114.67 ลานบาท

และ 1,124.03 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ในป 2552 นั้นเทากับ 57.43 วันเทียบกับ 52.23 วันในป 

2551 

สินคาคงเหลือ  

สินคาคงเหลือของบริษัทฯในป 2552 น้ันมีมูลคาเทากับ 643.78 ลานบาทซึ่งลดลงจากมูลคาในป 2551คิดเปน

รอยละ 15 และการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือไดเพิ่มขึ้นจาก 32.28 วัน ในป 2551 ไปเปน 37.82 วันในป 2552  

จํานวนวันที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากยอดจําหนายที่ลดลงของอุปกรณจับยึดสําหรับประกอบรถยนต และแมพิมพท่ีมีความ

ตองการไมแนนอน เนื่องจากยอดขายในระหวางปมีมูลคานอยในขณะที่วัสดุในการผลิตยังคงมีอยู สงผลใหการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ  

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคา 4,975.31 ลานบาทเปรียบเทียบ กับ 

4,506.43 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 การปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 เปนผลจากการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต และ ซื้อท่ีดินใหมท่ีจังหวัดระยองเพื่อสรางโรงงานใหม 

หนี้สิน 

บริษัทฯมีหนี้สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2552 เปนจํานวน 5,243.90 ลานบาทซึ่งประกอบดวยหน้ีสินระยะสั้นคิดเปน

จํานวน 4,347.29 ลานบาทและหนี้สินระยะยาวคิดเปน 896.61 ลานบาท โดยที่สวนของเงินกูระยะยาวบางสวนถูกจัด

ประเภทใหเปนเงินกูระยะสั้นเนื่องจาก ผลประกอบการของบริษัทไมไดเปนไปตามขอตกลงตามสัญญาเงินกู 

อัตราสวนหนี้ตอสวนของผูถือหุนในป 2552 คิดเปน 0.66 ซึ่งมีคาเทากับตัวเลข ในป 2551 ซึ่งอัตราสวนนี้แสดงถงึความ

เสี่ยงในระดับต่ําที่บริษัทอาจลมละลาย 

สวนของผูถือหุน 

ในป 2552 บมจ.อาปโก ไฮเทค ไดตัดสินใจลดทุนจดทะเบียนชําระแลว ในสวนที่บริษัทฯไดซื้อหุนคืนจาก

ตลาดซื้อขาย แลวไมไดขายหุนกลับไปในตลาดฯ ภายในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  ทุนจดทะเบียน

ชําระแลวลดลงเปนจํานวน 13,485,700 บาท หรือ  13,485,700 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีการดําเนินการจดทะเบียน

ในระบบการซื้อขายมีผลต้ังแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 
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ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

เดิม :  282,360,000 บาท 

                  จํานวนหุนสามัญ  240,000,000  หุน 

                  จํานวนหุนบุริมสิทธิ  42,360,000  หุน 

ใหม :  268,874,300 บาท 

                  จํานวนหุนสามัญ  226,514,300  หุน 

                  จํานวนหุนบุริมสิทธิ  42,360,000  หุน 

มูลคาหุน หุนละ:  1     บาท 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิของบริษัทฯมีมูลคา

เทากับ 697.38 ลาน บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทมีมูลคาเทากับ -470.32 ลานบาทซึ่งสวนใหญลดลง

จากการซื้อ ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ รวมท้ังการเพิ่มขึ้นในการปลอยสินเชื่อใหกับบริษัทที่เกี่ยวของ  และกระแสเงิน

สดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีมูลคาเทากับ -193.14 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงินเกิด

จากการชําระคืนของหนี้ระยะสั้นและระยะยาวเทากับ1,049.70 ลานบาท นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดมีการเพ่ิมยอดเงินกู

ระยะยาวคิดเปน 1,001.38 ลาน บาท 

ปจจัยสําคัญ และอิทธิพลที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต หรือ สถานะภาพทางการเงิน 

 ป 2552 นับไดวาเปนปท่ียากลําบากของทุกบริษัทฯในอุตสาหกรรมยานยนต จากสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ

ท่ัวโลกมีผลตอ ความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทําใหคําสั่งซื้อในชิ้นสวนยานยนตหลายสวนปรับตัวลดลง และสงผลกระทบ

ตอยอดการขายอยางมาก อยางไรก็ตามบริษัทฯสามารถพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อลดผลกระทบของเศรษฐกิจดังกลาว โดย

