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สวนท่ี  1 ขอมูลสรปุ   หนา 1 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุงเนนการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ยานยนตโดย มีธุรกิจหลักเปนการผลิตช้ินสวนยานยนต อีกทั้งบริษัทฯยังเปนผูออกแบบ ผลิต และติดตั้ง
อุปกรณจับยึด เพื่อใชในการประกอบรถยนต (Car Assembly Jigs) แบบครบวงจร และออกแบบและผลิต
แมพิมพ (Stamping Die) เพื่อสงใหผูผลิตรถยนต ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตโครงรถกระบะ (Chassis 
Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining)  ผลิต
และจําหนายช้ินสวนพลาสติก ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
อุปกรณระบบแผนที่นํารองการเดินทางโดยรถยนต  และเปนผูแทนจําหนายรถยนต จะเห็นไดวาบริษัทฯ 
มีความมุงมั่นที่จะเติบโตไปกับธุรกิจยานยนต และมีการลงทุนหลากหลาย เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง 
ภายในกลุมธุรกิจนี้อีกดวย บริษัทฯยังไดลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท้ังสิ้น จํานวน  29  บริษัท 
โดยมี 21 บริษัทตั้งอยูในประเทศ และบริษัท 8 แหงตั้งอยูในตางประเทศ 

ในป 2553 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
มีรายไดรวมจํานวน 11,758.09 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 4,392.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.63  
และมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 356.57 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 465.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
428.42 มีสินทรัพยรวม 11,474.18 ลานบาท หนี้สินรวม 6,867.61 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 
4,606.58 ลานบาท รายไดของบริษัทฯสวนใหญ มาจากการดําเนินการในประเทศไทย ในสัดสวน 74  
และเปนรายไดจากการดําเนินการของบริษัทยอยในตางประเทศ โดยแบงเปนสองประเทศหลัก คือ 
ประเทศมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 20 และประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 7 ของรายไดรวม 

ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ คือกลุมนาย เย็บ ซูชวน และ กลุมบริษัท โซจิทสึ ซึ่งถือหุนรอยละ 
32.81 และ15.75 ตามลําดับ โดยบริษัทฯมีทุนจนทะเบียนทั้งสิ้น271,697,900 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 268,874,300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 226,514,300 
ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 42,360,000 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

กลุมบริษัท อาปโก ใหความสําคัญกับลูกคา โดยมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอทั้งในดานเทคนิค 
ความรู ในดาน  การผลิต  ซื้อ เครื่องจักรอันทันสมัย  เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพและตอบสนองตอความ 
ตองการของลูกคาและมีการจัดการอบรม ในการพัฒนา บุคคลาการเปนประจําทุกป โดยมีจุดมุงหมาย 
ท่ีจะเปนผูผลิต ช้ินสวนยานยนต  ท่ีมีประสิทธิภาพ  และคลองตัว  มีความเปนเลิศบนพื้นฐาน 
ของความสุขท่ียั่งยืนในทุกภาคสวนไดแก ความสุขของลูกคา ความสุขของพนักงาน ความสุขของผูถือหุน 
และความสุขของสังคมหรือสาธารณชน  

(ผูลงทุนควรอานลายละเอียดของขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย)  
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สวนที่ 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

1.  ขอมูลทั่วไป** 

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

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 99 หมู ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน       จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 

ประเภทธุรกิจ         :   ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบรถยนตแบบครบ
วงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) และผลิตช้ินสวนประกอบ
รถยนต (OEM Auto Parts) เพื่อสงใหผูผลิตรถยนต  

  มีบริษัทยอย และบริษัทรวมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกันจํานวน  29  บริษัท โดยมี 21 บริษัทตั้งอยู
ในประเทศ และบริษัท 8 แหงตั้งอยูในตางประเทศ โดยดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตโครงรถ
กระบะ (Chassis Frame) ผลติช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวน
รถยนต (Machining)  ผลิตภัณฑพิมพลายไมและกํามะหยี่เทยีม ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิต
วิจัยและพัฒนาการวิศวกรรมยานยนต ผลิตอุปกรณระบบนํารองการเดนิทางโดยของรถยนต 
ธุรกิจดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับอุปกรณระบบนําทางรถยนตผลิตและจําหนาย
ช้ินสวนพลาสติก และธุรกิจยานยนต  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179     
โทรศัพท : (66) 35 350880   โทรสาร : (66) 35 350881 
โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com   อีเมล : aapico@aapico.com 
ทุนจดทะเบียน :   271,697,900 บาท  ประกอบดวย      หุนสามัญ   229,337,900   หุน* 
                   หุนบุริมสิทธิ 42,360,000     หุน* 
ทุนชําระแลว :  268,874,300 บาท   ประกอบดวย     หุนสามัญ   226,514,300   หุน*  
                   หุนบุริมสิทธิ  42,360,000     หุน* 
*ราคาหุนละ 1 บาท 
**ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

1.1  ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย และบริษัทรวม  

ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ 

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 โทรศัพท (66) 38 650 888 90 
   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  โทรสาร (66) 38 650 804 
   จังหวัดระยอง 21140       
 [สํานักงาน]  หอง 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลล โทรศัพท (66) 2 613 1504 6 
   999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน โทรสาร (66) 2 613 1508 
     เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330       
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 100% 700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมูที่ 2 โทรศัพท (66) 38 717 200 
   ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง  โทรสาร (66) 38 717 187 
     จังหวัดชลบุรี 20160       
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด  100% 700/20 หมูที่ 6 ตําบลหนองไมแดง  โทรศัพท (66) 38 213 355 9 
 (มหาชน)  อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรสาร (66) 38 213 360 
             
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส  100% 99/2 หมูที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
 จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ  51% 99 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  โทรศัพท (66) 35 350 880 
 (ประเทศไทย) จํากดั  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด 100% 358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โทรศัพท (66) 2 315 3456 
 (มหาชน)  หมูที่ 17 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง โทรสาร (66) 2 315 3334 
   อําเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ 10270       
 [โรงงานที่ 2]  7/288 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โทรศัพท (66) 38 650 888 90 
   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  โทรสาร (66) 38 650 804 
     จังหวัดระยอง 21140       
 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล  100% 700/16 หมูที่ 6 ตําบลหนองไมแดง  โทรศัพท (66) 38 717 200 
 โปรดักส จํากัด  อําเภอเมอืงชลบุรี  โทรสาร (66) 38 717 187 
     จังหวัดชลบุรี 20000       
 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  46% 98 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  โทรศัพท (66) 35 350 880 
 (1996) จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
 บริษัท มิ้น อาปโก (ประเทศไทย)  40% 7/290 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  โทรศัพท (66) 38 650 865 7 
 จํากัด  ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 650 864 
     จังหวัดระยอง 21140       
 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส  20% 7/209 หมูที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  โทรศัพท (66) 38 956 250 
 (ประเทศไทย) จํากดั  ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง โทรสาร (66) 38 956 252 
     จังหวัดระยอง 21140       
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 
ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ 
ไทย บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 49% 358-358/1 หมูที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โทรศัพท (66) 2 315 3456 

    ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  โทรสาร (66) 2 315 3334 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10270       
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง  100% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
 จํากัด  ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

 บริษัท ฮุนได มอเตอร  22% เลขที่ 38 อาคารคิวเฮาส คอนแวนต โทรศัพท (66) 2 632 2777 
 (ไทยแลนด) จํากัด  ชั้น 3 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม โทรสาร (66) 2 632 2647 8 
     เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.hyundai-motor.co.th 

 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 100% 14/9 หมูที่ 14 ถนนพหลโยธิน โทรศัพท (66) 2 908 6001 7 
   ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง โทรสาร (66) 2 908 6009 
     จังหวัดปทุมธานี 12120       
 บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 100% 66/24 หมู 14 ถนนรามอินทรา (กม. 17) โทรศัพท (66) 2 519 5800 4 
   แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทรสาร (66) 2 946 5107 

     กรุงเทพฯ 10230  www.newera-th.com 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 60% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 www.powermap.in.th 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด 51% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
 บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 30% 184/232 อาคารฟอรั่มทาวเวอร ชั้น 33หวยขวาง  โทรศัพท (66) 2 645 4117 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง     
     กรุงเทพมหานคร 10310       
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 100% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160    
 บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด 100% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       
 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 76% 229/104-105 หมูที่ 1 ถนนเทพารักษ โทรศัพท (66) 2 706 5915 9 
   ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  โทรสาร (66) 2 706 5910 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10270       
 บริษัท เอ อีอารพี จํากัด 88% 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โทรศัพท (66) 35 350 880 
   ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน โทรสาร (66) 35 350 881 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160       

มาเลเซีย บริษัท นิว เอรา เซลส  49% เลขที่ 109 จาลัน พูดู 55100 โทรศัพท (60) 3 2032 3153 
 (มาเลเซีย)  จํากัด   กัวลาลัมเปอร  (60) 3 2032 3587 
       โทรสาร (60) 3 2072 0028 
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ประเทศ บริษัท หุน ท่ีอยู ท่ีติดตอ 

มาเลเซีย บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส  49% เลขที่ 8229 จาลาน 222 สวนที่ 51 เอ โทรศัพท (60) 3 7957 6511 
 จํากัด  46100 เปตาลิง จายา เซลังงอ  (60) 3 7957 5590 
    โทรสาร (60) 3 7957 8718 
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง  49% เลขที่ 8229 จาลาน 222 สวนที่ 51 เอ โทรศัพท (60) 3 7957 6511 
 เอสดีเอ็น จํากัด  46100 เปตาลิง จายา เซลังงอ  (60) 3 7957 5590 
       โทรสาร (60) 3 7957 8718 

สิงคโปร บริษัท อาปโก อินเวสเมนท  100% 279 ถนนริวเวิรวัลเลย เลขที่ 06-01 โทรศัพท (65) 6 836 9819 
 ไพรเวท จํากัด   ประเทศสิงคโปร 238320       
 บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท  60% 279 ถนนริวเวิรวัลเลย เลขที่ 06-01 โทรศัพท (65) 6836 9819 
 จํากัด  ประเทศสิงคโปร 238320    
 บริษัท แจ็คสปด คอรปอรเรชั่น  18% 47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร 508955 โทรศัพท (65) 6788 2088 
 จํากัด      โทรสาร (65) 6788 0020 

ประเทศจีน บริษัท คุนซาน เจินไต -ซินเชง  100% พรีซีชั่น แมทชีนเนอรี่ อินดัสตรีส พารค โทรศัพท (86) 512 5767 1757 
 พรีซีชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด   ถนนไปหลิน คุนชาน 215331 โทรสาร (86) 512 5767 0964 
 บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 100% 3600 ถนนเวิงชิงสง ชิงพู เชี่ยงไฮ โทรศัพท (86) 21 5974 4843 
   201709 โทรสาร (86) 21 5974 4704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2-1 ขอมูลทั่วไป   หนา 6
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 

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. การบริหารความเสี่ยงและปจจยัเสี่ยง 

กลุมบริษัทอาปโก ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯมาโดยตลอด  บริษัทฯมีการใชเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงตางๆเพื่อลดอัตราความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ

เผชิญหนาและมีการดําเนินการในปจจุบันนั้น สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงภายนอกและความเสี่ยงภายใน 

ซึ่งสามารถสรปุไดดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 

2.1.1 ความผันผวนของสถานการณทางการเมือง 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง:  ความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองของรัฐบาลปจจุบัน  

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีการสงเสริมการลงทุนโดย
สนับสนุนใหบริษัทผูผลิตยานยนต และผูผลิตช้ินสวนยานยนต พัฒนารถยนตขนาดเล็ก ประหยัด
พลังงาน เพื่อขยายตลาด ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งสงผลอยางมากตอการขยายตัวของธุรกจิ 
และผลกําไรของบริษัท 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ความผันผวนของสถานการณทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอความมั่นใจของ
ผูบริโภค ความมั่นคงและความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะสงผลทําให การผลิตช้ินสวนยานยนตรถยนตขนาดเล็กหยุดชะงัก 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: จากสถานการณในปจจุบัน   การประเมินความเปนไปไดท่ี
จะเกิดความเสี่ยงเปนสิ่งท่ียากมากเนื่องจากสถานการณมีความผันผวนตลอดเวลา 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: บริษัทฯตื่นตัวอยูตลอดเวลา ในการรับทราบและตอบสนองนโยบายใหม
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดเวลา เพื่อท่ีจะใหบริษัทไดรับผลประโยชนสงูสุด จากนโยบายของรัฐบาล 
ดังจะเห็นไดจาก การท่ีบริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อช้ินสวนของรถยนตขนาดเล็กจํานวนมากในป 2552  

2.1.2 ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเปนไปไดท่ีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อาจสงผลในทางลบลบตอการลงทุน 

(ข)  เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: ผลประกอบการของบริษัทฯสวนใหญข้ึนอยูกับอุปสงค และ
อุปทานในตลาด 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย สงผลทําใหใหการบริโภคสินคาลดลง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สินคาฟุมเฟอย เชนรถยนตเปนตน ดังนั้น ยอดจําหนายของบริษัทฯ จึงอาจลดลง ตามอัตราการบริโภค
ท่ีลดลงซึ่งสงผลตอการดําเนินงานทั้งดานผลกําไร และกระแสเงินสด ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบซึ่ง
เคยเกิดข้ึนในป 2552 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: การฟนตัวของเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหมีความเปนไปได
นอยท่ี ปจจัยความเสี่ยงนี้จะเกิดข้ึน 



 
 

สวนที่  2-2 ปจจัยความเสี่ยง   หนา 8
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: กลุมบริษัทอาปโกไดกําหนดมาตรการใหผูบริหารดูแลอยาง ใกลชิด  โดย
มุงเนนในเรื่องการลดคาใชจาย และประสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรการเหลานี้จะชวยลดความเสี่ยงท่ี
อาจกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

2.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความผันผวนของราคาเหล็ก 

(ข)  เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: เหลก็เปนวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯใชในกระบวนการผลิต ซึ่งราคา
ตนทุนของเหล็กนั้นไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงคและ
อุปทานของวัตถุดิบในตลาดโลก  

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงข้ึนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอมูลคาเพิ่มของบริษัทฯ 
และอาจสงผลทําใหกําไรลดลง 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: ราคาเหล็กในตลาดมีความผันผวนสูง และมีแนวโนมท่ีจะ
ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง:  บริษัทฯมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กอยางใกลชิด รวมท้ังยงั
มีการเจรจากับลูกคาอยางตอเนื่อง โดยกวารอยละ 80 ของสญัญาซื้อขายระบุใหบริษัทฯสามารถปรับราคา
ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตนทุนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบไดตามขอตกลงในสัญญาซื้อ
ขายช้ินสวนที่บริษัทฯทํากับลูกคานั้นไดกําหนดใหบริษัทฯสามารถปรับราคาไดเปนครั้งคราว  ซึ่ง
ขอตกลงในการปรับราคาดังกลาวจะชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

2.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง:  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

(ข)  เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: กลุมบริษัทอาปโก มีท้ังรายรับและรายจายในรูปของสกุลเงนิ
ตางประเทศ ในป พ.ศ. 2553  ดังตารางตอไปนี้  

สกุลเงิน รายรับ (หลักพัน) รายจาย (หลักพัน) ประเภทของธุรกรรม 

ดอลลาร

สหรัฐฯ 

9,635 ดอลลาร

สหรัฐฯ 

3,776  

ดอลลารสหรัฐฯ 

การชําระเงินแกเจาหนี้ในตางประเทศสําหรับคาวัตถุดิบ 

เครื่องจักร และชิ้นสวนอะไหล 

เยน ไมมี 1,955,719 เยน การชําระเงินแกเจาหนี้ในตางประเทศสําหรับคา เครื่องจักร 

และชิ้นสวนอะไหล 

ยูโร ไมมี 1,106 ยูโร การชําระเงินแกเจาหนี้ในตางประเทศสําหรับคาวัตถุดิบ 

และชิ้นสวนอะไหล 

ปอนด ไมมี 5 ปอนด การชําระเงินแกเจาหนี้ในตางประเทศสําหรับคาวัตถุดิบ  

โครนสวีเดน ไมมี 384 โครน การชําระเงินแกเจาหนี้ในตางประเทศสําหรับคาวัตถุดิบ 
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ในป 2553 ธุรกรรมการเงินตางประเทศรอยละ 81 เปนการชําระคาเครื่องจักร 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ความผันผวนในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอาจสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานรายไดและรายจายของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวของบริษัทฯอยู
ในระดับต่ํา เนื่องจากรายไดและรายจายของบริษัทฯสวนใหญอยูในสกุลเงินบาท 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะมีการปรับตัวตาม
ตลาดโลก ซึ่งมคีวามผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูง ท่ีบริษัทฯอาจมีความเสี่ยง จากการ
ปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศในทางลบ 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: สําหรับบริษัทในกลุมอาปโกซึ่งมีท้ังรายไดและรายจายในสกุลเงนิ
ตางประเทศเดียวกัน บริษัทเหลานั้นมีการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)  โดยการนาํ
รายรับที่ไดมาในสกุลเงินตางประเทศ ไปชําระเจาหนี้ท่ีเรียกเก็บในสกุลเงินตางประเทศสกุลเดียวกัน 
นอกจากนี ้ บริษัทฯไดใชกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ดวยการทําสัญญาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาที่บริษัทฯไดรับประโยชน 

2.1.5 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนและเงินทุน
ของบริษัทฯ 

(ข)  เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: โดยลักษณะปกติของธุรกจิ บริษัทฯ จําเปนตองมีการลงทุนครั้ง
ใหญ 2-3 ปลวงหนา กอนเริ่มการผลิตหรอืรบัรูรายได ดังนัน้ บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองใชเงินลงทุน
ลางหนา เพื่อรองรับการขยายตัวในปจจุบัน บริษัทฯมีสินเชื่อระยะยาวคงคางจํานวนมาก ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตวั ของเงินกูยืมเหลานี้ เปนเหตุให บริษัทฯเปดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: สืบเนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน 
ดังนั้น บริษัทฯ จะประสบกับตนทุนของเงินทุนที่สูงข้ึน ตามอัตราลอยตัวของดอกเบีย้ ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: มีความเปนไปไดสูงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวสูงข้ึน 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง:  บริษัทฯไดทําขอตกลงสินเชื่อบางสวนดวย สญัญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย เพื่อ
ตรึงอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่เหมาะสม  ในป 2553 บริษัทฯไดปดความเสี่ยงโดยกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินกูประมาณรอยละ 21 ของเงินกูท้ังหมด ดังนั้นบริษัทฯจึงมีคาใชจายเพิ่มเติมใน
การตรึงอัตราดอกเบี้ยดังกลาว มีรายละเอียดดงัตารางดังตอไปนี้ 

เงินตน 
(ลานบาท) 

เงินตน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 

อัตราสวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
ดอกเบี้ย 

 
ดอกเบี้ยทีแ่ลกเปลี่ยนแลว 
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(ลานบาท)  
1,200  525  100% เงินบาทอัตราคงที่ (1 

เดือน)+0.65% 
4.77% 

 300  57% 4.77% อัตราดอกเบี้ยฝากประจํา (6 
เดือน)+3.19% 

400  240  50% เงินบาทอัตราคงที่ (1 
เดือน)+2.25% 

5.97% 

2,000  1,617  25% อัตราดอกเบี้ยฝากประจํา (6 
เดือน) + 3.3% 

5.65% 

1,200  893  44% อัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืมข้ันต่ํา 
– 1.75% 

5.33% 

2.2 ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน 

2.2.1 ความเสี่ยงในการมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ผลกระทบในเทางลบที่อาจเกิดข้ึนจากการมีผูบริหารหลักเพียงรายเดยีว 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: นายเย็บ ซู ชวน ไมเพียงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯเทานั้น 
แตยังคงเปนผูอํานวยการฝายการตลาด ซึ่ง รับผิคชอบในการมองหาโอกาสการดําเนินธุรกิจและลูกคา
สวนใหญใหกับบริษัทฯ   

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: หากขาดนาย เย็บ ซู ชวนแลว บริษัทฯอาจเสี่ยงตอการสูญเสียยอดจําหนายใหแก
คูแขง ในสภาวะการแขงขันสูงของอุตสาหกรรมรถยนต 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: ในขณะนี้นายเย็บ ซู ชวน ยังไมมีแผนที่จะลาออก และจะ
ยังคงสนับสนุนการทํางานและการพัฒนาของบริษัทฯตอไป 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: บริษัทฯมีการฝกอบรมและพัฒนาทีมผูบริหารมืออาชีพท่ีมีความสามารถ 
และมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯตอไปในอนาคต 

2.2.2 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนใหญซ่ึงมีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการไมสามารถตรวจสอบและถวงดลุอํานาจของผูถอืหุนใหญซึ่งมี
อํานาจในการบริหารจัดการบรษิัท 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง: ปจจุบันบริษัทฯมีผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม คือกลุมของนายเย็บ 
และ โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว อีกทั้งยังมี
อํานาจในการบริหารจัดการบรษิัทฯ 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ในที่ประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนรายยอย อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
ไดเพียงพอเพื่อตรวจสอบและถวงดุลใน เรื่องที่กลุมผูถือหุน รายใหญเสนอ  
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(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: มีความเปนไปไดนอย ในการใชอํานาจควบคุมอยาง
เบ็ดเสร็จ เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวย กรรมการอิสระถึง 4 ทาน จากจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 8 ทาน เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร อยางพอเพียง  

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: กรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน  ทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร 
และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย 

2.2.3 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึง่
ผลิตอุปกรณจบัยึดประกอบรถยนต 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง:  ปริมาณความตองการซือ้อุปกรณจับยึดนั้นเปนไปตามการผลิต
ของรุนรถยนต โดยปกติแลวจะมีการเปลี่ยนทุกๆ 3-5 ป ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงจากรายไดท่ีไม
แนนอนจากการจําหนายอุปกรณจับยึด 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ รายไดจากการจําหนายอุปกรณจับยึด
เพื่อประกอบรถยนตมีความผันผวนมากที่สุด  