ทางบริษัทฯไดดําเนินการวิจัย และ หาโอกาสในการลงทุน ซึ่งบริษัทฯยังคงได รับโครงการใหมเพิ่มเติมอีกหลาย

โครงการโดย เฉพาะอยางย่ิงโครงการรถขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ท่ีกําลังไดรับการสนับสนุน จากแผนกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาล กิจกรรมและโครงการลดตนทุนไดมีการจัดทํา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดวยปจจัย 

ท้ังหมดเหลานี้บริษัทฯเช่ือวาจะสามารถผานพนชวงเวลาของวิกฤติเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาระดับความสามารถใน

การแขงขันกลบัมาไดในป 2553 ซึ่งเปนปท่ีอุตสาหกรรมยานยนตคาด วาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 
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11.3. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ใน พ.ศ. 2552 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีมีคาเทากับ 1.6 ลานบาท ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่ง คุณ วิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท ไมมี คู สมรส และ 

บุตรที่ยังตองพ่ึงพิงหรืออยูในการอุปการะของผูสอบสอบบัญชี  

กิจการที่มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอินสท แอนด ยัง และ บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด ไมมีกิจการที่อยูภายใตการควบคุม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอการดําเนินการของบริษัท 
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12.  ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

เกียรติประวัต ิ

จากความพยายามอยางตอเนื่องของบมจ.อาปโก ไฮเทค กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและความเปนเลิศ

ในดานการผลิต บริษัทฯไดรับ “รางวัลผูนําในดานการผลิตแบบโตโยตา” อยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 จนถึงป 2552 เปน

เวลา 3 ปติดตอกัน สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ เคยไดรับ “รางวัลชนะเลิศการแขงขันการปรับปรุงระบบการผลิตแบบโต

โยตา” นี้ถึง 3 ปติดตอกัน (ป 2547, ป 2548 และป 2549) บริษัทจึงไดรับมอบหมายจากบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศ

ไทย) ในการฝกอบรมผูสงมอบรายอื่น ๆ ของบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) อีกทั้งยังไดรับมอบหมายใหเปนหนึ่ง

ในบริษัทช้ันนําของประเทศไทยภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) โดยความรวมมือ

ระหวางประเทศไทยและญี่ปุน เพื่อพัฒนาวิทยากรที่ปรึกษาในดานระบบการผลิตแบบโตโยตา หรือ Toyota Production 

System (TPS) ซึ่งวิทยากรที่ปรึกษาของบมจ.อาปโก ไฮเทค จะไดรับมอบหมายใหเปนผูเผยแพรความรูท่ีไดรับจากการ

อบรมในโครงการฯทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม TPS เพื่อนําไปถายทอดบริษัทผูสงมอบขนาด

กลางและขนาดยอมอีก 12 บริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับมอบหมายจากทางบจ. ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย)

ใหเปนผูฝกอบรมผูสงมอบรายอื่น ๆ อีก 3 บริษัท ในโครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมผลผลิต หรือ All AAT group Best 

Corporate (A-ABC) 

จากความพยายามอยางตอเนื่องเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในดานคุณภาพ ตนทุน และการสงมอบของบจ. 

อาปโก อมตะ บริษัทฯไดรับรางวัลผูสงมอบที่มีการพัฒนาในดานคุณภาพ  ตนทุน และการสงมอบยอดเย่ียมแหงป 2551 

และป 2552 จากบจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) อีกทั้ง บจ. อาปโก อมตะ ยังไดรับเลือกใหไดรับรางวัลการสงเสริม

การขายรถยนตยอดเย่ียมประจําป 2552 จากบจ.อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

สถาบัน Frost & Sullivan ไดจัดงาน Frost & Sullivan Asia Pacific Automotive ขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีการ

มอบรางวัลใหกับสถานประกอบการดีเดนในประเภทอุตสาหกรรมยานยนตประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งมีบริษัท

เพียงไมก่ีบริษัทเทานั้นที่ไดรับการคัดเลือก โดยการประเมินจากตัวช้ีวัดความสามารถในดานการตลาดซึ่งแสดงใหเห็น

ความเปนเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก การคัดเลือกจะพิจารณาจากสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้น

เกี่ยวของ โดยในป 2552 บจ. อาปโก อมตะไดรับรางวัลสาขาผูประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตดีเดนแหงป 

(ประเทศไทย)  

กลุมบริษัท อาปโก มีความมุงมั่นที่จะแสดงศักยภาพอยางสูงสุด เพื่อใหผลงานมีความโดดเดน รวมไปถึงการ