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: เนื่องจากรายไดท่ีไมแนนอนเปนลักษณะปกติของธุรกิจ 
ความผันผวนดงักลาวจึงไมสามารถหลีกเลีย่งได 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: บริษัทฯมีความสัมพันธอันดีกบัลูกคา ประกอบกับผลิตภัณฑคุณภาพสูงทํา
ใหบริษัทฯสามารถรักษายอดจาํหนายในระดับที่นาพอใจ อุปกรณจับยึดขนาดเล็กของบริษัทฯนั้นเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบและผลิตไดดีท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ในสวนของกลุมผลิตภัณฑอุปกรณจับ
ยึดขนาดใหญนั้นบริษัทฯเปนผูผลิตช้ันที่สอง สําหรับผูสงออกระดับโลก ซึ่งในอดีตบริษัทฯไดรับการ
ติดตอจากบริษัทขนาดใหญหลายแหงเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆในทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2.4 ความเสี่ยงจากการแขงขันในอตุสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับคูแขงในอุตสาหกรรม เนื่องจากการ
แขงขันภายในของอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตและรถจักรยานยนต 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง:  ในการสั่งซื้อช้ินสวนยานยนตแตละครั้ง บริษัทผูผลิตยานยนตจะ
คัดเลือกผูผลิตช้ินสวนยานยนตลวงหนากอนการผลิตจรงิ และจะมอบคําสั่งซื้อใหแกผูผลิตช้ินสวนที่
ไดรับการคัดเลือก อยางตอเนือ่งตลอดอายุของยานยนตรุนนั้นๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมนี้จงึมีการแขงขันสูง 
เพื่อใหไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา ซึ่งหมายถึงการประกันรายไดท่ีแนนอนเปนระยะเวลายาวนาน 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: การไมไดรับคําสั่งซื้อท่ีควรจะไดจากลูกคา เปนความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบ
อยางมากตอการดําเนินงาน 

     ของบริษัทฯ 
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(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: เนื่องจากบริษัทฯมีช่ือเสียง ในการผลิตช้ินสวนยานยนต
คุณภาพสูง ดวยราคาที่สามารถแขงขันได นอกจากนี้การใหบริการมีประสิทธิภาพ และการสงสินคาท่ี
ตรงตอเวลา ท้ังหมดนี้ ทําใหบริษัทฯไดรับความเชื่อมั่น จากบริษัทผูผลิตยานยนตท่ัวโลก 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: ดวยเทคโนโลยีทันสมัยผนวกกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพใน
ดานวิศวกรรม รวมถงึความสัมพนัธอันดีกบัลูกคา บริษัทฯสามารถรักษาระดับความเปนผูผลิตช้ินสวน
ยานยนต ท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงท่ีสุดในตลาดแหงหนึ่ง  

2.2.5 ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเปนปจจัยหลัก ของความสําเร็จในธุรกจิ
อุตสาหกรรมยานยนต 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง:  ความผิดพลาดในการผลิตช้ึนสวนยานยนตเพียงช้ินเดียว อาจ
สงผลกระทบเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงท้ังในดานการเงิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: บริษัทฯอาจประสบความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคา และอาจถูกยกเลิกสัญญา
หากไมสามารถรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: เนื่องจากบริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตสินคา
ท่ีมีคุณภาพ บริษัทฯจึงมั่นใจวา ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการควบคุมคุณภาพจะลดลงอยางตอเนือ่ง 

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: บริษัทฯมีการตั้งเปาหมายที่จะลดจํานวนผลิตภัณฑเสียใหเหลือรอยละ 0 
โดยบริษัทฯลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ  ซึ่งบริษัทฯไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณภาพ  ISO/TS 16949 ในป 2548 นอกจากนี้บริษัทฯยังรับประกันครอบคลุมไปถึงลูกคาในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งตามปกติจะระบุในสัญญาจัดซื้อโดยใหสิทธิลูกคาในการคืนผลิตภัณฑท่ีเปน
ของเสียหรอืไมสอดคลองกับขอกําหนดของลกูคา  นับเปนการรับประกันคุณภาพของผลิตภณัฑ 

2.2.6 ความเสี่ยงดานปญหาแรงงาน  

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากปญหาแรงงานอาจสงผลกระทบ ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง:  กลุมสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต นับเปนกลุมท่ีมี
ความแข็งแกรง และมีอํานาจในการตอรองสูง เนื่องจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต ทําให
มีการเรียกรองขอขึ้นคาจางของแรงงาน ซึ่งอาจนําไปสู ความขัดแยงระหวางบริษัทผูผลิตกับกลุมสหภาพ
แรงงาน 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ในกรณีท่ีมีการประทวงเกิดข้ึนในสถานประกอบการการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อาจไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: เนื่องจากบริษัทฯมีการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุม
สหภาพแรงงาน แนวโนมท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาวจึงลดลง 
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(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: บริษัทฯมุงเนนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและการใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยลดปญหาความขัดแยงขอพิพาทแรงงานและจะลดผลกระทบตอ
การผลิต 

2.2.7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและชุมชน 

(ก) ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากอันตรายและการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความปลอดภยั สิ่งแวดลอม
และชุมชน 

(ข) เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง:  ธรรมชาติของธรุกิจกลุมบริษัทอาปโก นั้นมีความเสี่ยงท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตราย และ ความสูญเสีย หากปราศจากการจัดการดานความปลอดภัยท่ีด ี พนักงานของ
บริษัทฯและผูเกี่ยวของอาจไดรับผลกระทบ 

(ค) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ในดานความปลอดภัย การกระทําและสภาพแวดลอมหรือสภาพการณท่ีไม
ปลอดภัย อาจทําใหพนักงานประสบอุบัติเหตุ  สวนในดานสิ่งแวดลอมและชุมชน หากขาดการจัดการที่ด ี
ซึ่งรวมถึงการควบคุมมลภาวะ และการบําบัดของเสีย อาจสงผลกระทบในดานลบตอ ประสิทธิภาพการ
ผลิตของบริษัทฯ 

(ง) แนวโนมความเปนไปไดที่จะเกดิความเสี่ยง: บริษัทฯไดกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และการจัดฝกอบรมใหพนักงานอยางตอเนือ่ง โดยย้ําเตือนถึงความสําคัญการ
ออกแบบ การผลิตโครงสรางพื้นฐาน และระบบการผลิต ทําใหบริษัทฯสามารถลดความสูญเสีย และ
อันตรายจากการทํางานที่อาจเกิดข้ึนได  

(จ) มาตรการรองรับความเสี่ยง: นอกจากนีบ้ริษัทฯยังไดมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหมีความสะอาดและความปลอดภัย รวมท้ังกิจกรรม 5ส  โดยคํานึงถึงการสรางมาตรฐานในการ
ทํางานที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย 
สะอาด สะดวก และงายตอการตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ในดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯยังไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของบริษัทฯในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1  ความเปนมา 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) กอตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 
75 ลานบาท เพื่อท่ีจะไดรับผลประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรับโอนกิจการจาก 
บริษัท เอเบิล ออโตพารท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดดําเนินธุรกิจแลว บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  ได
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 242,823,600 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 242,823,600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ บริหารงานโดย นายเย็บ ซู ชวน นักธุรกิจชาว
มาเลเซียซึ่งมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตมายาวนานกวา 30 ป และมาตั้งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปแลว 
ปจจบัุนนายเย็บ ซู ชวน ถือหุนประมาณรอยละ 10.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย และบริษัทรวมในเครือจํานวน 29 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทในประเทศจํานวน 21 
แหงและบริษัทที่มีถิ่นฐานในตางประเทศอีก 8 แหง บริษัทยอย และบริษัทรวมเหลานี้ลวนเปนบริษัทท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับ
กลุมธุรกิจ ผลติภัณฑ และบริการของบริษัทฯ ไดแก เปนผูผลิตช้ินสวนยานยนต เปนผูแทนจําหนายรถยนต เปนผูผลิตและ
จัดจําหนายระบบนํารองการเดินทาง เปนตน 

3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ป  2551 บริษัทฯ ไดกอตั้งบริษัท มิ้นท อาปโก จํากัด เปนการรวมทุนกับ บริษัท Sinoone Holdings ซึ่งเปนบริษัท

ในเครือของกลุม บริษัท มิ้นท ประเทศจีน โดยถือหุนรอยละ 40  ในโครงการผลิตโครงกรอบกระจกสวนบนและสวนลาง

ของประตูรถ และรางรองน้ําฝนบนหลังคารถ และไดรวมทุนกับบริษัท ฟูจิ เทคนิกา ประเทศญี่ปุน รอยละ 60 และเริ่มทํา

การกอสรางโรงงาน 3 หลงัท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จงัหวัดระยอง ประกอบดวยโรงงานแหงท่ีสองของบมจ. อาปโก 

ไฮเทค และ บมจ. อาปโก พลาสติค และ โรงงานของบจ. มิ้นท อาปโก ( พรอมท้ังซื้อท่ีดนิ 40 ไรพรอมโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคตสําหรับการผลิตชุดโครงชวงลางรถกระบะ

(Chassis Frame) และงานตีกลึงช้ินสวนอะไหลรถยนต (Machining) สําหรับชิ้นสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging) 

ป 2552  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนขยายกําลังการผลิต เพื่อรองรับการผลิตช้ินสวนของรถยนตตางๆ 

โดย บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ลงทุนเปนเงินจํานวน  22.30  ลานบาท เพื่อขยายกําลงัการผลิตช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging)  สง

มอบให บจ. ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย) ในสวนของรถยนตขนาดเล็ก (Subcompact) ซึ่งเริ่มทําการผลิตไปแลวเมือ่

ตนเดือนกันยายน 2552  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด เพื่อรองรับการขยายกําลัง

การผลิตของชดุโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Frame) และงานตีกลึงช้ินสวนอะไหลรถยนต (Machining) สําหรับ

ช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging)  บนพื้นที่ 40 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯเปนผูถือหุนแต

เพียงผูเดียว ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท รวมถึงบริษทัฯ ไดลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตในสวนของเครื่องจักรปมข้ึน

รูป (Press Machine) ไดแกเครื่อง Komatsu 2,500 Ton Transfer Press ท่ี บจ. อาปโก อมตะ จังหวัดชลบุร ีเครื่อง Komatsu 

1,200 Ton Transfer Press ท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค จังหวัดอยุธยา และสายการผลิต Komatsu ความเร็วสูง เริ่มดวยเครือ่ง 

1, 200 Ton ตามดวย 800 Ton  1 เครื่อง และเครื่อง 600 Ton 2 เครื่อง ตามลําดับ ท่ี บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีนิคมอุตสาหกรรม
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อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น  766.85 ลานบาท อีกทั้ง กลุมบริษัท อาปโก ไดเขารวมดําเนินการเตรียม

ความพรอม และพัฒนาในโครงการ การผลติช้ินสวนใหกับบริษัทนิสสัน ประเทศไทย จํากัด ในสวนของรถยนตประหยัด

พลังงาน (Eco–Car) นอกจากนี้ทางกลุมบริษัทอาปโก ไดใชประโยชนจากสนธิสัญญาการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศออสเตรเลีย ในการสงออกชิ้นสวน (HVAC) ระบบทําความรอน ,ระบายอากาศ และปรับอากาศ ใหกับโฮลเดน

และฟอรด ออสเตรเลีย  

ป 2553 ถือเปนปท่ีสําคัญสําหรับกลุมบริษัทอาปโก เนื่องในโอกาสที่กลุมบริษัทอาปโก ไดดําเนินงานครบรอบ 25 

ป (ตั้งแตป 2528)  บริษัทฯเริ่มตนมาจากการเปนผูแทนจําหนายรถยนตฟอรดแตไมคอยประสบความสําเร็จ จึงหันมามุงเนน

ในการผลิตช้ินสวนยานยนต จนประสบความสําเร็จดั่งเชนทุกวันนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ รวมทุนกับบจ. ทาคากิ เซอิโกะ 

ประเทศญี่ปุน และบริษัท โซจิทสึ ดวยทุนจดทะเบียน 27 ลานบาทในอัตราสวนรอยละ 49 49 และ 2 ตามลําดับ เพื่อผลิต

ช้ินสวนพลาสติก สําหรับรถจักรยานยนตฮอนดา และรถยนตอีโคคารของซูซูกิ โดยกอตั้งบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด  

อีกทั้งบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัทยอย  เปดตัวระบบแผนที่นํารองการเดินทางโดยรถยนต “POWERMAP Z9” ซึ่ง

นับไดวาเปนระบบแผนที่นําทางที่ทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯไดจัดประเภทรายการเงินใหกูยืมแก

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัทยอย จํานวน 120  ลานบาทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เนื่องจากบริษัทฯมีความตั้งใจลงทุนในบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมผานการใหกูยืมเงินแก

บริษัทยอย บริษัทฯไดแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมตั้งแตเกิดรายการ ซึ่งการทํา

รายการดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรสุทธิ หรือสวนของผูถอืหุนซึ่งการทํารายการดังกลาวทําใหบริษัทฯ 

ถือหุนรอยละ 21.8 ของทุนจดทะเบียน 550 ลานบาท หรือรอยละ 27.4 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวในบริษัท ฮุนได 

มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแลว บริษัทฯไดขยายกิจการในตางประเทศดวยเชนเดียวกัน โดยบริษัท

ยอยในประเทศมาเลเชียไดลงทุนสรางโชวรูมฮอนดา 2 แหงใหมแทนโชวรูมในปจจุบัน ณ เมืองเปตาลิง จายา และเมืองคา

จัง ประเทศมาเลเซีย คาดวาจะแลวเสร็จในชวงกลางป 2554 และบริษัทฯมีการเพิ่มทุนในบริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรี

ซีช่ัน ฟอรจจิง้ จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนําไปซื้อท่ีดินใชสรางโรงงานใหม บนพื้นที่ขนาด 54.57 มู หรือ 36,380 

ตารางเมตร  ซึ่งจะชวยเพิ่มกําลังการผลิตและสรางความมั่นใจใหกับลูกคา คาดวาโรงงานสามารถเริ่มดําเนนิงานไดเต็มกําลัง

ประมาณกลางป 2555 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

         บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
(ประเทศไทย) 

          

            
                  
      บริษัทยอย       
            
      บริษัทรวม       
            
                  
  100% บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิง้ จํากัด (มหาชน) 

(ประเทศไทย) 
100% 

      
                   
  100% บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท อาปโก พลาสตคิ จํากัด (มหาชน) 

(ประเทศไทย) 
100%   

       
                  
  100% บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 

บริษัท คุนชาน เจินไต -ซินเชง พรีซีชั่น ฟอรจจิ้ง จํากดั (ประเทศจีน) 100% 
      
                   
   60% บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด 

(ประเทศจีน) 
100% 

       
                  
  100% บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 

(ประเทศไทย) 
100% 

      
                  
  100% บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท เอเบลิ มอเตอรส จํากัด 

(ประเทศไทย) 
100% 

      
                   
  100% บริษัท เออีอารพ ีจํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด 

(ประเทศสิงคโปร) 
100% 

       
                   
 60% บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด 

(ประเทศสิงคโปร) 
18%   

       
                  
   100% บริษัท เอเบลิ ไอทีเอส ไพรเวท จํากัด 

(ประเทศสิงคโปร) 
 บริษัท คัทซึบา (ประเทศไทย) จํากัด 

(ประเทศไทย) 
76% 

       
                  
 51% บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

(ประเทศมาเลเซีย) 
49% 

      
                   
 51% บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากดั 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) จํากัด 

(ประเทศมาเลเซีย) 
49% 

      
                   

 46% บริษัท เอเบลิ ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 
(ประเทศไทย) 

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีร่ิง เอสดีเอ็น จํากัด (ประเทศ
มาเลเซีย) 

100%   
       
                  
 30% บริษัท ฮนุได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอโิกะ (ประเทศไทย)  จํากัด 

(ประเทศไทย) 
49% 

      
                  
 30% บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 

(ประเทศไทย) 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 

(ประเทศไทย) 
40% 

     
                 
 20% บริษัท ซันโอ อนิดัสทรสี (ประเทศไทย) จํากดั 

(ประเทศไทย) 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ สามารถจําแนกธุรกิจไดตามแผนภาพนี้ 

ประเภทการประกอบธุรกิจ ในประเทศ ตางประเทศ 

ผลิตชิ้นสวนประกอบยาน
ยนต 

ผลิตถังน้ํามันโลหะ บมจ. อาปโก ไฮเทค   

ผลิตชิ้นสวนโครงชวงลางรถกระบะ 
บจ. อาปโก อมตะ   
บจ. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส    

ผลิตชิ้นสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป 
บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 

บจ. อาปโก เซี่ยงไฮ 
บจ. คุนชาน เจินไต-ชินเชง พรีซชิั่น 
ฟอรจจิ้ง 

ผลิตชิ้นสวนรถยนตปมขึ้นรูป 

บมจ. อาปโก ไฮเทค   

บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส   

บจ. อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)   

ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑยานยนตและผลิตถัง
พลาสติก 

บมจ. อาปโก พลาสติค   

บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ    

บจ. คาซึยา (ประเทศไทย)    
ผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเชื้อเพลิง ทอน้ํามันคลัช และชิ้นสวน
เครื่องยนต บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996)   
ผลิตโครงสรางรถยนต ชิ้นสวนประดับรถยนตและชิ้นสวนกรอบ
กระจกรถยนต บจ. มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย)   
ผลิตทอสําหรับเครื่องยนต บจ. ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย)   
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 
ประเภทการประกอบธุรกิจ ในประเทศ ตางประเทศ 

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ
จับยึด 

  
บจ. อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง   

ออกแบบ และผลิตแมพิมพ   บมจ. อาปโก ไฮเทค   

จําหนายรถยนตและบริการหลัง
การขาย 

 บจ. เอเบิล มอเตอรส บจ. นิวเอรา เซลส (มาเลเซีย) 

 บจ. นิว เอรา เซลส  บจ. เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส 

 บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)   

ระบบนํารองการเดินทาง 

  บจ. เอ แม็คชั่น   

  บจ. อาปโก ไอทีเอส   

  บจ. พาพาโก (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอื่นๆ 

วิจัยและพัฒนาวิศวกรรม บจ. อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง   

ดําเนินธุรกิจทางดานผลิตชิ้นสวนประดับสําหรับอุตสาหกรรมการ
ขนสง บจ. อาปโก แจ็คสปด  

บจ. แจ็คสปด คอรปอเรชั่น 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน และการควบรวมกิจการในบริษัทอื่น 

  บจ. อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท 

  
บจ. อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง 
(มาเลเซีย) 

  บจ. เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท 

ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานสารสนเทศ บจ. เอ อีอารพี    
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด มหาชน โดยเปนบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกบัผลิตภัณฑ และบริการ

ของบริษัทฯ ไดแก เปนผูผลิตช้ินสวนยานยนต เปนผูแทนจําหนายรถยนต เปนผูผลิตและจัดจําหนายระบบนํารองการ

เดินทาง เปนตน  มีบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมท้ังสิ้น 29 บริษัท (ในประเทศไทย 21 บริษัท ในตางประเทศ 8 บริษัท) 

โดยสามารถจําแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

(ก)     บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต 

• บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) – (AH) 

บมจ.อาปโก ไฮเทค กอตั้งข้ึนในป พ.ศ.  2538  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ พ.ศ.2545 ดําเนิน
ธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิต
อุปกรณแมพิมพ (Stamping Die) และผลิตช้ินสวนยานยนต (OEM Auto Parts) บริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนือ่งกับผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ ไดแก เปนผูแทนจําหนาย
รถยนต เปนผูผลิตและจําหนายระบบนํารองการเดินทางทางรถยนต เปนตน รวมท้ังสิ้น 29 บริษัท (ในประเทศ
ไทย 21 บริษัท ในตางประเทศ 9 บริษัท)  

บมจ.อาปโก ไฮเทค  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 268.87 ลานบาท ถือหุนใหญโดยกลุมนายเย็บ ซู ชวน 
ประมาณรอยละ 32.81 และกลุมบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน ถือหุนประมาณรอยละ 15.75 โดยมี
กลุมลูกคาหลักเปนผูผลิตยานยนตช้ันนําท้ังในและตางประเทศ  

• บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด – (AA) 

   บจ. อาปโก อมตะ ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Fame) ของรถกระบะรุน D-
MAX ของ บจ. อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) และ เชฟโรเลต โคโลราโด ของ บจ.เจนเนอรัลมอเตอร  (ประเทศ
ไทย) โดยมีบมจ.อาปโก ไฮเทค เปนผูถือหุนทั้งหมด  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 800 ลานบาท  

• บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) – (AF) 

  บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนตีอัดข้ึนรูป (Forging) และตีกลึงช้ินสวนอะไหลรถยนต 
(Machining) ถือหุนทั้งหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 500 ลานบาทโดยมีกลุม
ลูกคาหลักคือ บริษัท ออโตอลัลายแอนซ ยามาฮา นิสสัน อีซูซุ ทีอารดับเบิลยู เอ็นทีเอ็น เก็ทแทร็ค ดานาและ
อเมริกัน แอ็คเซิล  

• บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด – (AHP) 

 บจ.อาปโก ไฮเทค พารทส ประกอบธุรกิจผลติช้ินสวนยานยนตปมข้ึนรูปและผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
ปมข้ึนรูป ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทคแตเพียงผูเดียว ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 120 ลานบาท โดยมีกลุม
ลูกคาหลัก คือ บริษัท สยามนิสสัน และบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั – (AMIT) 

บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) ในเบื้องตนจัดตั้งข้ึนโดยเนนทางดานวิศวกรรม และการตลาดของ
ช้ินสวนปมข้ึนรูปสําหรับลูกคานิสสันในประเทศไทย และไดมีการวางแผนจะผลิตช้ินสวนอื่นเพิ่มเติม โดยเปน
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บริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค และบจ.มิตซูอิเกะ ประเทศญี่ปุน ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 
และ 49 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 33 ลานบาท 

• บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) – (AP) 

   บมจ.อาปโก พลาสติค ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑและชิ้นสวนประกอบพลาสติก และ
เปนบริษัทยอยของ บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนทั้งหมด ในนามของ บมจ.อาปโก ฟอรจจิ้ง  ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) บริษัท 
เจเนอรลัมอเตอรส (ประเทศไทย) บริษัท เด็นโซ บริษัท ฮีโน ผูผลิตและจัดจําหนายรถยนตยี่หอตางๆ เชน มาสดา 
ฟอรด ยามาฮา โตโยตา เชฟโรเลตและอื่นๆ 

• บริษัท อาปโก สตัรคเจอรัล  โปรดักส จํากัด – (ASP) 

   บจ.อาปโก สตัรคเจอรลั  โปรดักส ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะ(Chassis Fame) ของ
รถกระบะรุน D-MAX ของ บจ. อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) บมจ.อาปโก ไฮเทค เปนผูถือหุน บจ.อาปโก สตัรค
เจอรลั โปรดักส ท้ังหมด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท 

• บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด – ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน – (AS) 

บจ.อาปโก เซี่ยงไฮ ดําเนินธุรกจิใหบริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining) รองรบัการผลิตจาก 
บจ.คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิง้ ถือหุนทั้งหมดโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ดวยทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 2 ลานเหรยีญสหรัฐฯ 

• บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด –ประเทศสาธารณรํฐประชาชนจีน – 
(KCX) 

บจ.คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิง้ ดําเนินการผลิตและจัดสงช้ินสวนยานยนตประเภทตีอัดข้ึน
รูป (Forging) และชิ้นสวนกัดผิวอื่นๆ ท่ีใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต ผลิตภัณฑหลักไดแก ช้ินงานตีอัดข้ึนรูป
ทองแดงและกานลูกสูบเครื่องยนต (Connecting Rod) โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 6.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ ผูผลิต และจดัจําหนายรถยนตรยี่หอตางๆ เชน ชไน
เดอร เชอรี่ เฟยต และ เจนเนอรัลมอเตอร เปนตน 

• บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด – (ASICO) 

บจ.เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) เปนผูผลิตทอน้ํามันเบรก ทอน้ํามันเชื้อเพลิง ทอน้ํามัน คลัช และ
ช้ินสวนเครื่องยนต โดยเปนการรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ซึ่งถือหุนรอยละ 46 และผูรวมทุนชาวญี่ปุน
ไดแก บจ.ซันโอ อินดัสเตรยีล ถือหุนรอยละ 51 และ บมจ.โซจิทส คอรปอรเรช่ัน ถือหุนรอยละ 3 ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 117.7 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท สยามนิสสัน และบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล  

• บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด – (MA) 

   บจ.มิ้นท อาปโก ประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนประดับรถยนต และชิ้นสวนกรอบประตู
รถยนต เปนบริษัทที่ บมจ.อาปโก ไฮเทค รวมทุนกับ บจ.ซิโนวัน โฮลดิ้ง ซึง่กลุมบริษัทมิ้นท ประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน ถือหุนทั้งหมด โดยมีสัดสวนการถือหุนแบงเปนรอยละ  40 และ 60 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียน
และชําระแลว  178.5 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) และ บริษัท เจน
เนอรัลมอเตอร 

• บริษัท ซันโอ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด – (SI) 

บจ.ซันโอ อินดัสตรีส ดําเนินธุรกิจผลิตทอสาํหรับเครื่องยนตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกในกลุม
ประเทศอาเซียน เปนบริษัทรวมทุนซึ่ง บมจ. อาปโก ไฮเทค ถือหุนรอยละ 20 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
146.25 ลานบาท โดยมีกลุมลกูคาหลักคือ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 

• บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด – (TTSC) 

   บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จัดตั้งข้ึนเพื่อผลิตช้ินสวนพลาสติก สําหรับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
เชน ไทยซูซุกิ คาวาซากิ และ เคฮิน บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ เปนการรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค และ
บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอรปเปอรเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบจ.โซจิทสึ แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) โดยถือหุน
รอยละตามลําดบั 49 รอยละ 49 และรอยละ 2 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 27 ลานบาท. 

(ข)        บริษัทออกแบบ ผลิตและติดต้ังอุปกรณจับยึด 

• บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด  – (AHT) 

   บจ.อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จัดตั้งข้ึนเพื่อออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนต 
โดยกําลังการผลิตสวนใหญจะใชรองรับการผลิตช้ินสวนยานยนตภายในเครือกลุมบริษัทอาปโก ถือหุนทั้งหมด
โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 65 ลานบาท 

(ค)        บริษัทจําหนาย และบริการหลังการขายรถยนต 

• บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด – (AM) 

บจ.เอเบิล มอเตอรส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมและ

ศูนยบริการหลงัการขายในเขต นวนคร จังหวัดปทุมธานี ปจจบัุนมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท ถือหุน

ท้ังหมดโดย บมจ .อาปโก ไฮเทค  

• บริษัท นิว เอรา เซลส  จํากัด – (NESC) 

บจ.นิว เอรา เซลส  เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฟอรด  โดยมีโชวรูมพรอม
ศูนยบริการหลงัการขายทั้งสิ้น 3 แหง ตั้งอยูท่ีถนนลาดพราว ถนนรามอินทรา และจังหวดัสมุทรปราการ ถือหุน
ท้ังหมด โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท 

• บริษัท นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) (จํากัด) – ประเทศมาเลเซีย – (NESM)  

บจ.นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนต ฮอนดา โดยมีหอง
โชวรูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในกรุงกัวลาลัมเปอร เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ี
ถือหุนรอยละ 49 กับ บจ. เทเนกา เซเทีย เอน็เตอไพร ท่ีถอืหุนรอยละ 51 มีทุนชําระแลว 1.5 ลานริงกิต หรือ
ประมาณ 16.5 ลานบาท  
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• บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด – ประเทศมาเลเซีย – (TSR) 

บจ.เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส เปนตัวแทนจําหนาย และใหบริการหลังการขายรถยนตฮอนดา โดยมีโชว
รูมและศูนยบริการหลังการขายตั้งอยูในรัฐเปตาลิง จายา เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค ท่ีถือหุน
รอยละ 49 กับนักธุรกิจชาวมาเลเซียท่ีถือหุนรอยละ 51 ปจจุบันมทุีนชําระแลว 6 ลานริงกิต หรือประมาณ 66 ลาน
บาท  

• บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  (จํากัด) – (HM) 

บจ.ฮุนได มอเตอร  (ไทยแลนด) เปนผูแทนจําหนายรถยนตยี่หอฮุนได แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
โดยมีความรับผิดชอบในดานการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ท้ังในสวนของชิ้นสวน และ
รถยนตยี่หอฮุนได โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค รวมทุนกับ บมจ.โซจิทสึ คอรปอเรชั่น และบจ.โซจิทสึ เอเชีย ไพรเวท 
ถือหุนนับเปนรอยละ   22 รอยละ  61 และรอยละ  17 ตามลําดับ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว  550 ลานบาท 

(ง)       ระบบแผนที่นํารองการเดนิทาง 

• บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั – (AITS) 

บจ.อาปโก ไอทีเอส ดําเนินธุรกิจทําการตลาด จัดจําหนายอปุกรณ และใหบริการระบบแผนที่นํารองการ
เดินทาง ซึ่งรวมถึง ซอฟแวร และฮารดแวร ถือหุนโดย บมจ.อาปโก ไฮเทค รอยละ 60 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
100  ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทเจวีซี บริษัทไพรออริตี้ และซูเล็กซ เปนตน 

• บริษัท เอ แม็คชั่น จํากดั – (AMAC) 

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

• บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากดั – (PPG) 

บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจทําการตลาด จัดจําหนายอุปกรณ และใหบริการระบบ
นํารองการเดินทาง ซึ่งรวมถึง ซอฟแวร และฮารดแวร  บจ.พาพาโก (ประเทศไทย) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 
บมจ.อาปโก ไฮเทค และ แม็คช่ัน เทคโนโลย ีประเทศไตหวัน ถือหุนรอยละ30 และ70 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 10 ลานบาท  

(จ)        อื่นๆ 

• บริษัท เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท จํากัด -  ประเทศสิงคโปร– (AITSPL) 

บจ.เอเบิล ไอทีเอส ไพรเวท ดําเนินธุรกิจทางดานระบบนํารองการเดินโดยรถยนตร โดย บจ.อาปโก ไอที
เอส  ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 310 ลานเหรียญสิงคโปร 
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• บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด – (AE) 

บจ .อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง มีวตัถุประสงคเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาออกแบบ
วิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจัยพัฒนา
ดานวิศวกรรม โดย บมจ.อาปโก ไฮเทค  ถือหุนทั้งหมด ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท 

• บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีรร่ิง (มาเลเซีย) จํากัด – ประเทศมาเลเซีย – (AEM) 

บจ.อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง (มาเลเซีย) บริษัทนี้ตั้งไวเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในขณะนี้
ไดซื้อท่ีดินไวสาํหรับจัดตั้งหองโชวรูมของฮอนดา บจ.อาปโก เอ็นจิเนียรริ่ง (มาเลเซีย) ถือหุนโดยบจ .  เทเนกา เซ
เทีย รีซอสเซส และบจ.นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 1 ลานรงิกิต 

• บริษัท อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท จํากัด -  ประเทศสิงคโปร – (AI) 

บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท ดําเนินธุรกจิการลงทุน และการควบรวมกิจการในบริษัทอื่น โดย บมจ.
อาปโก ไฮเทค  ถือหุนทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว  6.97 ลานเหรียญสงิคโปร  

• บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด – (AJ) 

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

• บริษัท เอ อีอารพี จํากัด – (AERP) 

 บจ. เอ อีอารพ ีดําเนินธุรกิจหลักเพื่อสนับสนุนโปแกรม เพื่อการบันทึกบัญชี ออราเคิล โดยบจ. อาปโก 
ไฮเทคถือหุนไวรอยละ 88 มีทุนจดทะเบียนแลวท้ังสิ้น 1.25 ลานบาท 

• บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) – ประเทศสิงคโปร – (JCL) 

บมจ.แจ็คสปด คอรปอเรชั่น ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตเบาะหนังและชิ้นสวนประดับสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต โดย บจ.อาปโก อินเวสเมนท ไพรเวท ถือหุนรอยละ 18 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 21.8 
ลานเหรียญสิงคโปร  

• บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด – (KT) 

   บจ. คาซึยา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณตกแตงภายในรถยนตประเภทผลิตภัณฑพิมพ
ลายไม และกํามะหยี่เทียม เปนบรษิัทรวมทุนระหวาง บมจ.อาปโก ไฮเทค กับ นักลงทุนชาวสิงคโปร  ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 76 และ 24 ตามลําดับ มีทุนจดทะเบียน ชําระแลว  28.5 ลานบาท 
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3.3    โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท อาปโก 

กลุมธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ 
ดําเนิน

กิจการโดย 

รอยละของ

การถือหุน

ของบริษัท 

2549 2550 2551 2552 2553 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ผลิตชิ้นสวนรถยนต 

ผลิตชิ้นสวนโครงรถกระบะ 
AA 100 4,111.57 51.6 3,315.55 34.3 3,062.13 32.2 1,878.17 25.5 2,772.12 24.4 

ASP 100  0.0  0.0  0.0  0.0 73.20 0.6 

ผลิตชิ้นสวนรถยนต ปมขึ้นรูป 
AH 100 1,143.09 14.3 1,522.40 15.8 1,525.16 16.0 1,120.62 15.2 1,704.12 15.0 

AHP 100 0.00 0.0  0.0  0.0 367.30 5.0 403.06 3.6 

ผลิตชิ้นสวนรถยนตตีอัดขึ้นรูป 
AF 100 0.00 0.0 1,097.64 11.4 1,026.04 10.8 732.46 9.9 1,021.00 9.0 

KCX&AS 100 248.36 3.1 267.58 2.8 379.61 4.0 562.83 7.6 754.61 6.7 

ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ

ผลิตภัณฑรถยนต และถังน้ํามัน

พลาสติก 

AP 100 0.00 0.0 617.32 6.4 579.40 6.1 423.70 5.8 661.00 5.8 

ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง

อุปกรณจับยึด 
  

AH 100 18.04 0.2 169.75 1.8 151.05 1.6 0.00 0.0 0.00 0.0 

AHT  0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 15.90 0.2 397.48 3.5 

อุปกรณแมพิมพ   AH 100 127.91 1.6 130.76 1.4 165.17 1.7 145.28 2.0 52.53 0.5 

จําหนายรถยนตและบรกิาร

หลังการขาย 

ประเทศไทย 
NESC 100 863.85 10.8 816.23 8.5 512.28 5.4 361.38 4.9 488.50 4.3 

AM 100 256.10 3.2 192.07 2.0 209.27 2.2 137.81 1.9 369.19 3.3 

ประเทศมาเลเชีย 
NESM 49 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 302.87 4.1 736.55 6.5 

TSR 49 865.40 10.9 997.61 10.3 1,210.96 12.7 1,281.70 17.4 1,493.56 13.2 

ระบบนํารองการเดินทาง   
AITS 60 0.00 0.0 15.36 0.2 22.24 0.2 30.64 0.4 36.18 0.3 

AMAC 51 21.16 0.3 0.03 0.0 5.35 0.1 2.91 0.0 0.36 0.0 

อื่นๆ     320.01 4.0 516.33 5.3 664.04 7.0 2.20 0.0 380.70 3.4 

รวม     7,975.49 100.0 9,658.63 100.0 9,512.70 100.0 7,365.77 100.0 11,344.14 100.0 
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3.4 โครงการในอนาคต 

จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่ดีข้ึนอยางตอเนื่องนําไปสูดัชนีความเชื่อมั่นของผูบิโภคที่สูงข้ึน สงผลโดยตรง

ตอตลาดรถยนตในป 2553 ตอเนื่องมาถงึป 2554  ดวยแผนการเปดตัวรถยนตรุนใหม 7 รุน ของคายผูผลติรถยนตยักษใหญ 

ไดแก รถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ของฮอนดาในเดือนเมษายน รถกระบะของฟอรดและมาสดาในเดือน

มิถุนายน รถกระบะอีซูซุในเดือนกรกฎาคม รถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) 4 ประตูของนิสสันในเดือน

กันยายนและสุดทายกับรถกระบะของเจนเนอรัล มอเตอรส ในเดือนตุลาคม จากปริมาณความตองการของผูบริโภคใน

ตลาดโลกที่สูงข้ึน บริษัทฯไดขยายกําลังการผลิตและยกระดับความสามารถเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดโลก 

โดยขยายกําลังการผลิตในสวนของโรงงานของ บมจ. อาปโก ไฮเทค จังหวัดระยอง ซึ่งมีเครื่องจักรระดับโลกในการขึ้นรูป

ช้ินสวนยานยนตโลหะในขนาดตางๆ ในขณะเดียวกัน บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP) จังหวัดชลบุรี ซึ่ง

มีเครื่องจักรระดับโลกหลายรายการ อาทิ เชน หุนยนตสําหรับเชื่อมโลหะ 57 ตัวและศักยภาพสําหรับการผลิตเต็มกําลังในป 

2554 ในการผลติช้ินสวนโครงชวงลางรถกระบะรุนใหมของ อีซูซุ ดวยกําลังการผลิต 420,000 ชุดตอป 

 สืบเนื่องจากปทองของอุตสาหกรรมยานยนตในป 2553 บริษัทฯพึงพอใจและเชื่อมั่นในรากฐานของตนที่จะ

ขับเคลื่อนไปขางหนา ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการที่สุงข้ึนของภูมภิาคและอื่นๆของโลก 

 กลุมบริษัทอาปโก มุงเนนการพัฒนาธุรกิจตางประเทศในประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย สวนหนึ่งจากการขยาย

กําลังการผลิตดวยการตั้งโรงงานแหงใหมในประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯเปนเจาของพื้นที่ 54.57 หมู ประมาณ 36,380 ตาราง

เมตร ซึ่งจะแลวเสร็จตนป 2555 โดยจะแบงเปนโรงงานระดบัโลก 2 โรงงาน แหงแรกเปนโรงงาน Machining และอีกแหง

หนึ่งเปนโรงงานตีอัดข้ึนรูป หรือ Forging ดวยพื้นที่โรงงานที่ 13,519 ตารางเมตร และ 9,415 ตารางเมตร ตามลําดับ 

 สวนในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯไดขยายกิจการโชวรูมฮอนดาใหม เพื่อตอบสนองกับความตองการและยอดสั่ง

จองรถฮอนดาท่ีสูงข้ึนมากในประเทศมาเลเซีย ท่ีสําคัญก็คือโชวรูมแหงนี้จะเปนโชวรูมฮอนดาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ

มาเลเซียและจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2554 
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4.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
4.1    ลักษณะผลิตภณัฑ   

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทอาปโก มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจการผลิตช้ินสวนยานยนตประกอบดวยการผลติโครงรถ

กระบะ (Chassis Frame) ผลิตช้ินสวนรถยนตตีอัดข้ึนรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหลช้ินสวนรถยนต (Machining) ผลิต

และจําหนายช้ินสวนพลาสติก ผลิตช้ินสวนประดับยนต  ผลิตอุปกรณระบบนํารองการเดินทาง ธุรกิจดานการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบัอุปกรณระบบนํารองการเดนิทาง  และเปนตัวแทนจําหนายรถยนต โดยมรีายละเอียด ของแต

ละกลุมผลิตภณัฑหลักๆ ดังนี้ 

4.1.1 ชิ้นสวนรถยนต (OEM Auto Parts) 

การผลิตช้ินสวนรถยนตนับเปนกิจกรรมสรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ ช้ินสวนรถยนตท่ีผลิตโดยบริษัทฯมี

คุณภาพสูง  ซึ่งช้ินสวนรถยนตสําคัญที่บริษัทฯผลิต ไดแก  

(ก)  ถังน้ํามันโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดับน้ํามัน (Tank Sender) โดยสงมอบผลิตภัณฑ ป
ละประมาณ 100,000 ช้ินตอปใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย   )
จํากัดซึ่งเปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา ซึ่งนับเปนรายไดท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯเปนผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีสามารถผลิตถังน้ํามันไดทุกชิ้นสวนเกือบ
รอยเปอรเซ็นต ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ คอรปอเรชั่น 
(Keylex Corporation) ประเทศญี่ปุนโดยการทําสัญญาความรวมมอืทางเทคนิค ซึ่ง
คูสัญญาสามารถตออายุสัญญาได และบริษัทฯ ยังไดรับความรวมมอืชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท คอนติเนนทอล ออโต
โมทีฟ  ประเทศเยอรมันอีกเชนกัน 

(ข) ถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) โดยสงมอบ
ผลิตภัณฑในสวนการผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็ก ปละประมาณ 98,000 ช้ินตอป
ใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ ประเทศไทย (จํากัด) ซึ่งเปนผูผลิตรถยนต
ฟอรดและมาสดา ดวยความรวมมือทางดานเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ เท็กซ
ทรอน (Kautex Textron) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา 

(ค)  ชิ้นสวนเช็คระยะเปด/ปด ประตู (Door Check Link) ผลติประมาณ 700,000 ช้ินตอปสงใหกับอีซูซุ, 
400,000 ช้ินตอปสงใหกับบริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปน
ผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา ในสวนนี้บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลอืทางดาน
เทคนิคจาก บริษัท EDSCHA NA ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญแลวบริษัทฯ จะ
ใชแมพิมพท่ีบริษัทฯผลิตทําการผลิตช้ินสวนรถยนตตามคําสั่งซื้อของลูกคา 
เนื่องจากเครื่องปมข้ึนรูป (Press) ช้ินสวนมีหลายขนาดขึ้นอยูกับแรงที่ใช ซึ่ง
สามารถปมแผนเหล็กออกมาเปนชิ้นสวนรถยนตท่ีมีขนาดรูปรางที่หลากหลาย 
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(ง) ผลิตชิ้นสวนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) มีการผลิตท้ังใน
ประเทศไทย โดยบริษัท  อาปโก  ฟอรจจิ้ง จาํกัด (มหาชน) ลูกคาหลักไดแก บริษัท 
ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ที อาร ดับบลิว และบจ.ไทยยามาฮา เปน
ตน  และประเทศจีน โดยมีลูกคาหลักไดแก  ผูผลิตรถยนตตาง ๆ ในประเทศจีน 
ไดแก ชไนเดอร เชอรี่ เฟยต และเจนเนอรัล มอเตอรส 

(จ) โครงรถกระบะ รุน ดี-แมกซ (Chassis Frame) แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการออกแบบแมพิมพ พัฒนา
รูปแบบ ทดสอบ และผลิต จนเปนโครงรถกระบะที่สมบูรณแบบ ใหกับ บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีกําลังการ
ผลิต 294,000 ช้ินตอป แบงการทํางานเปน 2  กะ )8 ช่ัวโมงตอกะ (ชุดโครงรถที่บริษัทฯ สงมอบใหกับอีซูซุเปนชิ้นสวน
ประกอบยอย ซึ่งบริษัทอีซูซุจะนําไปเชื่อมตอกันเพื่อประกอบตอเปนโครงรถ โดยโครงรถหนึ่งชุดประกอบดวยช้ินสวนตาง 
ๆ ประมาณ 50 – 60 ช้ิน ในปท่ีผานมาโรงงานไดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตแลว และบริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลติใน
สวนของการตดัและการปมข้ึนรูปในปท่ีผานมา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดจางบริษัทภายนอก เชน บริษัท ไทยรุงยเูนียนคาร 
จํากัด (มหาชน) (TRU) และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา จํากัด (TSPKK) ผลิตบางชิ้นสวนเพื่อประกอบกับช้ินสวนที่
บริษัทฯ ผลิตเพื่อจําหนายตอใหกับทางอีซูซุ 

การผลิตแบงออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ การตัด การปมข้ึนรูป และการประกอบ โดยเริ่มจากการนําเหล็กมวน
มาตัดเปนแผนและเรียงซอนกนั จากนั้นนําเหล็กแผนมาปมข้ึนรูปเปนช้ินสวน
ประกอบยอย (Components) และนําช้ินสวนยอยมาเชื่อมประกอบกับชิ้นสวนอื่น ๆ 
เปนชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Subassembly) ตรวจคุณภาพ และบรรจุเปนชุด 
สวนประกอบโครงรถยนตครบชุด (Set of Frame Components) เพื่อนําไปสง
โรงงานของอีซซูุ เพื่อประกอบเปนโครงรถยนต (Final Frame) ท่ีไดรับการเชื่อม
ประกอบเปนหนึ่งช้ิน และนําไปประกอบรถรุน ด-ีแมกซ ตอไป 

กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

สําหรับธุรกิจยานยนตแลว “คุณภาพ” เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะตอง

คํานึง และมุงมั่นใหการผลิตไดสินคาคุณภาพเสมอ บริษัทฯ จึงใชเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิตข้ันสูง เพื่อใหตรง

ตามความตองการของลูกคา การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรสามารถยืนยนัไดถึง

มาตรฐานที่ดีเลิศของสินคาท่ีผลิตข้ึนมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะเตรียมความพรอมตลอดเวลาสาํหรับการเปลี่ยนแปลงของ

รถยนตซึ่งจะเริม่ผลิตหรอืเปดตัวภายใน 3-5 ป ขางหนา โดยบริษัทฯ จะไดเขาไปเสนองานลวงหนากับบริษัทนั้น ๆ และ

บริษัทฯ ยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาโดยตลอดมาจึงไดรบังานอยางตอเนื่อง   อีกทั้งยังสรรหาบริษัท OEM Suppliers ราย

ใหญของโลกที่มีสัญญาการผลิตท่ัวโลก (Global Supply Contract) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการคาในประเทศนั้น ๆ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตช้ินสวนที่ดีท่ีสุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยโดยมีคูแขงท่ีเปนบริษัทผลิตช้ินสวนรถยนตรายอื่น  

ไดแก กลุมบริษัท ไทยซัมมิท บริษัท ซีเอซ โอโตพารท จํากัด และ กลุมบริษัท ซัมมิท  เปนตน แตในสวนของโครงรถรุน 

ด-ีแมกซนั้น บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด เปนผูผลิตรายเดียวของ อีซูซุ และผูกขาดการเปนผูผลิตรายเดียวในชิ้นสวนนี้ 
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กลุมลูกคาของชิ้นสวนรถยนต  

อุตสาหกรรมชิน้สวนรถยนตแบงเปน 2 ประเภท คือ ช้ินสวนที่ผลิตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) และ

ช้ินสวนที่เปนอะไหล (REM) โดยท่ีช้ินสวนที่สงโรงงานประกอบรถยนต (OEM) จะถูกสงไปใชในการประกอบรถยนต

โดยตรงและในสวนของ (REM) จะเปนชิ้นสวนที่เปนอะไหลขายในทองตลาดเพื่อทดแทนชิ้นสวนเดิม 

บริษัทฯเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) โดยลูกคาเกือบทั้ง-หมดของบริษัทฯ 
เปนบริษัทประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกและขายในประเทศ โดยลูกคาหลักในประเทศไดแก ผูผลิตรถยนตยี่หอ 
ฟอรด มาสดา นิสสันโตโยตา อีซูซุ ฮอนดา และ เจนเนอรัล มอเตอรส 

ในป 2553 บริษัทฯ มียอดจําหนายจากการผลิตช้ินสวนยานยนตท้ังหมดประมาณ 7,389.09 ลานบาทคิดเปนรอยละ 
65 ของรายไดรวม ซึ่งนับเปนรายไดหลักของบริษัทฯ 

รายชื่อลูกคาชิน้สวนประกอบรถยนต (OEM PART ) 

รายชื่อลูกคา 

บริษัท ออโตอลัลายแอนซ  (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรสี (1996) จํากัด 

บริษัท บอสทส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เอ็นเอชเค สปริงส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทสยาม เอ็นเอสเค สเตียริ่ง ซิสเต็มส จํากัด 

บริษัท ไฮคอม ออโตโมทีฟ พลาสติคส(ประเทศไทย)จํากัด 
บริษัท ไทยอาซาคาวา จํากัด 

 

บริษัท โตโยตา โบโชกุ เอเซีย จํากัด 

บริษัท ไทย อินเตอรเนชั่นแนล ไดย เมคกิ้ง จํากัด 

บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ฮิโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย)จํากัด 

บริษัท สยามคาลโซนิค จํากัด 

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย)   

บริษัท เอเชียน ฮอนดา มอเตอร จํากัด 

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย)จํากัด 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัดบริษัท ฟอรด โอเปอเรชั่นส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

  ธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในป 2547 มีเหตุการณสําคัญที่เปนเกียรติประวัติกับบริษัทฯ อยางยิ่งคือ บริษัทฯ ไดเขาถือหุนใน        บจ. คุนซาน 

เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รอยละ 75 และเพิ่มเปนรอยละ   100  ในป 2548 และจาก
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การลงทุนในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯ กาวเขาไปมีสวนรวมในตลาดของประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดยานยนตท่ีใหญเปนอันดับสาม

ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน 

 ช้ินสวนหลักที่บริษัทฯ ผลิตในประเทศจีน ไดแก กานลูกสูบเครื่องยนต (Connecting Rod) และ ช้ินงานตีอัดข้ึนรูป

ทองแดง ซึ่งลูกคาสวนใหญเปนลูกคาภายในประเทศจีน  

 แผนการตลาดหลักของบริษัท คือการ ผลิตสินคาใหไดตามความคาดหวังของลูกคา 

โดยหลัการ Q,C,D คือ คุณภาพ ราคา และ การจัดสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันเรา

ยังคงไดคําสั่งซื้อจากลูกคารายปจจุบัน และ มีลูกคารายใหมซึ่งกําลังดําเนินงานจัดเตรียม

โครงการใหมๆ นอกจากนี้ ช่ือเสียงและความสัมพันธอันดีกับลูกคาของ บริษัท อาปโก ไฮเทค 

จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทย ทําใหเรามีความสามารถในการแขงขันเพื่อเปดตลาดใหมๆ

และ โครงการใหมๆ 

 ภาวะการแขงขันในประเทศจีนคอนขางสูง จาการแขงขันเชิงราคาจาก 

คาจางแรงงานราคาถูก บริษัทฯจําเปนตองใหความสําคัญอยางมากกับคุณภาพ อยางไรก็ตามเรายังนับเปนบริษัทท่ีมี

ความสามารถในการแขงขันสูง เห็นไดจากการที่มีลูกคารายใหญหลายรายใหความไววางใจใหอาปโก ผลิตช้ินสวนสําหรับ

โครงการใหมๆ และเรายังจัดเปนผูผลิตรายใหญอันดับตนๆ ในตลาด 

 สําหรับผลิตภัณฑกานลูกสูบเครื่องยนค บริษัทฯมีคูแขงราว 10 ราย สําหรับขิ้นสวนตีอัดข้ึนรูปทองแดง บริษัทฯ มี

คูแขง 2 รายไดแก บริษัทในประเทศ และ บริษัทสัญชาติฝรังเศสในเมือง ซูโจว 

 กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก ผูผลิตช้ินสวนรถยนตในประเทศ ซึ่งบริษัทฯจะจัดจําหนายโดยครงใหกับลูกคาตาม

คําสั่งซื้อ ซึ่งจะแปรผันตามรุนของรถยนตตามสภาวะตลาด ลูกคาท้ังหมดของบริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอร

จจิ้ง  เปนลูกคาภายในประเทศ และมีลูกคาจํานวน 2 รายซึ่งมีรายไดเกิน รอยละ 30  

 ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเปนมูลคารวม  754 ลานบาท หรือรอย

ละ 7 ของรายไดรวม ซึ่งรายไดสวนนี้เปนหนึ่งของยอดการจําหนายของการผลิตช้ินสวนยานยนต 

 4.1.2  ออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึด (Jigs) 

 ในการประกอบรถยนต บริษัทผูประกอบรถยนตจะใชอุปกรณ

จับยึดในการจับยึดช้ินสวนรถยนต เชน ฝากระโปรงรถ สวนโครงใตรถ 

ประตู เพื่อเช่ือมช้ินสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ ในอดีตอุปกรณ

จับยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญ่ีปุน 

เนื่องจากเปนการออกแบบที่คอนขางยาก ผูออกแบบอุปกรณจับยึดตองมี

ความรูเกี่ยวกับตําแหนงในการเชื่อม วิธีการเชื่อม และรูปทรงของปนที่ใช

กานลูกสูบเครื่องยนต 

ช้ินงานตีอัดขึ้นรูปทองแดง
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ในการเชื่อมเปนอยางดี และเมื่อออกแบบเสร็จ แบบที่ออกก็จะสงไปเพื่อทําการผลิต ในอดีตท่ีผานมาอุปกรณจับยึดท่ีผลิต

ในประเทศไทยนั้นเปนการออกแบบตามขอมูลท่ีไดรับจากตางประเทศทั้งสิ้น บมจ .อาปโก ไฮเทคเปนบริษัทแรกใน

ประเทศไทยที่สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดครบชุดใหกับผูประกอบรถยนตรายใหญ ๆ ท่ัวโลก บริษัทฯ มีความ

เชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดช้ินสวนรถยนตประเภท Low Volume ท่ีประกอบรถยนตในจํานวนนอยกวา 

20,000 คันตอป ดังนั้นลักษณะของ Low Volume Jig จึงเปนอุปกรณจับยึดท่ีใชสําหรับประกอบรถยนตจํานวนนอยกวา 

20,000 คันตอป  

ข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในการผลิตอุปกรณจับยึด คือ ข้ันตอนการออกแบบ   ในขั้นตอนนี้วิศวกรผูออกแบบจะ
ทําการศึกษารายละเอียดของชิ้นสวนรถยนตท่ีตองการจะประกอบอยางพิถีพิถัน นอกจากนั้นผูออกแบบจะตองพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณท่ีใชในการเชื่อม รวมถึงตําแหนงของการเชื่อมซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดรายละเอียดมาให   
บริษัทฯ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD (Computer Aided Design) ท่ีทันสมัยในการออกแบบ และใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร CATIA V5 ในการเปดขอมูลท่ีรับมาจากลูกคา และเรายังใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ROBCAD Version 8 
(Simulation) ชวยในการตรวจสอบการออกแบบวาปน spot ติดหรือชน unit หรือไม และชวยในการคํานวน (Tack time) 
ระยะเวลาในการทํางานของ operator ดวย 

สวนการผลิตดวยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร CNC (Computer Numerical Control)    หลังจากผลิต
อุปกรณจับยึดเสร็จแลว วิศวกรจะทําการตรวจสอบขนาดและทดลองประกอบรถยนตตามขอกําหนดของลูกคา   นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีบริการการติดตั้งอุปกรณจับยึดท่ีผลิตเสร็จแลวท่ีโรงงานของลูกคาและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคการ
ประกอบรถดวย   การผลิตอุปกรณจับยึดนี้เปนการผลิตตามคําสั่งของลูกคา (Made to Order) กลาวคือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม บริษัทฯ ก็จะตองทําการออกแบบอุปกรณจับยึดใหมเสมอ บริษัทฯจึงจําเปนตอง
มีผูออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งทางบริษัทฯไดมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อมาพัฒนาวิศวกรผูออกแบบของ
บริษัทฯอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทฯ   มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิตอุปกรณจับยึด ในขณะที่จะตองรักษาคุณภาพของอุปกรณจับ
ยึดใหไดมาตรฐานระดับโลกตามที่ผูประกอบรถยนตท่ัวโลกตองการ บริษัทฯ จึงใหความสนใจในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการผลิตอุปกรณจับยึดท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบรถ 

แผนภาพขางลางนี้แสดงถึงวิธกีารผลิตอุปกรณจับยึด       
                          

 

 

 

 

 

 

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ        จัดเตรียมวัสดุ 

ตรวจสอบ ปรับเขากับชิ้นงานตัวอยาง ทดลองประกอบชิ้นสวน 

บรรจุหีบหอ ขนสง        ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนที่โรงงานลูกคา สงมอบสินคา 

ประกอบ ผลิต ทําการกัดข้ึนรูป 
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 กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต กลยุทธทางการตลาดที่บริษัทฯ ใชนั้นประกอบดวย คุณภาพดี ราคายุติธรรม และสงมอบสินคาตรง
เวลา (QCD)    ในดานคุณภาพ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองคุณภาพทั้ง QS9000/ISO9002, ISO 14001 และ ISO/TS 16949 สวน
ในดานตนทุน (Cost) บริษัทฯ ไดพยายามลดตนทุนใหต่ําลงโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  นอกจากนี้ในดานการสงมอบ 
(Delivery) บริษัทฯ จะเนนและใหความสนใจในเรื่องการสงมอบสินคาตรงเวลาซึ่งทําใหลูกคาเชื่อถือ มั่นใจและไววางใจ
ในบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงพยายาม ศึกษาความตองการในการผลิตรถยนตรุนใหมของบริษัทผลิตรถยนตรายใหญท่ัวโลกอยู
เสมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนตแบบ Low Volume เนื่องจากตลาดอุปกรณจับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทย
ยังมีนอยอยู ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมเนนการขายอุปกรณจับยึดภายในประเทศเพียงอยางเดียว เพื่อรักษาระดับปริมาณยอดขาย
ใหเปนไปอยางสม่ําเสมอ  บริษัทฯ จึงตองมุงเนนการจําหนายอุปกรณจับยึดในตางประเทศเปนสวนใหญดวย เชน อเมริกา
ใต ยุโรป และประเทศในแถบอเมริกาเหนือเปนหลัก   

บริษัทฯ มีคูแขงทางดานอุปกรณจับยึดท่ีสําคัญคือ บจ. ออโต ซีเอส ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณจับยึดใหกับบจ. โตโยตา 
ประเทศไทย  นอกนั้นก็มีเพียง บมจ. ไทยรุง ยูเนียนคาร  บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจะเนียริ่ง และบจ. สามมิตร มอเตอรส เทานั้น 

กลุมลูกคาอุปกรณจับยึด (Jig) 

ลูกคาอุปกรณจับยึด   คือ  ผูประกอบรถยนตหรือบริษัทเจาของยี่หอรถยนตตาง ๆ   เชน ฟอรด    เดมเลอรไครส
เลอร   เรโนลด   และ วอลโว   ซึ่งบริษัทผูผลิตรถยนตเหลานี้สวนใหญจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดในระยะแรกของการ
ออกแบบรถยนต  

  ในป 2553 บริษัทฯ มียอดขายอุปกรณจับยึดคิดเปนมูลคารวม 397.48 ลานบาท หรือรอยละ 3.5 ของรายไดรวม  

  ใน 10 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ออกแบบ และผลิตอุปกรณจับยึดใหกับลูกคา ดังตอไปนี้ 

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 
C-Class, 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 
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ชื่อบริษัท ประเทศ รุน 

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,I-190,RT50 

LANDROVER มาเลเซีย  /ไทย Freelander, Discorvery 2 

MAHINDRA อินเดีย Scorpio single and double cab, Jeep 

MAZDA 

มาเลเซีย  /  ญ่ีปุน 323, 626 

ไทย 323, 626, 1 Ton & ¾ Ton Pickup 

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 
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ชื่อบริษัท ประเทศ รุน 

โคลัมเบีย R19, Megane, Clio, B90,H79 

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 

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  ในขั้นตอนแรกของการผลิต
เริ่มจากวิศวกรผูออกแบบทําการออกแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร (CAD) ซึ่งไดรับ
ขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑจากลูกคา จากนั้นจะทําแบบหลอดวยโฟมเพื่อทําการ
หลอข้ึนรูป (Casting) ตัวแมพิมพ จากนั้นจึงสงตรงไปยังเครื่อง CNC Machining Center 
เพื่อทําการกัดเหล็กแมพิมพและดําเนินการผลิตตามขั้นตอน    บริษัทฯมีการตรวจสอบ
คุณภาพและทดสอบแมพิมพอยางละเอียดทุกครั้งกอนที่จะนําไปผลิตช้ินสวนหรือสงมอบ
ใหกับลูกคา      บริษัทฯ  ยังมีบริการติดตั้งแมพิมพ ท่ีโรงงานของลูกคาท้ังในและ
ตางประเทศอีกดวย        

 แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 

 

 

 

เตรียมงาน ขอมูลของชิ้นงานจากลูกคา ออกแบบ       ทําแบบหลอโฟม 

สงมอบสินคา สงมอบสินคา ทดลองปมชิ้นงานที่โรงงาน / โรงงานลูกคา 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงานขั้นตน 

ผลิต หลอเหล็ก ทําการกัดขึ้นรูปโดยใชเครื่องจักร CNC ปรับแตงผิวสําเร็จ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพ 



 
 

สวนที่  2-4  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  หนา 34
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

 กลยุทธการตลาดและการแขงขนั 

บริษัทฯ ไมมุงเนนการตลาดของการผลิตแมพิมพเพื่อจําหนายแกลูกคาภายนอก เนื่องจากสวนมากแมพิมพท่ี
บริษัทฯ ผลิตถูกนํามาใชในการผลิตช้ินสวนรถยนตเพื่อสงมอบใหลูกคาของบริษัทฯเอง อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตก็สามารถผลิตแมพิมพใหกับลูกคาภายนอกไดเชนกัน บริษัทฯ สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 
1,122 ตัน 

 ธุรกิจการผลิตแมพิมพนั้นมีการแขงขันคอนขางสูง โดยบริษัทที่ผลิตแมพิมพในประเทศไทย อาทิเชน บมจ. ไทย
รุงยูเนี่ยนคาร บจ. ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง บจ.สามมิตร มอเตอร  บจ. โอกิฮารา  และ บจ. ไทย อินเตอรเนชั่นแนล ดาย เม
กกิ้ง (TID) นับเปนคูแขงทางการคา แตบริษัทเหลานี้ก็นับเปนบริษัทคูคาดวยเชนเดียวกัน  

 กลุมลูกคาดานแมพิมพ (Stamping Die) 

กลุมลูกคาดานแมพิมพสวนใหญจะเปนกลุมเดียวกันกับกลุมลูกคาผูผลิตช้ินสวนรถยนต เนื่องจากแมพิมพท่ี
บริษัทฯผลิตสวนใหญใชสําหรับผลิตช้ินสวนรถยนตใหกับลูกคานั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตแมพิมพเพื่อใชในการผลิตช้ินสวน
รถยนตเองในอัตราประมาณรอยละ 90 และสวนที่เหลือเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับลูกคาท่ัวไป  

ในป 2553 บริษัทฯ มียอดขายแมพิมพท้ังหมดประมาณ 52.53 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.5 ของรายไดรวม 

4.1.4 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealer) 

(ก) ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดในประเทศ

ไทย NESC มีโชวรูม 3 แหงในประเทศไทยตั้งอยูท่ีถนนลาดพราว ถนนรามอินทรา และสมุทรปราการ  เปนโชวรูมพรอม

ศูนยบริการท่ีมีเครื่องมืออุปกรณอันทันสมัย โดยทันทีท่ีลูกคานํารถเขารับบริการ ผูเชี่ยวชาญของศูนยฯ จะทําการตรวจ

สภาพเบื้องตน ประเมินงานซอม ประเมินราคา และระยะเวลาการซอม จากนั้นก็จะทําการนัดหมายกําหนดการแลวเสร็จ

เพื่อใหลูกคามารับรถ ศูนยบริการของ NESC สามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมีคลังอะไหลสํารองที่สามารถ

เชื่อมโยงโดยตรงกับคลังอะไหลสวนกลางของฟอรดเซลส จึงสามารถสั่งซื้อ และจัดหาชิ้นสวนอะไหลไดอยางรวดเร็วใน

การซอม  

 ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา  NESC ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย อาทิเชน “President Circle” เปนรางวัลท่ีมอบ

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

Power  และรางวัล “Quality Care” ท่ีแสดงถึงความมุงมั่นในการใหบริการท่ีดีกับลูกคา อีกทั้งเปนตัวแทนจําหนายแหงแรก

ท่ีไดรับใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซึ่งเปนมาตรฐานการขายและการบริการที่กําหนดโดยบริษัท ฟอรด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา การไดใบรับรองนี้จะทําใหสถานะของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดของ NESC สูงข้ึน โชวรูมท้ัง 3 

แหงของ NESC เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00 น  .-  19.00 น. 