ใหคํามั่นสัญญาที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอม ท้ังในสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมโดยรอบ และยังเปนการยืนยันถึง
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ระบบควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐานในระดับสูงสุด บริษัทไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO/TS 16949, ระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 และไดรับโล Q1 จากบจ.ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) เพื่อ

รับรองการเปนผูสงมอบผูมีมาตรฐานระดับโลก 

เพื่อท่ีจะบรรลุสูมาตรฐานสูงสุด อาปโก ไดนําระบบ Oracle ERP มาใชเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ซึ่งใชเวลา

มากกวา 2 ปในการพัฒนาระบบ กอนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง ระบบนี้จะชวยในการบริหารการสงมอบผลิตภัณฑ 

ย่ิงไปกวานั้น บมจ.อาปโก ไฮเทค คือบริษัทแรกในประเทศไทยที่ใชระบบ Oracle ERP ประยุกตใชกับระบบการผลิต

แบบ Lean ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสีย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการสงมอบ 

เพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของลูกคา ซึ่งระบบไดถูกพัฒนา และขยายผลตอเนื่องไปยัง

บริษัทในเครือ เริ่มตนที่ บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส ในป 2550 และบมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ในป 2551 โดยหนวยงาน 

Super Users ของทางบริษัทฯ และสามารถเริ่มใชจริงไดท้ังระบบในเดือนมกราคม ป2551 และในเดือนมกราคม ป2552 

ตามลําดับ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ในบริษัทฯ 

หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท อาปโก คือ การผลิต และบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูผลิตที่

ยอดเยี่ยม โดยเราจะยึดหลักในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว คือ  

S =   Safety – ความปลอดภัย  หมายถึง ไมเกิดอุบัติเหตุ  

Q = Quality - คุณภาพดี 100% 

D =  Delivery - การสงมอบ หมายถึง การจัดสงตรงเวลา (อิเล็กทรอนิคสคัมบัง)   

C =  Cost - ราคาสามารถแขงขันได  

E = Engineering – วิศวกรรมโดยการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวย รวมทั้งการใช Simultaneous 

engineering Management 

M = Management – การบริหารโดยนําระบบ Toyota Production System (TPS) และระบบบริหารการผลิต

แบบครบวงจร (ERP Oracle) มาใช 

บริการแบบ One Stop Service ในอุตสาหกรรมยานยนต กลุมบริษัท อาปโกไดขยายเครือขายธุรกิจครอบคลุม

การผลิตของผลิตภัณฑหลายประเภท โดยรวมมือกับหุนสวนทางดานเทคนิคที่มีช่ือเสียงระดับโลก ในขณะนี้ผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯหลักๆประกอบดวย ชิ้นสวนรถยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด อีกทั้งบริษัทฯไดพัฒนา และขยายกําลัง
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การผลิตอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ดังนั้นกลุมบริษัท อาปโก สามารถเปนผูใหบริการแบบ 

0ne Stop Service ใหแกลูกคา OEM รายใหญท้ังในและตางประเทศได 

หุนสวนทางเทคนิค ความกาวหนาทางเทคนิคอยางตอเนื่องทําใหลูกคาไววางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ  บริษัทฯไดรับความรวมมือและชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมยานยนตระดับโลก 

ไดแก Keylex Corp. ผูผลิตถังน้ํามันรถยนต  EDSCHA Company ผูผลิตช้ินสวนยึดร้ังประตูรถยนต บานพับประตู

รถยนตและชุดเบรกมือรถยนต  Siemens VDO ผูผลิตอุปกรณตรวจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต  Kautex ผูผลิต

ถังน้ํามันพลาสติค  Magna Closure ผูผลิตชุดอุปกรณเลื่อนกระจกประตูรถยนต  Webasto ผูผลิต Sunroof และ Mitsuike 

ผูผลิตช้ินสวนตัวถังรถยนต หุนสวนเหลานี้ชวยเสริมใหกลุมบริษัท อาปโกเปนบริษัทช้ันนําในดานเทคโนโลยีระดับ

โลก รวมถึงยังเปนผูนําในการถายทอดเทคนิคการผลิตอีกดวย 

ทรัพยากรบุคคล การฝกอบรม และการพัฒนา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการสงพนักงานไปฝกอบรมงานใน

ตางประเทศมากกวา 1,000 man - days ในป 2551 นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ ไดเขารวมการ

อบรมหลักสูตรตางๆ เฉลี่ย 25 ชั่วโมง / คน / ป 

 บริษัทฯ ไดจัดการอบรม “คุณลักษณะ 7 ประการของผูนําที่มีประสิทธิภาพ” 

 บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรมใหแก บริษัทในเครือของโปรตอน มาเลเซีย (บริษัทโปรตอน มิยาซุ) ใน

เรื่อง ระบบ Pull (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยตา) 

 



 
 

สวนท่ี  2 การรับรองความถูกตองของขอมูล   หนา 80  
 

   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 

สวนที่ 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัด ระวัง ในฐานะ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล

ดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
แลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลให

มีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม ดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตอ

ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ บกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผล กระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายใหนางกรรณิการ คติวิชชา เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของนางกรรณิการ คติวิชชา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล

ดังกลาวขางตน 
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ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธาน และประธานเจาหนาที่

บริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 
 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางกรรณิการ  คติวิชชา                  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน        ..................................................... 
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                         เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบรหิารและผูมอีํานาจควบคมุของบริษทัฯ 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

1.     รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานวจควบคุม  

ชื่อ-สกุล                             

                  ตําแหนง 

อายุ  
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร 
*กรรมการผูมีอํานาจลง

นามผูกพันบริษัทฯ 

62 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม 

Massey University ประเทศ

นิวซีแลนด 

Director Certification Program 

(DCP)  

12.47 

(ถือรวมกับนาง

เตียว ลี งอ ) 

สามี 

นางเตียว 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/
ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน 
*กรรมการผูมีอํานาจลง

นามผูกพันบริษัทฯ 

60 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม Nanyang University 

ประเทศสิงคโปร 

11.66 

(ถือรวมกับนาย

เย็บ ซู ชวน) 

ภรรยา 

นายเย็บ ซู ชวน 

2539-ปจจุบัน - กรรมการ 

- กรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 

บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 

(1996) 



 
 

สวนที่  2 การรับรองความถูกตองของขอมูล  : เอกสารแนบ 1                    หนา 84  

    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล                             

                  ตําแหนง 

อายุ  
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายชิเกยูกิ  อิโต 

กรรมการบริหาร 

 

55 Bachelor of International Finance, 

Kobe University, Japan 

-ไมมี- -ไมมี- 2552-ปจจุบัน 

 

 
2548-2552 

- กรรมการ 

- ผูจัดการฝายบริหาร 

 
- กรรมการ 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 

แผนก ยานยนต 3 บมจ.โซ

จิทส คอรปอเรชั่น 

บจ.ยันมาร เอส.พี.  

 

นายเคนเนต อึ้ง 

กรรมการอิสระ 

42 BSC (Hons), Biotechnology of  

King’s College London 

University 

-ไมมี- -ไมมี- 2551-ปจจุบัน 

2548-2551 

- กรรมการ 

- CEO & Partner 

บมจ. อาปโก ไฮเทค 

 NT Asset 

นายพิพัฒน 
 เรืองรองปญญา 
กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

61 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Master of Public and Private 

Management, NIDA 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 

Director Certification Program 

-ไมมี- -ไมมี- 2539-ปจจุบัน 

 

 

2516-ปจจุบัน 

- กรรมการและประธาน-

กรรมการตรวจสอบ 

 

- ทนายความชั้นหนึ่ง 

 

บมจ.อาปโก ไอเทค 

บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส 

(1996) 

บจ.สํานักงานนิติพัฒน

ทนายความ 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล                             

                  ตําแหนง 

อายุ  
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพา  
ประดิษฐสุขถาวร 
กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

56 - ปริญญาโท การบัญชี, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 

Director Certification Program 

-ไมมี- -ไมมี- 2545-ปจจุบัน 

 

2542-ปจจุบัน 

 

2541-2542 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ผูจัดการฝายบริหาร 

 

- ผูชวยผูจัดการฝาย

วางแผนและบริหาร 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 

 

บจ.มัตซึชิตะ อิเล็คทริค 

เวอรค (ประเทศไทย) 

บจ.มัตซึชิตะ อิเล็คทริค 

เวอรค (ประเทศไทย) 

นายศุภศักดิ์  
จิรเสวีนุประพันธ  
กรรมการตรวจสอบ 

46 - LL.M., Arizona State University 
- M.C.L., California Western 
School of Law 
- M.S. in Economics – Policy and 
planning, 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 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

ชื่อ-สกุล                             

                  ตําแหนง 

อายุ  
(ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายกวี เวสารัชอารียกุล 
ผูจัดการทั่วไปฝายผลิต

ชิ้นสวนรถยนต 

45 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

-ไมมี- -ไมมี- 2547-ปจจุบัน 

 

2541 - 2547 

 

- ผูจัดการทั่วไปฝายผลิต
ชิ้นสวนรถยนต  
 

- ผูชวยผูจัดการทั่วไปฝาย

แมพิมพ 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 

 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร 
ผูจัดการฝายพัฒนาระบบ

การผลิตชิ้นสวนรถยนต 

42 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

-ไมมี- -ไมมี- 2543-ปจจุบัน 

 

 

2541-2543 

- ผูจัดการฝายพัฒนา

ระบบการผลิตชิ้นสวน

รถยนต 

- ผูจัดการฝายวิศวกรรม 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 

  

บจ.BHP สตีล ประเทศไทย/

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 

นางกรรณิการ คติวิชชา 
ผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงิน 

51 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.52 

 

-ไมมี- 2539-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงิน 

บมจ.อาปโก ไฮเทค 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของผูบริหารในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

บริษัทและบริษัทยอย 
 

  
บริษัท บริษัทยอย 

AH AA AF AHP AMIT AP ASP AK AS AHT NESC AM NESM TSRS AITS AMAC AITSPL AE KT AJ AI AEM 

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

// 
X, /, 

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

X, /, 
// 

X, / X, /  X, / X, /  - X, / -  X, / / / 

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

นายฮิโรโตะ มูราอิ /, //   - /  - /, // / / -   - -  -  -  -  - /  - /  -  - - / - 

นายชิเกยูกิ อีโต /, //  - / -  / / -   -  - -  -  -  -  - -  -  -  -   - -  - - 

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

นายพิพัฒน  
เรืองรองปญญา 

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

นางพรทพิา  
ประดิษฐสุขถาวร 

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

นายศุภศักดิ์  
จิรเสวีนุประพนัธ 

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

นายกวี  
เวสารัชอารียกุล 

// -  / / - -  -  -  - /, //  -  -  - -  - -  -  -  -  / -  - 

นายศรัทธา  
เพ็ชรอินทร 

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

นางกรรณิการ  
คติวิชชา 

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

หมายเหต ุ :  X = ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทรวม 

รายชื่อ 

บริษัท บริษัทรวมทุน 

AH ASICO MA SANOH JCL HM 

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

นางเตียว ลี งอ /, // / / - - - 

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ /, // - - - - - 

นายชิเกยูกิ อีโต / - - - - - 

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - 

นางพรทพิา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - 

นายกวี เวสารัชอารียกุล // - - - - - 

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร // - - - - - 

นางกรรณิการ คติวิชชา // - - - - - 

 

หมายเหต ุ :  X = ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกนั 

รายชื่อ 

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

AH JLMT JVSPL JVT MK MT YDMR SJC MOT TMK SAIT PLTI CST AAI  AT  AITSM 

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

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

นายฮิโรโตะ มูราอิ /, // - - - - - / - - - / - - - - - 

นายอีชิมูระ โยชิอากิ / - - - - - - - - - - - - - - - 

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - - - - - - - - - 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - - - - - - - - - 

นางพรทพิา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

นางกรรณิการ คตวิิชชา // - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหต ุ :  X = ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 
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    บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

บริษทั  

AH = บมจ. อาปโก ไฮเทค 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

AA=บจ. อาปโก อมตะ 
AF=บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 
AHP=บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส 
AMIT=บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศ
ไทย) 
AP=บมจ.อาปโก พลาสติค 
ASP=บจ.อาปโก สตรัคเจอรลั โปรดกัส 
AK=บจ. คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น 
ฟอรจจิ้ง 
AS=บจ. อาปโก เซี่ยงไฮ  
AHT=บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง 
NESC=บจ. นิว เอรา เซลส 
AM=บจ. เอเบิล มอรเตอรส 

NESM=บจ. นิว เอรา เซลส 
(มาเลเซีย) 
TSR=บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส 
AITS=บจ.อาปโก ไอทีเอส 
AMAC=บจ. เอ แม็คชั่น 
AITSPL=บจ.เอเบิล ไอทเีอส 
AE=บจ.อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
KT=บจ.คาซึยา (ประเทศไทย) 
AJ=บจ. อาปโก แจ็คสปด 
AI=บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท 
AEM=บจ.อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
(มาเลเซีย) 
 

ASICO=บจ.เอเบิล ซาโน อินดสัตรีส 
(1996)  
MA= บจ.มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) 
จํากดั 
SANOH=บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส 
(ประเทศไทย) จํากดั 
JCL=บจ.แจ็คสปด คอรปอเรชั่น 
HM=บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) 
จํากดั 

JLMT=บจ. แจ็คสปด เลเธอร แมนนูแฟคเจอร (ประเทศ
ไทย) 
JVSPL=บจ.แจ็คสัน วิหิเคอร (ประเทศสิงคโปร) 
JVT=บจ. เจ.วี. (ประเทศไทย)  
MK=บจ. มิตซูอิเกะ โตเกียว 
MT=บจ. แม็คชั่น เทคโนโลยี  
YDMR=บจ. ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง อารแอนดดี  
SJC=บมจ.โซจสิ คอรปอเรชั่น 
MOT=บจ. เมทัล วัน (ไทยแลนด)  
TMK= หางหุนสวน ไทยเมกิ จํากัด 
SAIT=บจ. เอสเอไอที  
PLTI=บจ.โพเทคลิ้งเทคโนโลยี อินคอรปอเรชั่น 
CST=บจ. คอรเยอร เซอรเฟส ทรีทเมนต 
AAI=บจ.เอเบิล ออโตพาส อินดวัตรีส 
AT=บจ. อาปโก เทคโนโลยี 
AITSM=บจ.อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) จํากดั 
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         เอกสารแนบ 2 
 

                       รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอย 
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   บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 AA AF AHP AMIT AP ASP AK AS AHT NESC AM NESM TSRS AITS AMAC AITSPL AE KT AJ AI AT AEM

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

นางเตยีว ลี งอ / / / / / / / / / / / / / / / / /

นายฮิโรโตะ มูราอิ / / / /

นายชเิกยูกิ อีโต / / /

นายกว ีเวสารัชอารีย กุล / / / /

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร

นางกรรณิการ คตวิชิชา / / / / /

นายยงค ประเทอืงสุข /

นางสาวเย็บ ซิน หรู / / / / / / / /

นายหลิว แฮม เชา /

นายเอ็ง เคียน ลี /

นายโนบฮุิโกะ โคบายาชิ /

นายฮิเดยูกิ ซูซูกิ /

นายเทยูคิ ชเิกนากะ /

นายโก ฮิม เพียว / / / / /

นางสาวพิมลา สมุทรกลิน /

นายราเมศร ศรีสาระเพชร /

นายกง ซิว ไฝ /

นายลี คอก พูน /

นางสาวเย็บ ซิน หยี / /

นายลีออน เจียน /

นายอ็อกซฮอร เชน /

นายหวาง ซื่อ โจน / /

Mr. Jim Lim /

Mr. Teo Yiam Beng / /

รายชื่อกรรมการ
บริษัทยอย
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  

 อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน (เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = ( เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความ

ตองการของตลาด + ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ) / หนึ้

สินหมุนเวียน 

(เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  / หนี้สินหมุนเวียน

เฉลี่ย 

(เทา) 

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา = ขายสุทธิ / ( ลูกหน้ีการคากอนหนี้สงสัยจะสูญ + ต๋ัวเงิน

รับการคา ) ( เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) (เทา) 

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ = ซื้อหรือตนทุนขาย / ( เจาหนี้การคา + ตั๋วเงินจายการคา) 

(เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาชําระหนี้ = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (วัน) 

 วงจรเงินสด  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – 

ระยะเวลาชําระหน้ี 

(วัน) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน / ขายสุทธิ (รอยละ) 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / รวมรายได (รอยละ) 

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการ

ดําเนินงาน 

(รอยละ) 

 อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายไดรวม (รอยละ) 
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     บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (เฉลี่ย) (รอยละ) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (รอยละ) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) (รอยละ) 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (เทา) 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = ( เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงิน

กูยืมจากธนาคาร ) / สวนของผูถือหุน 

(เทา) 

 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย  

(Time Interest Earned) 

= กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล /

คาใชจายทางการเงิน 

(เทา) 

 อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (รอยละ) 

คําอธิบาย 

 กําไรขั้นตน = (ขายสุทธิ - ตนทุนขาย)/ ขายสุทธิ (บาท) 

 กําไรจากการดําเนินงาน = รายไดรวม - รวมคาใชจาย (บาท) 
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