(ข) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา 
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 บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส (TSR) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินกิจการดานตัวแทนจําหนายรถยนต

ฮอนดาในประเทศมาเลเซีย มีโชวรูมพรอมศูนยบริการ ตั้งอยูท่ีเมือง เปตาลิง จายา   

บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุนในประเทศมาเลเซียอีกแหงคือ บจ. นิว เอรา เซลส (มาเลเซีย) NESM ซึ่งดําเนินกิจการ

เปนตัวแทนจําหนายรถยนต ฮอนดา ในประเทศมาเลเซียเชนกันที่มีโชวรูมและศูนยบริการท่ีพรอมจะใหบริการแกลูกคาได

ตลอดเวลา 

(ค) ตัวแทนจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 

 บจ. เอเบิล มอเตอร (AM) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดตั้งข้ึนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ดําเนิน

กิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต มิตซูบิชิ โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 1 แหง บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี  

(ง) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได 

 บจ. ฮุนได มอเตอร (ประเทศไทย)  เปนบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย จัดตั้งข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 

2549 ดําเนินกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฮุนได โดยมีโชวรูมพรอมศูนยบริการ 

 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 บจ. นิว เอรา เซลส  (NESC) เปนผูแทนจําหนายรถยนตอันดับหนึ่งของฟอรดในประเทศไทย ดวยการขายและการ

ใหบริการท่ีดีท่ีสุดกับลูกคา ดังนั้น บริษัท ฯ จึงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยมีการทําวิจัยการตลาดดวยการใช

แบบสอบถามสงใหลูกคาพรอมท้ังเก็บขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  บริษัทฯ ยังจัดให

มีการอบรมและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการบริการท่ีดีแกลูกคา  คูแขงของ

บริษัทฯ สวนใหญเปนรถยนต จากคายอื่น เชน อีซูซุ โตโยตา และนิสสัน  

 กลุมลูกคาตัวแทนจําหนายรถยนต 

 กลุมลูกคาเปาหมายที่ซื้อรถยนต คือ ลูกคาท่ัวไปที่ติดตอกับบริษัทฯ โดยตรง และผานพนักงานขายของบริษัทฯ 

และกลุมลูกคาเปาหมายของศูนยบริการ คือ ลูกคาท่ัวไปที่ซื้อรถยนตจากบริษัท ฯ และลูกคาท่ัวไปที่ซื้อจากตัวแทนอื่น 

ในป 2553 บริษัทฯ มียอดจําหนายจากธุรกิจการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตทั้งหมดประมาณ 3,087.81 
ลานบาทคิดเปนรอยละ 27.2 ของรายไดรวม 

4.1.5 ระบบนํารองการเดินทาง 

บจ.อาปโก ไอทีเอส เปนผูผลิตซอฟตแวรระบบแผนที่นํารองการเดินทางภายใตช่ือ POWERMAP ซึ่งเปน
โปรแกรมเพื่อใชในการแนะนําเสนทาง และนําทางใหลูกคาถึงจุดหมายปลายทางดวยเสียงนําทาง และแสดงแผนที่นํา
ทาง   ซึ่งซอฟตแวรจะนําไปใชกับสินคาประเภทเครื่องเสียงติดรถยนตท่ีมีระบบนําทางประกอบภายในตัวเครื่อง หรือแบบ
แยกเปนกลองภายนอก และแบบเครื่องนําทางแบบพกพา 
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ระบบแสดงผลทางตางระดับ _Z-Level และ Junction View 

 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 POWERMAP มีสัดสวนทางการตลาดของตลาดหลังการขายโดยรวมประมาณรอยละ 60  ทางบริษัทฯให
ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ ราคา และการใหบริการ ท่ีผานมาบริษัทฯไดมีการโฆษณากับนิตยสารที่ตรงกลุมเปาหมาย 
อาทิเชน Driven เปนตน รวมถึงการใหความรวมมอืกับลูกคาในงานแสดงสินคาตาง ๆ เชน งานมอเตอรเอก็ซโปร มอเตอร
โชว และงานคอมมารท เปนตน ผลิตภัณฑ POWERMAP เปนผลิตภัณฑท่ีทําเพื่อคนไทยโดยคนไทย เปนโปรแกรมที่มี
ศักยภาพสูงเนื่องจากสรางขึ้นโดยทีมงานผูชํานาญในการทําซอฟตแวรแผนที่นําทาง และทีมงานสํารวจแผนที่คนไทยที่
เขาใจกฏจราจรและสภาพถนนตางๆ ในประเทศไทยเปนอยางดี อีกทั้งบริษัทฯไดใหความสําคัญดานบริการ และการพัฒนา
โดยเนนตามความตองการของผูบริโภคมาปรบัปรุง และพัฒนาอยางตอเนือ่ง โดยศักยภาพดังกลาวทําให POWERMAP 
สามารถตีตลาดไดอยางรวดเรว็ และครองใจผูใชเปนจํานวนมาก  

 ในปพ.ศ. 2553 บจ. อาปโก ไอทีเอส ไดเปดตัว 
“POWERMAP Z9” ซึ่งนับไดวาเปนระบบแผนที่นํารองการ
เดินทางแรกในประเทศไทยที่สามารถแสดงความแตกตาง
ระหวางถนนตางระดับ (แสดงผลเปนถนนเสนบน และเสน
ลาง หรือ Z-Level) พรอมท้ังคูมือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
พรอมขอมูลการทองเที่ยว POWERMAP Z9 ยังถูกจัดใหเปน
ระบบแผนที่นํารองการเดินทางที่มีเมนูการใชงานที่สวยงาม
ท่ีสุดในประเทศไทย 

การพัฒนาและผลิตซอฟตแวรแผนที่นําทางและขอมูลแผนที่จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ดังนั้นการแขงขัน
จึงอยูในระดับต่ํา จนถึงปจจุบันมีคูแขงทางการคาไมถึง 5 ราย ไดแก บริษัท เอ็ม แอนด ซอรฟ ภายใตยี่หอ SpeedNavi 
บริษัท ESRI ภายใตยี่หอ Gamin บริษัท MIO ภายใตยี่หอ MIO ผลิตภัณฑภายใตยี่หอ i-Go ทําใหบริษัทฯเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งความตองการในตลาดมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักถึงประโยชนของการ
ใชระบบนํารองการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงศักยภาพในการขยายตัวของตลาดมีอยูคอนขางสูง สืบเนื่องมาจากจํานวน
การใชงานในประเทศไทยยังอยูในระดับต่ํา  

กลุมลูกคาของระบบนํารองการเดินทาง 

กลุมลูกคาของ POWERMAP จะแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญคือ ลูกคา OEM เปนกลุมผูผลิตรถยนตยี่หอตางๆ ท้ัง
ในและตางประเทศ ลูกคาตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค โดยสวนมากปนลูกคากลุมบริษัทซึ่งเปนผูจําหนายอุปกรณนํารอง
การเดินทาง (GPS) ท่ีมีช่ือเสียง โดยสามารถแยกไดเปนสองกลุมหลักๆ ไดแก กลุมเครื่องเสียงติดรถยนตพรอม GPS มีกวา 
16 ยี่หอ เชน JVC, Priority เปนตน และกลุมเครื่องนําทางแบบพกพา มีกวา 10 ยี่หอ เชน Pierre Cardin เปนตน  

ปจจุบัน POWERMAP มีลูกคาลงทะเบียนแลวมากกวา 60,000 เลขหมาย ในปพ.ศ. 2553 บริษัทฯไดขยายตลาด
การแขงขันไปสูประเทศมาเลเซียซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

ในป 2553 บริษัทฯ มียอดขายระบบนํารองการเดินทางทั้งหมดประมาณ 36.53 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.3 ของ
รายไดรวม 
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4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน  

 ในปจจุบัน  ประเทศไทยเปนฐานการผลิตและประกอบของบริษัทผูผลิตรถยนตช้ันนําของโลกถงึ 16 แหง และ

รถจักรยานยนตอีก 7 แหง  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความสามารถดึงดูดผูผลิตช้ันนําระดับโลก  ผูผลิตช้ินสวนยานยนตและ

อีกหลายกลุมวางแผนที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้เหมือนวาจะเปนที่แนนอนแลววาสถานการณท่ีนาวิตก

วิกฤตการการเงนิโลกไดผานพนไปแลวและเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังอยูในชวงฟนตวั ซึ่งจะชวยเสริมสรางความ

มั่นคงใหกับอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2554  ตอไป 

 สัญญาณที่บงบอกความชัดเจนของการฟนตัวในอุตสาหกรรมยานยนตโลกไดแสดงออกอยางเปนรูปธรรมของ

ตัวเลขจากกลุมประเทศผูผลิตยานยนตดังตอไปนี้ 

 ยอดจําหนายรถยนตของประเทศออสเตรเลียสงูถึง 1.04 ลานคัน ในป 2553  ปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 10.5  
เปรียบเทียบกับป 2552  ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 4 ตลาดรถยนตนัง่  และอยูอันดบั 1 ในสวนของการ
สงออกรถยนตเพื่อการพาณิชยไปยังประเทศออสเตรเลีย 

 ยอดจําหนายรถยนตนั่งของสหภาพยุโรปปริมาณรวมกันทั้งสิ้น 10.26 ลานคัน ในป 2553  ลดลงรอยละ 4.38  
สวนยอดจําหนายของรถยนตเพื่อการพาณิชยสูงถึง 1.10 ลานคัน  เพิ่มข้ึนรอยละ 8.91  เปรียบเทียบกับป 2552 

 ยอดจําหนายรถยนตของประเทศจีน ในป 2553  เพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 32.40  ปริมาณสูงถึง 18.06 ลานคัน  
ประเทศไทยอยูอันดับที่ 15 ของผูสงออกในอตุสาหกรรมยานยนตของประเทศจีน 

 ยอดจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยของประเทศอินเดีย ในป 2553  ไดขยายตัวเพิ่มข้ึนถึงรอย
ละ  25.57 และรอยละ 38.31  เปนจํานวน 1.95 ลานคัน และ 0.53 ลานคัน ตามลําดับ  ประเทศไทยเปนผู
สงออกอันดับที่ 13  ในสวนทั้งของรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชย 

 ภูมิภาคอาเซียนมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วสูงถึงรอยละ 35.4 ในสวนยอดจําหนายรถยนตในป 2553  
ยอดรวมกันทั้งสิ้น 1.82 ลานคัน  ประเทศไทยอยูอันดับ 3 ของผูสงออกในอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ
มาเลเซีย  อันดบัที่ 1 ในประเทศฟลิปปนส  และ อนัดับที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย เชนเดยีวกัน  ปริมาณการ
ผลิตรถยนตของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.9  ของยอดการผลิตท้ังหมดของภูมภิาคอาเซียน 

 ยอดจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2553   

 มีปริมาณ 5.77 ลานคัน และ 5.82 ลานคัน ตามลําดับ  สงผลทําใหอัตราความเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 

17.9 ตามลําดับ          

 จากการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต  ประเทศไทยเปนหนึ่งผูนําในอตุสาหกรรมนี้  โดยมียอดการผลิตใน

ปจจุบัน 2.1 ลานคันตอป  ซึ่งอยูในลําดับที่ 15  ของประเทศผูผลิตและประกอบรถยนตท้ังหมด  และขณะนี้  ประเทศไทย

กลายเปนฐานการผลิตยานยนตท่ีใหญท่ีสุดของโลกสําหรับรถกระบะ 1 ตัน และคาดการณวารถยนตขนาดเล็กประหยัด

พลังงาน ( Eco-car) จะเปนรถยนตอันดบัที่ 2 ท่ีใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต เพื่อกระจายสูตลาดโลก ภายใตการ

สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
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 จากการคาดการณความเจริญเติบโตปริมาณการผลิตรถยนตในประเทศไทยเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 7.7-10 

ในชวงป 2553-2559 ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจะ

สามารถกาวข้ึนไปเปน 1 ใน 10 ของผูผลิตรถยนตของโลกนาํหนาประเทศสเปน, แคนาดา และเม็กซิโก ดวยยอดการผลิต

สูงถึง 3.72 ลานคันภายในป 2559 

 การผลิตยานยนตของประเทศไทยมีปริมาณเกินกวากึ่งหนึ่งของยอดการผลติท้ังหมดของภมูิภาคอาเซียน ในป 

2553 ยอดการผลิตยานยนตในประเทศไทย 1.65 ลานคัน เพิ่มข้ึนรอยละ 64.63 โดยการสงออกมีปริมาณ 844,357 คัน 
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เพิ่มข้ึนรอยละ 87.55 และยอดจําหนายในประเทศมีปริมาณ 800,357 คัน เพิ่มข้ึนรอยละ 45.82 สวนยอดการผลิตของรถยนต

นั่งมีการขยายตัวรอยละ 51.84 และรถยนตเพื่อการพาณิชยรอยละ 41.18 ซึ่งเปนผลจากการเติบโตอยางตอเนื่องของ

เศรษฐกิจมวลรวมและการไหลเขาของเงินทุนที่เพิ่มปริมาณของระบบการเงินในประเทศซึ่งสง ผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ

เชา-ซื้อรถยนตรวมถงึความตองการของผูบรโิภคที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในตลาดรถยนตนั่งในสวนของทั้งรถยนตรุนใหม

และรุนพิเศษที่ออกสูตลาดในระยะที่ผานมา ท้ังหมดนี้สงผลทําใหยอดผลิตในป 2553 กลายเปนสถิติใหมของประเทศและ

เปนหนึ่งในยอดความเจริญเติบโตสูงสุดของโลก 

  จากปริมาณการผลิตรถยนตและยอดจําหนายที่สูงเกินเปาหมายในป 2553 แสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดาน

เศรษฐกิจที่ดีข้ึนอยางตอเนือ่งนําไปสูดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่สูงข้ึน ผลประโยชนเหลานี้สงผลโดยตรงกับตลาด

รถยนตในป 2553 และตอเนื่องในป 2554 ดังนั้นแนวโนมทางการตลาดและประมาณการของยอดขายไดรบัการประเมินวา

จะสูงข้ึนที่ 1.9 ลานคันในป 2554 หรอื เติบโตสูงข้ึนรอยละ 15.48 ในป 2553 โดยที่ยอดการสงออกมีปริมาณ 1 ลานคัน

อัตราความเจรญิ เตบิโตรอยละ 18.35 และ 900,000 คันเพื่อจําหนายในประเทศเติบโตรอยละ 12.45 

 4.2.1  นโยบายภาครัฐในปจจุบันที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนตของไทย 

รัฐบาลไทยไดประเทศวิสัยทัศนวาประเทศไทยที่จะเปน “ศูนยกลางการผลติรถยนตของทวีปเอเชีย” โดยมุงเนนใน 

“ความชัดเจน สม่ําเสมอและตอเนื่องในนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตระหวางประเทศ” สําหรับนักลงทุน

ตางชาตินับตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 19 และขยายศักยภาพในการผลิตอยางตอเนือ่งและการแขงขัน ประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการสงออกยานยนตท่ีมุงเนนการคาเสรี โปรงใสและความเสมอภาค 

 ในชวงหลายปท่ีผานมาประเทศไทยสรางภาพลักษณใหเปนศูนยกลางการผลติรถยนตระดับโลกที่มีคุณภาพสูงเมื่อ

เทียบกับประเทศอื่นๆที่มีตนทุนในการผลิตต่ํา ในปจจุบันประเทศไทยเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในฐานะเปนฐานการ

ผลิตนยานยนตกระจายสูตลาดโลกที่ 3 ในสวนของรถกระบะ 1 ตัน รถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงานและรถจักรยานยนต

คุณภาพสูง โดยเฉพาะในสวนของรถยนตขนาดเล็กประหยัดพลังงานหรอื Eco-car ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีเนื่องจากเปน

ทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคที่เนนการประหยัดพลังงานซึง่เหมาะกับสภาพแวดลอมและความตองการของตลาดในขณะนี้ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพเนื่องจากมีโรงงานมากกวา 1,700 แหงและแรงงานที่มีฝมือและความชํานาญมากกวา 

420,000 คนในอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ ความไดเปรียบของประเทศไทยมิไดเฉพาะแรงงานที่มีฝมือและทักษะ

เทานั้น แตยังมีความสามารถในการแขงขันทางดานคาจางแรงงานที่ต่ํากวาหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 รัฐบาลไทยมีความมั่นใจวาไดสรางสภาพแวดลอมทางดานธุรกิจที่สามารถดึงดูดนักลงทุนไดมากที่สุดแหงหนึ่งใน

ภูมิภาคเอเชีย สําหรับธุรกิจยานยนตรวมท้ังแผนกระตุนการลงทุนตางๆซึ่งรวมถึงการสรางแรงจูงใจในการลงทุนสําหรับ

รถยนตท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เชน รถยนตขับเคลื่อนดวยระบบไฮบริด ระบบฟนฟูพลังงานเบรก ระบบอิเล็กทรอนิกส

ควบคุมเสถียรภาพในการขับเคลื่อนเปนตน 
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 การพัฒนาที่รวดเร็วในการจับมือและรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียนจะสงผลโดยดีตรงตออุตสาหกรรมยานยนตของ

ภูมิภาค จะสามารถรวมกลุมประชากรไดถึง 580 ลานคนและมีคา GDP รวมกันมากกวา 1.8 ลานลานเหรยีญสหรัฐ ซึ่งจะ

พัฒนาไปสูประชาคมเศรษฐกิจในป 2558 โดยคาดวา มีจํานวนประชากรสูงข้ึนถึง 700 ลานคนและมียอด GDP สูงถึง 2.69 

ลานลานเหรียญสหรัฐ  

เขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA คือหัวใจของแผนการรวมประชาคมอาเซียนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ท่ีผาน

มา กลุมอาเซียน-6 ไดกาวไปขางหนาครั้งสําคัญในการลดหยอนภาษีศุลการกรระหวางกันเหลือ รอยละ 0 ซึ่งครอบคลุม 

รอยละ 98.6 ของการจายภาษีระหวางกันภายใตโครงการ CEPT (Common Effective Preferential Tariff) ของเขตการคาเสรี

อาเซียน ศักยภาพของภูมิภาคนี้จะเพิ่มข้ึนไปอีก ดวยขอตกลงเขตการคาเสรีกับพันธมิตรทางดานธุรกิจหลายประเทศในทวีป

เอเชียและในภูมิภาคอื่นๆ  

 สภาวะราคาน้ํามันที่สูงข้ึน ไดสรางความทาทายใหม ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตไทย ซึ่งรัฐบาลไทยไดมีการ

สงเสริมการพัมนาและใชพลังงานทางเลือกหรอืพลังงานทดแทนเชน แกสโซฮอลล, ไบโอดีเซลและกาซ CNGในการขนสง 

โดยตั้งเปาหมายที่จะทดแทนรอยละ 20 ของการใชน้ํามันดวย กาซ CNG ใหไดภายในป 2555 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมุงมั่นกาวไปสูการผลิตรถประหยัดพลังงานรวมถึงการทํา การวิจัยและพัฒนา (R&D )

ในสวนของการผลิตรถยนตไฮบริด รถ plug-inไฮบริด รถพลังงานไฟฟา และรถพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อนับสนุนแนวโนม

ของความเจริญเติบโต รัฐบาลไดลดภาษีสรรพสามิตเหลือเพยีงรอยละ 3 ในสวนของรถยนตไฮบริด ไฟฟาหรือพลังงาน

แบตเตอรี่ท่ีมีความจุของเครื่องยนตท่ีต่ํากวา 3,000 CC รวมท้ังการลดอัตราภาษีสําหรับการนําเขารถท่ีใชกาซโซฮอลล E85. 

4.3 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะขึ้นรูป ตาม

บัตรสงเสริมเลขที่ 1470(2)/2546 ลงวันที่ 4 กันยายน 2546 และ บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2175(2)/2551 ลงวันที่ 15 

ธันวาคม 2551 สําหรับบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด )“AA”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงรถยนต )Frame 

Set) ประเภทการผลิตช้ินสวนอื่น ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1075(2)/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 สําหรับ

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด “AHT” ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแมพิมพปมโลหะ ช้ินสวนแมพิมพ 

อุปกรณจับยึด ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1840(2)/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด

“AHP”  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนปมข้ึนรูปสําหรับยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 

1777(2)/2548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2548 สําหรับบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด“AITS” ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ

ซอฟตแวร ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1386(7)/2552ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 สําหรับบริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด “AMAC” 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software, Digital Content and Embedded ตามบัตร

สงเสริมเลขที่ 1657(7)/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 สําหรับบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) “AF” ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1927)2/(2550 ลงวันที ่ 24 
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กันยายน 2550 และสําหรับบริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด )มหาชน) (“AP”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถัง

น้ํามันพลาสติก ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2162(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชนดังนี้ 



 
 

สวนที่  2-4 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ                 หนา 42 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลางรถ
กระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงัน้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา และ 
ผลิตระบบนํา
รองเดินทาง 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ออกแบบและ
ผลิตอปุกรณ

จับยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 
ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  (มาตรา 31) 

7 ป (สิ้นสุด
มกราคม 2560) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป ( มีนาคม 
2560) 

8 ป (พศจิ
กายน 2557) 

7 ป (สิ้นสุด
สิงหาคม 

2554) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

8 ป (ยังไม
ดําเนินการ) 

7 ป (สิ้นสุด
พฤศจิกายน 

2556) 

ยกเวนไมตองนําเงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่ง
ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณ
เพื่อเสยีภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลนั้น  (มาตรา 34) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามา
จากตางประเทศเพือ่ใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปน
ระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวันนําเขาครั้งแรก   (มาตรา 
36 (1)) 

1 ป 5 ป 5 ป  1 ป 1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 

ยกเวนอากรขาเขาสาํหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามา
เพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาตามที่กําหนด นับตั้งแตวัน
นําเขาครั้งแรก  (มาตรา 36 (2)) 

1 ป 5 ป 5 ป  1 ป 1 ป 5 ป 1 ป 1 ป 

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา 5 ป นับ
จากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตาม (มาตรา 31 (1)) 

 √ √    √   

ลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการ
ปรับลดอากรขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 
13/2533 เวนแตรายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํากวารอยละ
สิบจะไมไดรับการลดหยอน  (มาตรา 29) 

     √    
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลางรถ
กระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงัน้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา และ 
ผลิตระบบนํา
รองเดินทาง 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ออกแบบและ
ผลิตอปุกรณ

จับยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

อนุญาติใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาปะปาสองเทาของ
คาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป (มาตรา 35 (2)) 

 √        

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ 

จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  (ขอ 7 เงื่อนไขทัว่ไป) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

หยุดการดําเนินการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน ตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากสํานักงาน  (ขอ 9 เงื่อนไขทัว่ไป) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขาภายใน
วันที่ดังนี้  (ขอ 1.1 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

25/7/2555 24/3/2553 15/6/2554 26/11/2554 9/1/2553 4/3/2549 15/5/2554 20/3/2554 2/3/2554 

ตองมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมนอยกวา (ขอ 3 เงื่อนไข
เฉพาะ) 

800 ลานบาท 500 ลานบาท 150 ลานบาท 100 ลานบาท 10 ลานบาท 215 ลานบาท 
218.236 

 ลานบาท 
65 ลานบาท 120 ลานบาท 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม มีมูลคาไมเกิน ... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจาํนวน
เงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวัน
เปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม (งื่อนไขเฉพาะ
โครงการ)  

220 ลานบาท 
109.534  
ลานบาท 

210 ลานบาท   23.5 ลานบาท 380 ลานบาท 240  ลานบาท 380 ลานบาท 

ยื่นแบบขอใชสิทธแิละประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
และรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตใหสํานักงานเห็นชอบเพื่อขอรับสิทธิและ

ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลางรถ
กระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงัน้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา และ 
ผลิตระบบนํา
รองเดินทาง 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ออกแบบและ
ผลิตอปุกรณ

จับยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิตบิุคคลของรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

ขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ํา  ไม
นอยกวา  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

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

ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO 
9000 หรือ ISO 14000มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา นับแตวันที่
เปดดําเนินการภายใน  ( เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

2 ป 2 ป 2 ป   2 ป 2 ป 2 ป 2 ป 

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะมีกําลังการผลิต
ปละประมาณ 10 ลานชิ้น(หรือ 45,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 
ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)  (ขอ 4.2 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

√         

ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะมีกําลังการผลิตปละ
ประมาณ 1.959 ลานชิ้น (หรือ 5,596 ตัน) (เวลาทํางาน 22 
ชั่วโมง / วัน : 271 วัน / ป)  (ขอ 5.2 เงือ่นไขเฉพาะโครงการ) 

 √        

ผลิตผลิตภัณฑถังน้ํามันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) สําหรับ
ยานพาหนะมีกําลังการผลิตปละประมาณ 200,000 ชิ้น (หรือ 
1,500 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)  (ขอ 5.2 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

  √       
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลางรถ
กระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงัน้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา และ 
ผลิตระบบนํา
รองเดินทาง 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ออกแบบและ
ผลิตอปุกรณ

จับยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ตองดําเนินการใหไดรับใบรองมาตรฐานจากสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติหรือใบรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน  Capability Maturity Model (CMM) หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา 

   √      

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปมีกําลังการผลิต  10  ลานชิ้น  ( 
5,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน :  300 วัน/ป) (ขอ 5 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

     √    

ผลิตแมพิมพปมโลหะมีกําลังการผลิต 400 ชุด  ผลิตชิ้นสวน
แมพิมพมีกําลังการผลิต 200 ชุด    ผลิตอุปกรณจับยึดมีกําลัง
การผลิต 22 ชุด  ผลิตชิ้นสวนอุปกรณจับยึดมีกําลังการผลิต 300 
ชุด  (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ป)   (ขอ 5 
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)   

       √  

ผลิตชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสําหรับยานพาหนะมีกําลังการผลิต 
32 ลานชิ้น  (หรือ 32,000 ตัน) (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 
300 วัน / ป)  (ขอ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

      √  √ 

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะนคร จังหวัด
ชลบุรีเปนเวลาอยางนอย  15 ป  (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

√  √       

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเวลาอยางนอย  15 ป (เงื่อนไข
เฉพาะโครงการ) 

   √  √  √ √ 
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

AA AF AP AITS AMAC AH AHT AHP 

โครงลางรถ
กระบะ 

อุปกรณตี
อัดชึ้นรูป 

ผลิตถงัน้ํามัน
พลาสตกิ 

ขายระบบนํา
รองการ
เดินทาง 

พัฒนา และ 
ผลิตระบบนํา
รองเดินทาง 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

ออกแบบและ
ผลิตอปุกรณ

จับยึด 

ผลิตชิ้นสวน
โลหะปมขึ้นรูป 

สถานที่ตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเวลาอยาง
นอย  15  ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

    √     

สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดพระ
ระยองเปนเวลาอยางนอย 15 ป (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ) 

  √    √   
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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

4.4    การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ 

  ธุรกิจอุปกรณจบัยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต 

 วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตอุปกรณจับยึด แมพิมพ และชิ้นสวนรถยนต ไดแก เหล็ก เหล็กหลอ และแผนเหล็ก โดย
ลูกคา (บริษัทประกอบรถยนต (OEM)) จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กที่ตองการ ซึ่งบริษัทฯ 
จะตองสั่งซื้อเหล็กตามลักษณะที่ลูกคากําหนด และจากผูจําหนายท่ีลูกคากําหนดเชนกัน บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กจากตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย ไดแก บจ. เอ็มซีเมทัลเซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. สยามสตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  บจ. ไทย 
สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  บจ. โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) และบจ. เพิ่ม สหาย สตีล ดังนั้น การกําหนดราคาสินคาจึง
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคาเหล็กในปจจุบัน 

 นอกจากเหล็กที่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากใน
ข้ันตอนแรกของการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ ตองอาศัยการออกแบบจากวิศวกร ฉะนั้น วิศวกรผูออกแบบตองมี
ความเขาใจในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพท้ังหมด อีกทั้งยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 
และตองมีความรูในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) บริษัทฯ มีชาวญ่ีปุน ออสเตรเลีย และเยอรมัน เปนที่ปรึกษา และแนะนํา
วิศวกรผูออกแบบของบริษัทฯ  

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

อุปกรณจับยึดและแมพิมพ โดยมีวิศวกรผูออกแบบจํานวนมากทั้งอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีเครื่องกัดเหล็ก (CNC 

Machining Center) 5 เครื่อง เพื่อผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ มีวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตอุปกรณจับยึดจํานวน 63 คน 

และวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตแมพิมพจํานวน 67 คน  

ในสวนของ บจ. อาปโก อมตะ วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตโครงรถยนต ไดแก แผนเหล็กมวน โดยลูกคา คือ อีซูซุ 

จะเปนคนกําหนดลักษณะเฉพาะ และคุณภาพของเหล็กที่ตองการรวมถึงผูจัดจําหนายดวยเชนกัน บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กมวน

ท้ังหมดจาก บจ. เอ็ม ซี เมททอล เอเซีย 

นอกจากเหล็กท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการผลิตก็มีสวนสําคัญ

เชนเดียวกัน เนื่องจากขั้นตอนของการออกแบบและผลิตในโครงรถตองอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกร โดยวิศวกร

ผูออกแบบตองมีความเขาใจในกระบวนการผลิตท้ังหมด อีกทั้งยังตองมีความเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องกล และตองมี

ความรูในโปรแกรมออกแบบ 

สําหรับการผลติช้ินสวนรถยนต ในการแขงขันเพื่อท่ีจะเปนผูนําทางดานการผลิตระดับโลก บริษัทฯ ไดทําการเพิ่ม

ศักยภาพทางการผลิตอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีระดับโลก โดยแบงเปนเครื่อง 

Komatsu Transfer Press 3 เครื่อง และเครื่อง Komatsu Press 9 เครื่อง ซึ่งมีมลูคาถึง 1.2 พันลานบาท ในระยะเวลาเพียงแค 4 

ป (2551-2553) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถผลิตอุปกรณจับยึดไดปละประมาณ 22 ชุด โดยอุปกรณจับยึดแตละชุด 

ประกอบดวยอปุกรณจับยึดช้ินใหญและชิ้นเล็กหลายชิ้นรวมกันตั้งแต 10 ช้ินจนถึง 100 ช้ิน ตัวอยางเชน การผลิตอุปกรณ

จับยึดสําหรับประกอบรถยนต เมอซีเดส เบนซ อีคลาส 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญประมาณ 11 ช้ิน 

และอุปกรณจับยึดช้ินเล็กประมาณ 50 ช้ิน  

 ในสวนของแมพิมพซึ่งเปนการยากที่จะวัดปริมาณการผลิตเนื่องจากแมพิมพมีหลายขนาดอยางไรก็ดีบริษทัฯ 

สามารถผลิตแมพิมพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 1,122 ตัน  

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตช้ินสวนโลหะสําหรบัยานยนต ปละประมาณ 20,000,000 ช้ิน ช้ินสวนเชื่อมยึดรั้งประตู ปละ

ประมาณ 1,100,000 ช้ิน ถังน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ปละประมาณ 200,000 ใบ และลูกลอยวัดระดับน้ํามัน ปละประมาณ 

89,600 ชุด 

 ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

บริษัทยอยจําหนายรถยนตยี่หอฟอรด ฮอนดา และมิตซูบิชิ บริษัทรวมทุนจําหนายรถยนตฮุนได ซึ่งบริษัทฯมี

นโยบายรักษาระดับสินคาคงคลังประมาณ 100 คัน เพื่อใหเพียงพอ และพรอมท่ีสงมอบใหแกลูกคาไดทันที       

4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 ในกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึด  แมพิมพ  และชิ้นสวนรถยนต  อาจทําใหสงผลกระทบในเรื่องอากาศเสีย  น้ําเสีย

และกากของเสียจากการผลิต  ซึ่งบริษัทมีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  โดย 

ควบคุมใหทุกกิจกรรมของบริษัทฯสอดคลองกับขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตลอดจนขอกําหนดทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) พรอมท้ังสรางระบบเพื่อปองกันมลพิษท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  โดยใชหลักการปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตการทํางานรวมกันเปนทีม  เพื่อวัตถุประสงคและเปาหมาย

ตอไปนี้ 

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

         ท้ังนี้  บริษัทฯ  ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม  ISO 14001  จาก  TUV Rheinland ประเทศเยอรมนี 

ในป  2545  เปนตนมา ซึ่งเปนสิ่งท่ียืนยันได ถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นของบริษัทฯที่จะบริหาร

องคกรใหเปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดมลภาวะ

ตอสิ่งแวดลอมตอชุมชน 

4.6   งานที่ยังไมไดสงมอบ 

          เปนงานที่อยูระหวางการผลิตปกติไมมีงานที่ผิดสัญญาคางสง 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1.  ทรัพยสินถาวรที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปนที่ดิน และอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชใน
การดําเนินการ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 

ทรัพยสินที่มีตัวตน 

                                                                                       (หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดิน เจาของ 647.86 จํานวน  494  ลานบาท  
จํานองเปนหลักประกันเงิน
กูยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน 

อาคารโรงงานและอาคาร เจาของ 1,272.55 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต เจาของ 2,590.04 ไมมี 

ยานพาหนะ เจาของ 64.394 ไมมี 

งานระหวางกอสราง เจาของ 971.88 ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขารามอินทรา เชาระยะเวลา  12  ป ไมมี ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขาลาดพราว เชาระยะเวลา  6  ป ไมมี ไมมี 

อาคารโชวรูม  เอเบิล  มอเตอรส เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

ที่ดินที่ต้ังโชวรูมรถยนตสาขา
สมุทรปราการ 

เชาระยะเวลา  10  ป ไมมี ไมมี 

 

 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ลักษณะกรรมสิทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

(สุทธิ) 
ภาระผูกพัน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร เจาของ 52.25 ไมมี 

ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของ 41.43 ไมมี 
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5.2.  สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

5.2.1    สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิตลูกลอยวัดระดบัน้ํามัน (Tank Sender) 

คูสัญญา Siemens  VDO  และ  บริษัท  อาปโก  ไฮเทค (มหาชน)  จํากัด 

วันที่ทําสัญญา 6  มกราคม  2542 

คาธรรมเนียม อัตราตอหนวยของยอดขายลูกลอยวดัระดับน้ํามัน  (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของถังน้ํามัน) 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 1  ป  แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากสิ้นสุดสัญญา 

5.2.2   สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขารามอินทรา 

คูสัญญา นายลีนวัตร  พวงสาลี  และบริษัท  นิว เอรา เซลส  จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่  102276  ถ.รามอนิทรา  กม.7  เนื้อท่ีประมาณ  1  ไร  2  งาน  21  ตารางวา 

วันที่ทําสัญญา 1  พฤศจิกายน  2542 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 12  ป  (31  ตุลาคม  2554) 

5.2.3   สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาลาดพราว 

คูสัญญา นายวัลลภ  ชยาภิรัตและนางพันทิพา  ชยาภิรัต  บริษัท  นิว เอรา เซลส  จํากัด  และ
บริษัท  ฟอรด  เซลส  แอนด  เซอรวิส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

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

วันที่ทําสัญญา 21  เมษายน  2548 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 6  ป  (20  เมษายน  2554) 

5.2.4  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฟอรด สาขาสมุทรปราการ 

คูสัญญา นายสมบูรณ  ชัยสมบูรณสุข  บริษัท  สมุทรปราการ  มอเตอร  เซลส  จํากัด  และบริษัท  
นิวเอรา  เซลส  จํากัด 

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

วันที่ทําสัญญา 20  กุมภาพันธ  2549 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 10  ป  (6  สิงหาคม  2559) 

5.2.5  สัญญาเชาท่ีดินเพื่อทําโชวรูมรถยนตฮอนดา สาขากัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา บริษัท เวอรเนอร บราเธอรส พรอพเพอรตี้ จาํกัด และบริษัท  นิว เอรา  เซลส (มาเลเซีย)  
จํากัด 

สถานที่ตั้ง โฉนดเลขที่  GRN27328  เลขที่  109  จาลันปาดู กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

วันที่ทําสัญญา 7  ธันวาคม 2552 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 6  ป  (31  สิงหาคม  2559) 
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5.2.6  สัญญาเชาท่ีดินสํานักงานอาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลเวิรด จํากัด และบริษัท  อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง เลขที่  999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

วันที่ทําสัญญา 24  พฤศจิกายน 2552 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3  ป  (30  กันยายน  2555) 

5.2.7   สัญญาเชาอาคารโรงงานและสํานักงาน บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

คูสัญญา บริษัท จงศิริ โกดัง จํากัด และบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 229/104-105  หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปาการ 

วันที่ทําสัญญา 21  ธันวาคม  2552 

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 9  ป  (31  ธันวาคม  2561) 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ไมมีขอพิพาททางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ 

ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ 
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7. โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545  โดยใชช่ือยอวา “AH”  

 ทุนจดทะเบียน   271,697,900   บาท   หุนสามัญ  229,337,900  หุน* 

         หุนบุริมสิทธิ  42,360,000   หุน* 

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว  268,874,300  บาท   หุนสามัญ  226,514,300  หุน* 

         หุนบุริมสิทธิ  42,360,000   หุน * 

 *มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 หุนบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิท่ีตางจากหุนสามัญ ดังตอไปนี้: 

 1. มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดในอัตราสวนเทากับหนึ่งหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งหุนสามัญ เมื่อพนกําหนดสามป
นับแตวันออกหุนบุริมสิทธิ 

2. ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษัทฯ ภายหลังจากที่ไดมีการชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ท้ังหมดใหแกเจาหนี้ของ
บริษัทฯแลว การแบงทรัพยสินคงเหลือระหวางผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับดังนี้ 

ก) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญในอัตรารอยละ 75 ของราคาเสนอขายหุน
บุริมสิทธิ ในกรณีท่ีทรัพยสินคงเหลือหลังการจายชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของ
บริษัทฯไมเพียงพอสําหรับการจัดสรรดังกลาว ใหจัดสรรทรัพยสินคงเหลือท้ังหมดแกผูถือหุน
บุริมสิทธิในจํานวนเทา ๆ กันตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิแตละรายถืออยู 

ข) ในกรณีท่ีมีทรัพยสินคงเหลือภายหลังการจัดสรรตาม ก) ใหจัดสรรสวนที่เหลือแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
และผูถือหุนสามัญในจํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนบุริมสิทธิและ    ผูถือหุน
สามัญถืออยู 

7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 14 กุมภาพันธ 2554  มีดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมของนายเยบ็  ซู ชวน 88,218,910 32.81 

2 โซจิทสึ คอรปอเรชั่น 42,360,000 15.75 
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 ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

3 กลุมจุฬางกูล 17,500,000 6.51 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 10,217,301 3.80 

5 นางกรรณิการ คติวิชชา  7,103,045 2.64 

6 นายปรีชา ลีละศิธร 6,100,000 2.27 

7 นายสุรินทร นภาพฤกษชาติ 5,077,800 1.89 

8 นายสมพงษ เผอิญโชค 4,889,700 1.82 

9 น.ส.สุณี เสรีภาณุ 4,198,200 1.56 

10 Morgan Stanley & Co. International PLC 3,231,300 1.20 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธพิลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ 

 กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจดัการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ

อยางมีนัยสําคัญ ไดแก นาย เย็บ ซู ชวน นาง เตียว ลี งอ และ นาย ชิเกยูกิ อิโตะ จาก โซจิทสึ คอรปอเรชั่น 

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯและบริษัทในเครือมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา10% ของกําไรสุทธิหลังชําระภาษี โดยมี

เงื่อนไขวาการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย โดยตองไมขัด

กับกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการจายเงินปนผล 
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8.  การจัดการ  

8.1 โครงสรางการจัดการ 

 บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ 

ก) คณะกรรมการบริษัท 

ข) คณะกรรมการตรวจสอบและการกํากับดูแลกิจการ 

ค) คณะกรรมการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน 

8.1.1 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีในกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหสอดคลองกับกฎหมาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนที่เหน็ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต รอบคอบและยึด
การรักษาผลประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถอืหุนซึ่งตองกระทําภายใต กรอบของคุณธรรม
และจิตสํานึกที่ดี 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการสวนหนึ่งปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได เวนแต
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ซึ่งจะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

1. เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

2. การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ กําหนดใหการทํารายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

 ในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

1. การซื้อขายหรอืโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

3. การทํา แกไข หรือยกเลกิสญัญาที่เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบรษิัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเพื่อแบงกําไร
ขาดทุนกัน 

4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบกิจการ หรือการปดกิจการของบริษัทฯ 

ในการกํากับดูแลธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯนั้น คณะกรรมการบรหิารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการอนุมัติเรือ่ง
ดังตอไปนี้ 

1. ผลประกอบการของบริษัทฯรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโนมของธุรกิจในรอบป 
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2. การดําเนินธุรกรรมระหวางบรษิัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมและผูท่ีเกี่ยวของซึ่งไมขัดกับขอบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. การทําธุรกรรมใดๆที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงสรางเงินทนุของบริษัท ฯ 

4. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

5. การจางงานของประธานบริษัทและผูบริหาระดับสูง  

6. การกําหนด การเปลี่ยนแปลง อํานาจและกรรมการของ กรรมการที่มีอํานาจจัดการ 

7. การอนุมัติจํานวนเงินเดือนและโบนัสของการปรับคาตอบแทนประจําปของผู บริหารและพนักงาน 

8. การซื้อกิจการ และการเขารวมในโครงการรวมทุนตางๆ 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานที่มีผลกระทบอยามีนัยสําคัญตอ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

10. การแตงตั้ง และการกําหนด อํานาจของคณะกรรมการยอย 

11. การแตงตั้ง การเสนอ และ การยกเลิก กรรมการบริษัทฯและเลขานุการ 

12. การกระทําใดๆ ท่ีสอลดคลองกับกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

8.1.2 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีงบการเงินที่ถูกตอง เพียงพอ และเชื่อถือไดตาม
มาตราฐานการบัญชี 

2.  สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเด็นดังนี้ 

 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 ใหพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานครวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีและการ
รายงานตางๆ รวมถึงสายงานบงัคับบัญชาของหนวยงานนี ้

3. พิจารณา คัดเลือก และแตงตั้งผูตรวจบัญชี โดยรวมถึงประเด็นดังนี้ 

 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน พิจารณาจากการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non – audit services) ท่ีอาจทําใหขาดความเปนอิสระ เชน การวางระบบบัญชี 
เปนตน 

 ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวย อยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อขอ
ความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องคางๆ 
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4. สอบทานและสนับสนุนใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถงึกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

5. สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวของกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหโปรงใส ถูกตอง และครบถวน รวมถึงการพจิารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกรณีท่ีเกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 

7. เขียนรายงานการปฏิบัติงานรวมทั้งขอเสนอแนะประกอบการจัดทํารายงานประจําป พรอมท้ังลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

ก. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้ 

๑. ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

๒. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

๔. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

๕. รายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 

๖. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

ค. รายการอื่นที่เหน็วาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัท ทราบในทุกไตรมาส 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

8.1.3 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการ
ฝายข้ึนไป ท้ังนี้ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

ก. กรรมการบริษทั 

ข. ผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 
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3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในดานตางๆ 

4. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่
ใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป โดยตองมหีลักเกณฑท่ีชัดเจนและโปรงใส ท้ังนี้ 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. ดูแลใหแกกรรมการบริษัทและผูจัดการฝายข้ึนไป ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
โดยกรรมการบริษัทและผูจัดการฝายข้ึนไปที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น 

6. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายข้ึน
ไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปโดยพิจารณาถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ รวมถงึให
ความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถอืหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

7. เรียกเอกสารจากผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาใหความเห็น 

8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาเรื่องอืน่ๆท่ีเกี่ยวของ 

8.2 รายชื่อกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ 

 ตารางที่นําเสนอตอไปนี้เปนรายชื่อของกรรมการและผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

  

นางเตียว ลี งอ กรรมการบรหิาร   

นายชิเกยูกิ อิโต กรรมการบรหิาร   

นายฮิโรโตะ มูราอ ิ กรรมการ   

นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ   

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการอิสระ สมาชิก* สมาชิก 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการอิสระ สมาชิก สมาชิก 

* นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร ซึ่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรูดานการบัญชีและการเงิน 
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8.2.1 คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ 

 วัตถุประสงคของคณะกรรมการอิสระนั้นเพือ่ปกปองผลประโยชนของผูถอืหุนอยางยุติธรรม เพื่อใหบรรลุ
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึง่การปฏิบัตินั้นจะกระทําโดยการตัดสินใจอยางมีอิสระ และไมมีการขัดแยงทางผลประโยชน
ใดๆ ซึ่งคณะกรรมการอิสระแตละบุคคลนั้นจะตองมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบรษิัทฯและบริษัทในเครือ ท้ังนี้ใหนับ
รวมหุนที่ถอืโดยผูท่ีเกี่ยวของกนัของคณะกรรมการอิสระดังกลาวดวย 

2. เปนกรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร พนกังาน พนักงานที่รับเงินเดือนจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

3. เปนกรรมการที่ไมเปนผูท่ีเกี่ยวของหรอืญาติสนิทของผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูถือหุนใหญ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

5. เปนกรรมการที่มิไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพใดๆทางดานการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินที่ไดรับคาบริการเกินสองลานบาทตอปจากบริษัทฯและบริษัทในเครือ 

6. เปนกรรมการที่มีไดเปนผูมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกับบริษัทฯ ท่ีมีมูลคาทางธุรกิจเกินกวา ยี่สิบลานบาท หรือ 
รอยละ 30 ของ NTA (สินทรัพยท่ีมีตัวตน – หนี้สิน- สวนของผูถือหุนรายยอย) ภายใน 2 ปกอนไดรับ การแตงตั้ง 

7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ หรือผูถอืหุนรายใหญ 

8. เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาท่ี เพื่อใหความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูคัดเลือกและเสนอรายชื่อกรรมการอสิระใหกับ
คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูท่ีมีความสามารถเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

8.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมด  7  ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังหมด  4 ครั้ง 
และ คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาคาตอบแทน ท้ังหมด 1  ครั้ง 

รายชื่อ จํานวนครั้งการเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและและ
พิจารณาคาตอบแทน 

นาย เย็บ ซู ชวน 7/7 - - 
นางเตียว ลี งอ 6/7 - - 
นายฮิโรโตะ มูราอ ิ 0/7 - - 
นายชิเกยูกิ อิโต 7/7 - - 
นายเคนเนต อึ้ง 4/7 - - 
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 4/7 2/4 1/1 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 7/7 4/4 1/1 
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รายชื่อ จํานวนครั้งการเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและและ
พิจารณาคาตอบแทน 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 7/7 4/4 1/1 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกผัน 

 นายเย็บ ซู ชวน นางเตียว ลี งอ หรือนายชิเกยูก ิอิโต กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ 

 เลขานุการของบริษัทฯ 

 นายวรท กมลโชติรส เปนเลขานุการของบริษัทฯ 

 ในป 2553  กรรมการอิสระของบริษัทฯไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการดานวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

8.4 การแตงตั้งและการออกจากดํารงตําแหนงของกรรมการ 

1. การแตงตั้งกรรมการจะตองไดรับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ จะกระทําโดย
ท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

ก. ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

ค. ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันใหผูท่ีทําหนาท่ีเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1ใน3 ของคณะกรรมการจะตองออกจากการดํารงตําแหนง ซึ่งหากจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ท้ังนี้ กรรมการที่ ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

ก. ตาย 

ข. ลาออก (มีผลบังคับนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะตองหามตาม มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

ง. ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

จ. ศาลมีคําสั่งใหออก 
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โครงสรางองคกรของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ผลตอบแทนกรรมการ ป 2553 

รายชื่อ 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและและพิจารณา

คาตอบแทน โบนัส รวม 

คาตอบแทน
กรรมการ 

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม 

นาย เย็บ ซู ชวน - - - - - - 
นางเตียว ลี งอ - - - - - - 
นายฮิโรโตะ มูราอ ิ - - - - - - 
นายชิเกยูกิ อิโต - - - - - - 
นายเคนเนต อึ้ง 225,000 22,500 - - - 247,500  
นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 250,000 34,000 - 5,000 - 289,000  
นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร 225,000 45,000 - 5,000 - 275,000  
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 225,000 45,000 - 5,000 - 275,000  

 

ประธานและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
นาย เย็บ ซู ชวน 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายบัญชีและการเงิน 
นางกรรณิการ คติวิชชา 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายปฏิบัติการและการตลาด  
นาย เริงสุข วิภูนิติศีลกุล 

ผูชวยผูจัดการทั่วไป 
ฝายการผลิต 

นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายโครงการและแมพิมพ 
นายกวี  เวสารัชอารียกุล 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายตรวจสอบและประกันคุณภาพ. 

ประสาทชัย มหาภิรมย 

ผูอํานวยการ 
ฝายการเงินและธุรการ 

นางเตียว ลี งอ 

ผูอํานวยการ 
ฝายการผลิต 

นาย วีระ บวนวงศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท 
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 ผลตอบแทนผูบริหาร  

 2553 2552 
 จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน 
เงินเดอืน  14.00 ลานบาท  11.25 ลานบาท 

โบนัส  2.89   ลานบาท  0.95   ลานบาท 

กองทุนสํารอง  0.41   ลานบาท  0.39   ลานบาท 

รวม 19 17.30 ลานบาท 15 12.59 ลานบาท 

8.6 การกํากับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยแบงออกเปน 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติ
ท่ีสําคัญในป 2553 สรุปไดดังนี้  

 8.6.1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนใชสิทธิในฐานะเจาของบรษิทัฯ ตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยรวมถึงสิทธใินการเขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อใชออกเสียงและรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อ
สนับสนุนการใชสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน 

2. ผูถือหุนของบรษิัทฯจะไดรับ เอกสาร ขอมูล วาระการประชุม ตลอดจน ขอมูลท้ังหมดที่เกี่ยวของลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนการประชุมผูถือหุน  นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน website ของบริษัทฯ 
ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

3. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุนโดยจัด
ใหมีสถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล การคมนาคมสะดวกตอผูถือหุน 

4. ผูถือหุนสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯกําหนดโดยบริษัทฯจะเผยแพรขอมูลดงักลาวไวในเวบ็ไซตของบริษัทฯ  

5. ผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมมีสิทธิเทาเทียมกันในการเสนอความ คิดเห็น 
ซักถามขอสงสัยตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีเสนอ และออกเสียงลงมติใน 
วาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถอืหุนมีสวนรวมใน 
ท่ีประชุม 

 8.6.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ 

1. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิรับทราบขอมูลหรอืเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
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2. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม และลงมติเชนเดียวกับผูถือหุนทุกประการผูถือหุนอาจมอบ 
ฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได 

3. บริษัทฯไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนรับทราบลวงหนา 

4. คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงใหผูถือหุนรับทราบผาน 
เว็บไซตของบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 

 8.6.3 บทบาทของผูมสีวนไดเสยี 

กลุมบริษัทอาปโกตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย แตละฝายยอมมีความตองการและผลประโยชนท่ีแตกตางกัน  
ดังนั้นกลุมบริษัทอาปโกจึงกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการผูมสีวนไดสวนเสยีทุกคน 

กลุมบริษัทอาปโกจําแนกผูมีสวนไดเสียออกเปนกลุมไดแก ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นักลงทุน สถาบัน 
เจาหนี้ ลูกคา คูคาและบริษัทที่ถือหุน รวมกับกลุมบริษัทอาปโกา บุคลากร ชุมชนและสังคมโดยภาพรวม 

ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญและนักลงทนุสถาบัน 

กลุมบริษัทอาปโกจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส  มีระบบบัญชีท่ีเปนมาตรฐานและเชื่อถือไดและใหความสําคัญ
กับความเจริญเติบโตระยะยาวและคาตอบแทนคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถอืหุน  

เจาหนี้ 

กลุมบริษัทอาปโกจะปฏิบัติตามขอบังคับท่ีใหไวกับเจาหนี้และรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทอยางตอเนื่อง  
กลุมบริษัทอาปโกจะรายงานเจาหนี้รับทราบลวงหนา  หากไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับที่ตกลงกันไวได เพื่อใหท้ังสอง
ฝายเจรจาหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน   

ลูกคา 

กลุมบริษัทอาปโกมีพันธะสัญญาตอผูบริโภคในการพัฒนาสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่ไดตกลงระหวางบริษัทและกลุมลูกคาอยางเครงครัด 

คูคาและบริษัทที่ถือหุนรวมกับกลุมบริษัทอาปโก 

กลุมบริษัทอาปโกจะปฏิบัติตอคูคาและบริษัทที่ถือหุนรวมกบักลุมบริษัทอาปโกาดวยความเทาเทียมกัน ซื่อตรง และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดที่ไดตกลงระหวางบริษทัตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

บุคลากร 

กลุมบริษัทอาปโกคํานึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโก โดยไมเอาเปรียบในการทาํสัญญาจาง  มี
การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุนใหบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโกมีแรงจงูใจในการทํางาน มี
การฝกอบรมและใหการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของกลุมบริษัทอาปโก มีสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี  
มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัและสรางวินัยในการทํางาน  
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ชุมชนและสังคมในภาพรวม 

แตละหนวยในการผลิตมีแผนการรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและสนับสนุนใหพนักงานกลุมบริษัทอาปโก
มีสวนรวมโดยการเปนสมาชิกชมรมกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุมบริษัทอาปโกเพื่อใหพนักงานในกลุมบริษัทอาปโก 
ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน  คณะกรรมการกลุมบริษัทอาปโกจะประชาสัมพันธสื่อความถึงความตระหนักและความ
เอาใจใสท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ 

 8.6.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)  เปดเผยขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังในดาน การเงิน  ผล
ประกอบการ และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันตอเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสยี
ใชประกอบการตัดสินใจ และแสดงใหเห็นถึงสถานะที่แทจริงของบริษัทฯ  บริษัทฯมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฎิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครดัดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.   บริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานทางชองทางตางๆตามกฎเกณฑท่ีกําหนด ไดแกตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป และรายงานประจําปรวมท้ังเผยแพรทาง website ของบริษัทฯ 

2.    ขอมูลท่ีจัดทําข้ึนจะตองจัดทําดวยความรอบคอบ ชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส ใชภาษาที่เขาใจงาย โดยมีการ
เปดเผยอยางเปนประจําและ สม่ําเสมอ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

3.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
พรอมท้ังเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี  เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4.   คณะกรรมการและผูบริหาร ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 8.6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถ
เฉพาะตัวท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ  คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งโดยผูถือหุน และคณะกรรมการจะเปนผูแตงตั้ง
ผูบริหารเพื่อบริหารงานบริษัทฯ 

คณะกรรมการตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการดวยความโปรงใสและคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ ในการปฏิบัติหนาท่ีมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน และกํากับดูแลใหบริษัทฯมีระบบงานที่สรางความเชื่อมั่นวากิจกรรมตางๆของ
บริษัทฯไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเสริมสรางคณะกรรมการบริษัทฯที่มีความเขมแข็ง 

1.  โครงสราง คุณสมบัติ และ การแตงตั้งคณะกรรมการ 

 โครงสรางคณะกรรมการปจจุบันมีจํานวนและสัดสวนกรรมการที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระมีจํานวน
อยางนอยหนึ่งในสามของคณะกรรมการ และไมนอยกวาสามคน 
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 บริษัทฯเปดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุน จํานวนครั้งของการประชุม
ท้ังหมด จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน คาตอบแทนกรรมการ และนโยบายการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 บริษัทฯ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณท่ีเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ ผานรายงานประจําป (แบบฟอรม 56-2) และ แบบฟอรม 56-1 

 กรรมการแตละทานตองมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และไมมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอยางชัดเจน 

 คณะกรรมการแตละทานไมสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ไมนับรวม
บริษัทรวมและบริษัทยอย) ไดมากกวา 5 บริษัท การดํารงตําแหนงในบริษัทมหาชนในประเทศไทยเกินกวา 5 
บริษัท กรรมการทานนั้นๆ จะตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการทุกทานจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 

2.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตองทําหนาท่ีอยางเปนมืออาชีพในการกําหนดทิศทางของบริษัทฯ เพื่อปกปองผลประโยชนใหแก
ผูถือหุน หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกอบไปดวยรายการดังนี้ 

 คณะกรรมการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน 
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เปนตน 

 คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนด 

 คณะกรรมการกําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน เชน ผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการดูแลระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดาน
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และนโยบาย โดยมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไวเพื่อรายงานคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมท้ังองคกร และมีผูรับผิดชอบงานการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบาย รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้นๆ 

 คณะกรรมการกําหนดการประชุมลวงหนา และกรรมการแตละคนรับทราบกําหนดการดังกลาวลวงหนา เพื่อ
จัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุม นอกจากนี้เอกสารการประชุมจะจัดสงใหกับกรรมการ 7 วันกอนการประชุม 

 คณะกรรมการมีนโยบาย และวิธีการใหความรูแกกรรมการใหมเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
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 คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูบริหารทุกทานในเรื่อง บรรษัทภิบาล  

 คณะกรรมการจัดใหมีของทางในการสื่อสารกบผูถือหุนแตละกลลุมอยางเหมาะสม และมีการประเมิณผลใน
ดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตอง ขัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง 

3.  ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

เพื่อความเปนอิสระของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวนไมต่ํากวา หนึ่งใน
สามของกรรมการและไมนอยกวา 3 คน 

 กรรมการอิสระจะตองไดรับขอมูลขาวสารทางการเงินและขอมูลดานกาดําเนินงานอยางละเอียด เพื่อท่ีจะ
สามารถใชขอมูลนั้นๆ ในการแสดงความเห็นเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุน 

 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 กรรมการอิสระจะตองปฏิบัติหนาท่ีอยางใหผูถือหุนอยางเทาเทียมเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 ทาน  และมีอยางนอย 1 ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถดานการเงินและการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติและ ความเปนอิสระตามขอกําหนดของ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินงาน รายงานทางการเงิน และ การควบคุมภายใน ของบริษัทฯ ซึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมถึง
การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตรวจสอบและอนุมัติรายการระหวางกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดูแล
ระบบการบริหารความเสี่ยง 

5.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบไปดวย 

 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ โดยใชวิธีการที่โปรงใส เพื่อใหมั่นใจวา
ผูบริหารหรือกรรมการเหลานั้นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 

 พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนและเงินโบนัสสําหรับพนักงาาน 

 พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร 

 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

6.  การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธานฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนเพื่อเสนอใหกับคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อขออนุมัติ 
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีใหคําแนะนํากรรมการเกี่ยวกับคาตอบแทนของ
กรรมการและประธานฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจากคาตอบแทน
เฉลี่ยของบริษัทฯอื่นในอุตสาหกรรม โครงสรางของการกําหนดคาตอบแทนจะตองมีความชัดเจน โปรงใส
และตรวจสอบได 

 การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธานฯจะตองไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนซึ่ง คณะกรรมการ
จะตองเสนอคาตอบแทนกรรมการเปนหนึ่งในวาระของการประชุมผูถือหุน 

8.7 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯกําหนดนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรักษาขอมูล ซึ่งเปนความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง ขอมลูท่ียังไมไดถูกเปดเผยตอสาธารณชน หรือ ขอมูลท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบรษิัทฯ สงผลตอการ 
เปลี่ยนแปลง ของราคาซื้อขายหลักทรัพย มาตรการการควบคุมดูแลการใชขอมูลภายในมีดังนี้ 

1. บริษัทไดแจงใหผูบริหารของบริษัท และผูบริหารของบริษทัยอย รับทราบวาหามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนสวนตัวหรอืผูอื่นโดยเด็ดขาด 

2. กรรมการบริษทัฯ และผูบริหารมีหนาท่ีจัดเตรียมและจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-
2) ซึ่งรวมถงึการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการซื้อ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยนั้นใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. มีการประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ท่ีรับทราบขอมูลภายในที่อาจจะมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาการซื้อขายของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยนั้นจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง  1 เดือน กอนที่บริษัทฯจะมีการ 
ประกาศผลการดําเนินงาน หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน 

หากบริษัทฯพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฟนนโยบายบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะ 
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

8.9 บุคลากร 

กลุมบริษัทอาปโก มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 3,848  คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

นอกจากนี้ยังมพีนักงานที่มีความชํานาญพิเศษจากตางประเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ดังนี้ 

 ชาวญ่ีปุน    11  คน 

 ชาวมาเลเซีย    4    คน 

 ชาวออสเตรเลีย    2    คน 

 ชาวจีน     2    คน 

 ชาวพมา     1    คน 

 ชาวอินเดีย    1    คน 
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 ชาวเยอรมัน    1    คน 

 ชาวฝรั่งเศส    1    คน 

 ชาวฟลิปปนส    1    คน 

 ชาวอังกฤษ    1    คน 

ชาวอเมริกัน    1    คน 

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบงแยกตามสายผลิตภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สายผลิตภัณฑ 
จํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (คน) 

อุปกรณจับยึด 63 

แมพิมพ 67 

ช้ินสวนรถยนต 960 

ชุดโครงชวงลางรถกระบะ 612 

ช้ินสวนรถยนตแบบตีอัดข้ึนรูป 1,425 

ตัวแทนจําหนายรถยนต 190 

ผลิตภัณฑช้ินสวนพลาสติก 493 

อุปกรณนําทางรถยนต 31 

อื่น ๆ 24 

                                    รวม 3,848 

 

8.10  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุมบริษัทอาปโก  มุงมั่นพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงาน
แสดงศักยภาพอยางเต็มท่ี  เพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมทีเ่ปลี่ยนไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดบั
มาตรฐานการทํางานรองรับธุรกิจที่จะขยายตัวของบริษัทฯ ใหบริษัทระดับโลก รวมท้ังการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน
กระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะนําบริษัทฯไปสุระดับ บุคลากรขององคกรเปนตัวแปรสําเร็จที่
สําคัญ ท่ีองคกรตองใหความสนใจในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อใหเกิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดในการทํางาน  

 บริษัทฯจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังตอไปนี้           

1. การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม   
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   ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน ระเบียบขอบังคับใน
การทํางานระบบมาตรฐาน สวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานจะไดรับ เพื่อใหพนักงานเขาใหมไดทราบ และสามารถปรับตัวให
สอดคลองกับนโยบายตางๆ ของบริษัทฯ             

2. การฝกอบรมดานเทคนิควิชาชีพ 

   เปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของแตละสายวิชาชีพ บริษัทฯจัดใหมีการอบรมดานเทคนิควชิาชีพ 
อยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาอบรมพนักงาน 

3. การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา 

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของหัวหนางานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาและการบริหารงาน 

4. การบริหารระบบคุณภาพ 

เปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย และการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร รวมท้ังการสราง
จิตสํานึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน 

5. การฝกอบรมดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดมีความรู ความเขาใจในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดี ปลอดภัย สราง
จิตสํานึก ในการรักษาสภาพแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดานความปลอดภยัเปนการปองกันที่
สาเหตุกอนเกิดอุบัติเหตุ 

6. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหพนักงานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเรว็ และสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน และรวมทั้งเพื่อรองรับระบบ ORACLE ท่ีบริษัทฯไดนํามาใชในระบบจัดการ
ภายใน 

7. การฝกอบรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตพนักงาน ท่ีจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน บริษัทฯ
จึงไดจัดสัมนาคุณภาพชีวิต โดยเนนกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เชน การเลิกอบายมุขตางๆ การแกไขปญหา
ท่ีตนเหตุ และการใชชีวิตท่ีถูกตอง บริษัทฯเชื่อวาบุคลากรที่ผานการฝกอบรมคุณภาพชีวิตจะเปนแรงผลักดันในองคกรที่ 
กระตุนบุคคลรอบขางใหปฏิบัติตัวในทางที่ถูกตอง   
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยวามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สรุปไดดังนี้ 

9.1 สภาพแวดลอม 

บริษัทไดกําหนดนโยบายและเปาหมายในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของฝาย
บริหารและพนักงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวโดยบริษัทฯจดัใหมีการทบทวนการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอทุกเดือน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเสมอภาคและรักษา ผลประโยชนของบริษัทฯในระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยมีจุดประสงคให 
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกํากับดูแลกจิการ และการจัดการที่ดี คณะกรรมการบริษทัฯ 
มุงเนนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยึดนโยบายและจรรยาบรรณดงักลาวในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาผลประโยชน 
ของผูถือหุน และความโปรงใส 

 บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเห็นไดจากการที่บริษัทฯไดรับการ 
รับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO/TS16949และ ISO 14001) 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติท่ีจะตองสอดคลองกับ 
ขอกําหนด 

9.2 การบริหารความเสี่ยง  

 ผูบริหารของบริษัทฯไดตรวจสอบและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูเปนประจํา และไดใชเครื่องมอืบริหาร 
ความเสี่ยงตางๆที่กลาวไวในสวนการบริหารความเสี่ยงในหัวขอปจจัยความเสี่ยง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

9.3  กิจกรรมควบคุม 

บริษัทฯไดมุงเนนการดําเนินกิจกรรมการควบคุมอยางเขมงวด ดังนี ้

 บริษัทมีการควบคุมอยางเพียงพอในการใชสินทรัพยของบรษิัทฯในทางที่ไมเหมาะสมเพื่อประโยชนของผูบริหาร
และกรรมการบริหารของบรษิัทฯ 

 บริษัทฯมีการแบงแยกหนาท่ีการบริหารงานหลักอยางชัดเจนเพื่อปองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการแบงแยก
หนาท่ีเหลานี้รวมถึงการแบงแยกหนาท่ีระหวางการอนุมัติ การบันทึกและการดูแลสินทรัพย 

9.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 พนักงานของบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฏระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯผานระบบ 
intranet และการประชุมภายในองคกรในระดับตางๆ นอกจากนี้ บริษัทฯไดนําโปรแกรม Oracle Enterprise Resource 
Planning (ERP) มาใชท่ัวท้ังองคกรเพื่อปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารขอมูลของบริษัทฯ 
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 สําหรับการสื่อสารขอมูลกับบุคคลภายนอก บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ และ
เว็บไซต www.aapico.com  นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกไดสอบถาม และรับขอมูลเพิ่มเติม 
ผานงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” ซึ่งจัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยฯ เปนประจําทุกไตรมาส  

 คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผูสอบบัญชีและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของไดเขารวมในการพิจารณางบการเงินของ
บริษัทฯทุกไตรมาสเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  นอกจากนี้เอกสารสนับสนุนการ
บันทึกบัญชีจะถูกจัดเก็บไวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบและใชในการดําเนินงานตางๆ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดรับจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนา และ
จะมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา และสรุปความเห็นของที่
ประชุมไวในรายงานการประชุมเพื่อเปนขอมูลอางองิหรอืเพือ่การตรวจสอบดวย 

9.5 การติดตามและการประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทฯวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม ในการ 
ประชุมคณะกรรมการตลอดป 2553 ผูบริหารของบริษัทฯมีการติดตาม และประเมินผลวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
แผนกลยุทธและการประมาณการ ท่ีกําหนดไวในแผนธุรกิจประจําป 

คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝายบริหารในเรื่องนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบาย เนื่องจากบรษิัทฯเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ 
อางอิงกับรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2553 ในหัวขอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10.    รายการระหวางกัน 

10.1   การเปดเผยรายการระหวางกันในปที่ผานมา 

  ระหวางป กลุมบริษัทอาปโกมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอย  บริษัทรวมทุนและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและหลักเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทอาปโก

และบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 6 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 แลว 

10.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

  ระหวางป 2553 บริษัทฯไดเพิ่มทุนในบริษัทยอยหลายแหง และไดมีการโยกยายการลงทุนจากบริษัทยอยแหงหนึ่ง

ไปลงทุนในกิจการอื่น  

  การซื้อขายสินคาระหวางกันที่เกิดข้ึนระหวางปในปจจุบันสวนใหญเปนการซื้อขายสินคา ช้ินสวนยานยนต และ

แมพิมพใหกับบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาซื้อ

ขายกันในราคาตามปกติธุรกิจ เชนเดียวกับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก หรือกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด กรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณารายการระหวางกันแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการตามปกติธุรกิจบริษัทฯ 

และเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดท่ี

บริษัทฯพึงไดรับเปนสําคัญ 

  บริษัทฯมีนโยบายการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางกัน โดยอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยเปนหลัก และ

จะเปนการใหกูยืมเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงินเรงดวนและชั่วคราวเทานั้น 

10.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยใหดําเนินการไปตามปกติ

ธุรกิจในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่กําหนดใหกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชนแกท้ังกลุมบริษัท

ฯ 

 รายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง

การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 ท้ังนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน
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การพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปน

ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี ท้ังนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ 
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11.  ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

11.1 งบการเงิน  

รอบปบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท 

2551 คุณวิสสุตา จริยธนากร 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 ) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2552 
2553 คุณ ชยพล  ศุภเศรษฐนนท 

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972) 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน   งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 งบการเงินของบรษิัทยอยดังกลาวได
รวมอยูใน     งบการเงินรวมนี้โดยรวมสินทรัพยรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,516 ลานบาท และรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 3,844 ลานบาท งบการเงินของบริษทัยอยดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่ง
แสดงความเห็นอยางไมมีเงือ่นไข โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีเหลานั้น และความเห็นของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆของบริษัทยอยดังกลาว ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมไดถือตาม
รายงานของผูสอบบัญชีอื่นเหลานั้น งบการเงินรวมของบรษิัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ท่ีนํามาแสดง
เปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอีกทานหนึ่งในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา จากผลการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีดังกลาวและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่นของบริษัทยอยบางแหง ผูสอบบัญชีดังกลาวไดแสดงความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

  ขาพเจาเห็นวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัของบริษัท อาปโก 
ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) โดยถกูตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
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งบการเงิน 

(ก) งบดุล 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (พันบาท) 

2549 2550 2551 2552 2553 

(ปรับปรุงใหม)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 385,755  * 276,792  199,587  219,753  281,597  

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากประจําธนาคาร 173,000    123,171  162,025  85,240  303,112  

ลูกหนี้การคา – สุทธ ิ 1,433,969  * 1,473,546  1,124,027  1,114,672  1,555,360  

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 73,648    70,975  54,407  25,993  116,472  

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 838,508  * 731,483  756,418  643,785  911,743  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 344,567    365,109  535,578  378,216  523,676  

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,317,537  * 3,880,566  4,506,429  4,975,309  5,546,732  

สินทรัพยอื่น   417,883  * 662,638  636,956  815,635  948,628  

รวมสินทรัพย 8,854,002    8,978,143  9,262,289  9,545,463  11,474,182  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,553,375    1,598,509  1,080,341  661,997  677,345  

เจาหนี้การคา   1,319,107    1,289,126  1,083,753  1,428,303  1,934,306  

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 390,608    86,866  559,213  1,408,090  729,333  

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5,421    102,659  40,633  10,422  7,381  

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 10,143    12,284  17,323  0  0  

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 711,039    1,130,933  1,342,795  886,802  2,890,851  

หนี้สินอื่น   470,155  * 365,099  622,223  848,285  628,389  

รวมหนี้สิน   4,459,848    4,585,475  4,746,281  5,243,898  6,867,605  

ทุนจดทะเบียน 285,184    285,184  285,184  285,184  271,698  

ทุนชําระแลว   282,360    282,360  282,360  282,360  268,874  

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (21,757)   (23,012) 13,689  (7,782) (30,203) 

กําไรสะสม  - จดัสรรแลวสํารองตามกฎหมาย 134,541    139,541  139,904  144,642  175,712  

                  -   ยังไมไดจัดสรร 1,494,973    1,746,001  1,844,500  1,731,193  2,000,275  

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 343,283  * 81,273  72,951  75,857  113,834  

รวมสวนของผูถือหุน 4,394,154    4,392,668  4,516,008  4,301,565  4,606,577  
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(ข) งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

งบการเงินรวม (พันบาท) 

2549 2550 2551 2552 2553 

(ปรับปรุงใหม)         

งบกําไรขาดทุน             

รายไดรวม   7,975,493    9,658,627  9,076,825  7,114,458  11,344,221  

ตนทุนขายและบริการ 7,231,421    8,608,363  8,412,211  6,756,414  10,514,671  

คาใชจายในการขายและบริหาร 353,007    552,494  591,227  522,079  648,905  

คาใชจายทางการเงิน (25,261)   (170,549) (121,035) (128,493) (176,337) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (18,177)   (17,842) (20,293) (30,051) (134,211) 

กําไรสุทธิกอนหัก(กําไร)ของผูถือหุนสวนนอย 375,275    347,465  241,351  (108,569) 356,573  

กําไร(ขาดทุน)ของผูถือหุนสวนนอย (5,513)   (2,606) (11,599) (7,759) 37,613  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 28,709    38,087  12,131  (12,963) 136,265  

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (1,059)   1,279  (14,977) (8,201) 5,653  

กําไรสุทธิ   380,789    350,070  229,752  (116,328) 394,186  

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน) 1.60    1.55  1.07  (0.48) 1.57  

งบกระแสเงินสด             

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 986,894  * 500,044  1,105,662  697,376  593,696  

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,504,701) * (772,848) (1,052,466) (470,351) (1,594,703) 

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 386,626    166,622  (155,086) (193,144) 1,085,272  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1,155,697)   (108,963) (77,206) 20,166  61,845  

 
(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

2549 2550 2551 2552 2553 

(ปรับปรุงใหม)         

อัตราสวนสภาพคลอง             

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.84 * 0.85 0.73    0.54      0.88  

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.62 * 0.64 0.51 0.39  0.65  

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.27   0.15 0.29  0.18      0.14  

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.98 * 6.39 6.99   6.25         8.41  
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อัตราสวนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

2549 2550 2551 2552 2553 

(ปรับปรุงใหม)         

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.05 * 57.09 52.23  57.57       42.79  

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.14 * 10.97 11.31    9.65    13.52  

  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 35.99 * 33.28 32.28  37.30    26.63  

  อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.39   6.6 7.12      5.40          6.25  

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 57.08   55.3 51.25    66.65     57.56  

  วงจรเงินสด (วัน) 39.96 * 35.08 33.25    28.23    11.85  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร             

  อัตรากําไรขั้นตน (%) 6.76%   7.38% 7.32% 5.03% 7.31% 

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.23%   5.48% 3.77% 0.75% 4.83% 

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 235.70% * 94.00% 274.14% 1263.86% 104.44% 

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.75%   3.61% 2.41% -1.58% 3.35% 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 8.95%   7.97% 5.16% -2.64% 8.85% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน             

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.09% * 3.93% 2.52% -1.24% 3.75% 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 12.02% * 8.49% 5.46% 5.31% 15.45% 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.04 * 1.04 1 0.78      1.12  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน             

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.60 * 0.63 0.66    0.67      0.93  

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 16.58   3.2 3.01   0.33  4.00  

 อัตราการจายเงินปนผล (%) 29%   30% 32% N/A 35% 

11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานป 2553 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทสาขา มีการดําเนินงานใน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศ

ไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมุงเนนในดานการผลิตช้ินสวนยานยนตเปนสําคัญ สามารถ

จําแนกสายการดําเนินงานออกเปน 5 สายหลักดังนี้ 

1. การผลิตช้ินสวนยานยนต  

2. ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต 

3. ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณจับยึด 



 
 

สวนที่  2-11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  หนา 78
   
 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2553 

4. การออกแบบ และผลิตแมพิมพ 

5. ออกแบบ และผลิตระบบแผนที่นํารองการเดนิทางโดยรถยนต (เพาเวอรแม็พ) 

   การดําเนินงานที่คิดเปนสัดสวนสูงสุดของรายไดก็คือการผลติช้ินสวนยานยนตซึ่งมีอัตราสวนรอยละ 65 ของ

รายไดรวมของบริษัทฯโดยรายไดหลักมาจากการจําหนายโครงชวงลางรถกะบะ (Chassis Frame) รายไดจากการเปน

ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตถอืเปนรายไดหลักอนัดับสองของกลุมบริษัทอาปโก คิดเปนรอยละ  27 ของรายได

รวม 

การเจริญเติบโตของกลุมบริษัทอาปโก สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต  ยอดการผลิต

ยานยนตภายในประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 64 จากป 2552 โดยในป 2553 มียอดการผลิตรวมสูงถึง 1.65 ลานคัน อุตสาหกรรม

ยานยนตยัง คงมีทิศทางความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปขางหนา 

นอกจากรายไดของบริษัทฯมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนแลวแตการทํางานของบริษัทฯก็ยังมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน โดยเห็นไดจากความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ (Accounts Receivable Turnover)  อัตรา

การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) รวมถึงอัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา (Accounts Payable 

Turnover) ซึ่งทําใหวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ของบริษัทฯปรับตัวลดลงจาก 29 วัน เหลือเพียง 12 วนัซึ่ง

หมายความวาบริษัทฯสามารถขายสินคาเปนตัวเงินไดรวดเรว็มากขึ้น  ทําใหบริษัทฯสามารถบริหารการเงินไดมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

11.2.2 การวิเคราะหผลกําไรขาดทุน 

การวิเคราะหรายได 

บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดการจําหนายในป 2552 ท่ี 7,365.8  ลานบาท และ 11,758.1 ลานบาทในป 2553 ซึ่ง

ปรับตัวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน  4,392.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.6 การเพิ่มข้ึนของรายไดเปนผลโดยตรงมาจากการ

เจริญเติบโตของผลการดําเนินงานในประเทศไทยซึ่งนับเปนรอยละ 74 ของรายไดรวมท้ังหมด รายไดประกอบดวยรายได

จากการจําหนายและบริการและรายไดอื่นๆ รายไดอื่นๆในงบการเงินรวมสวนใหญมาจากการขายเศษเหล็ก ซึ่งเปนเศษของ

ช้ินสวนที่เกิดจากการดําเนินงานการผลิตโดยปกติ 

การผลิตชิ้นสวนยานยนต  

ยอดการจําหนายช้ินสวนยานยนตเพิ่มข้ึนรอยละ45 คิดเปนจํานวน 2,303.9 ลานบาท จาก 5,085.1 ลานบาทในป 

2552 เปน 7,389 ลานบาทในป 2553 ซึ่งสอดคลองกับการเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต 

ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนต 

ยอดจําหนายของธุรกจิการเปนตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตก็มกีารเจริญเติบโตอยางเห็นไดชัดเชน 

เดียวกันโดยปรบัตัวสูงข้ึน 1,003.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48 รายไดสวนใหญมาจากการขยายตัวของยอดจาํหนายของ

บริษัทยอยในประเทศมาเลเซียซึ่งคิดเปนรอยละ72 ของรายไดท้ังหมดในสายการดําเนินธุรกิจนี้ 
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การออกแบบ  ผลิต และติดต้ังอุปกรณจับยึด  

การปรับตัวเพิ่มข้ึนของรายไดของอุปกรณจับยดึเทากับ 381.6 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการซื้อมาขายไปเพิ่ม

มากขึ้นประมาณ 360 ลานบาท บริษัทฯมีกําไรประมาณรอยละ 3 จากคานายหนา ดังนั้นรายไดสวนนีจ้ึงไมมีผลกระทบตอ

ผลกําไรของบรษิัทฯมากนัก  รายไดจากการจําหนายและบริการของบริษทัฯ ประมาณ 30 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอนหนา

คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญยอดจําหนายของอุปกรณจับยึดจะเปนการซื้อขายภายในกลุมบริษัทเพื่อรองรับความตองการ

ของลูกคาซึ่งยอดขายระหวางกันในสวนนี้จะถูกตัดออกจากยอดจําหนายรวมทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

การผลิต และการติดต้ังแมพิมพ 

ในสวนธุรกิจแมพิมพมีรายได 52.53 ลานบาทในป 2553  ลดลงจากยอดจากยอดจําหนาย 145.28 ลานบาทในป 

2552  บริษัทฯจะสามารถรับรูยอดขายในธุรกิจนี้ไดในสองกรณี คือการรับรูรายไดแบบเหมาจาย คือรับรูรายไดเกือบ

ท้ังหมดภายหลงัจากการเปดตัวของรถยนตรุนใหม หรือการรับรูรายไดแบบแบงยอดจาย ซึ่งจะรับรูตามชิ้นสวนของงานที่

ผลิต ในป 2553  มีการเปดตัวของรถยนตรุนใหมเพียงสามรุน นอกจากนี้ยอดจําหนายของแมพิมพประมาณ 100 ลานบาท

เปนยอดระหวางกันโดยบริษัทฯจําหนายใหกับบริษัทยอยซึ่งรายไดในสวนนี้ถูกตัดออกเนือ่งดวยเปนการทํารายการระหวาง

กัน 

การออกแบบ และผลิตระบบแผนที่นํารองการเดินทางโดยรถยนต 

ระบบแผนที่นํารองการเดินทางโดยรถยนต มีการเจริญเติบโตเล็กนอยคิดเปนรอยละ 8 จากรายได 33.5 ลานบาท

ในป 2552 เปน 36.5 ลานบาทในป 2553 ถงึรายไดสวนนี้จะนับเปนรายไดสวนนอยของกลุมบริษัท อาปโก แตก็สงผล

กระทบในดานผลกําไรเปนอยางเห็นไดชัด 

การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 

บริษัทฯมีตนทุนการจําหนายและบริการรวมเพิ่มมากขึ้นคิดเปนมูลคา 3,758.3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 55.6 ซึ่ง

นอยกวาการเจริญเติบโตของยอดจําหนายเล็กนอย  ตนทุนการจําหนายและบริการนับเปนรอยละ 89.4 ของยอดรายไดรวม 

ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 2.3 

คาใชจายในการขายและการบริการ 

คาใชจายในการจําหนายและบริการเพิ่มมากขึ้นคิดเปนรอยละ 24.3 หรือ 126.8 ลานบาท รายจายท่ีสูงข้ึนมาจาก

การเจริญเติบโตของคาใชจายในการจําหนายประมาณ 99.3 ลานบาท และคาใชจายในการบริหารประมาณ 27.5 ลานบาท 

ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน รวมถึงคาเสือ่มราคา 

คาใชจายทางการเงิน 

คาใชจายทางการเงินของป 2553 เทากับ 176.3 ลานบาท สูงข้ึนจากป 2552 ประมาณรอยละ 37 หรือคิดเปนจํานวน 

47.8 ลานบาท คาใชจายท่ีสูงข้ึนนี้เปนผลมาจากเงินกูยืมระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น 1,325.3 ลานบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุน

ของบริษัทฯ  อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึนนับเปนปจจัยหนึ่งซึ่งพลักดันคาใชจายทางการเงินใหสูงข้ึนเชนเดียวกัน 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดท่ี 104.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 346 เปรียบเทียบกับป 2552 

รายจายท่ีเพิ่มสูงข้ึนนี้สืบเนื่องรอยละ 80 มาจากการหมดอายุลงของบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 

ซึ่งรายไดจากบริษัทยอยนี้คิดเปนรอยละ 24 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 

การวิเคราะหกําไรจากการดําเนนิงาน 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินคาเสื่อมราคาและภาษีเงินไดนติิบุคคล (EBITDA) 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน คาเสื่อมราคาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ฟนตัวข้ึนอยางเห็นไดชัดจากมูลคา 410.5 

ลานบาทในป 2552 เปรียบเทียบกับ 1,123.5 ลานบาทในป 2553 คิดเปนการเจริญเติบโต 713 ลานบาทหรือรอยละ 174 การ

เปลี่ยนแปลงของยอดผลกําไรนี้เปนไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตของยอดจําหนายรวม กําไรสวนใหญมาจากการ

ดําเนินงานการผลิตช้ินสวนยานยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดและสัดสวนของกําไรจากสายงานนี้มีขนาดใกลเคียงกัน ในอีก

มุมมองหนึ่งการเปนตัวแทนจําหนายและศูนยบริการรถยนตสงผลตอกําไรคอนขางนอยเปรียบเทียบกับยอดขาย 

กําไรสุทธ ิ

ผลกําไรสุทธิโดยรวมเติบโตจากผลขาดทุนสุทธิ -116.3 ลานบาทในป 2552 เปน 394.2 ลานบาทในป 2553 คิดเปน

อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 3.03 

11.2.3 การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

   สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯในป 2552 และป 2553 มีมูลคาเทากับ 9,545.5 ลานบาท และ 11,474.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ปรับตัวสูงข้ึนเทากับ 1,928.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.2 ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย

หมุนเวียน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา และสินคา ซึ่งสอดคลองกับความ

เจริญเติบโตของยอดการจําหนาย 

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) คิดเปนรอยละ 3.75 ซึ่งนับไดวาดีกวาป 2551 ท่ีรอยละ 2.52 ซึ่งช้ีใหเห็นวา

การดําเนินงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายได 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาถือเปนสวนประกอบหลักของสนิทรัพยหมุนเวยีน คิดเปนรอยละ 14 ของสินทรัพยรวม ลูกหนี้การคา

สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 เทากับ 1,114.7 ลานบาท และ 1,555.4 ลานบาท ตามลาํดับ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 40 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2552 และ 2553 เทากับ 58 วัน และ 43 วันตามลําดับซี่งแสดงวา บริษัทฯสามารถเก็บหนี้ไดเร็ว

ข้ึน   
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สินคาคงเหลือ 

สินคาลงเหลือของบริษัทฯมีมูลคาเทากับ 643.8 ลานบาทในป 2552 และ 911.7 ลานบาทในป 2553 สงูข้ึนรอยละ 

41.6 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือลดลงจาก 38 วัน เหลือเพียง 27 วันสําหรบัป 2553 หมายความวาบริษัทฯ

สามารถจําหนายสินคาไดรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

กลุมบริษัทอาปโกมุงเนนในเรือ่งการลงทุนและการขยายกําลังการผลิตท้ังในสวนของเครือ่งจักรและสถานที่ จะ

เห็นไดจากการที่บริษัทฯลงทุนเปนจํานวนมากในที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณมีมูลคา 4,975.3 ลานบาท และ 5,546.7 ลานบาท ตามลําดับ การปรับตัวเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 11.5 เปน

ผลมาจากการการเพิ่มข้ึนของเครื่องจักรและอปุกรณโรงงานรวมถงึอาคาร และสวนปรับปรุงอาคารซึ่งท้ังสองสวนนี้เทากับ

รอยละ 70 ของยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณท้ังหมด 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของกลุมบริษัทอาปโกมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางเหน็ไดชัด โดยเพิ่มข้ึนจากยอดรวม 5,243.9 ลานบาทใน

ป 2552 คิดเปนมูลคา 6,867.6 ลานบาท  การปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 31 นี้เปนผลมาจากทั้งการเพิ่มข้ึนของเงินกูยืมระยะยาว

จากธนาคารและเจาหนี้การคา เหตุผลหลักของการกูยืมก็เพือ่นําไปชําระคาเครื่องจักรที่นําเขามาสนันสนุนการขยายตัวของ

กําลังการผลิตและชําระคาอุปกรณจับยึดและแมพิมพท่ีใชสําหรับรถยนตรุนใหม โดยบริษัทฯจําเปนตองชําระลวงหนา

กอนท่ีจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคาได  นอกจากนี้บริษัทฯไดมีการเพิ่มทุนในบริษัทสาขาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อใชในการซื้อท่ีดินขยายโรงงานใหม คาดวาโรงงานใหมจะแลวเสร็จประมาณป 2555 

อัตราสวนหนี้สนิตอผูถือหุนของป 2553 เทากับ 0.93 เทา ซึ่งมากกวา 0.67 เทาในป 2552  ถึงแมวาบริษัทฯจะมียอด

รวมหนี้สินเพิ่มมากขึ้นแตความสามารถในการชําระคืนของบริษัทฯดีข้ึนซึ่งสามารถประเมินจาการปรับตัวดีข้ึนของ

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) และอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Times Interest Earned) ดังตอไปนี้ 

 2553 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) 0.88 0.54 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Times Interest Earned) 4.00 0.33 

เจาหนี้การคา 

เจาหนี้การคาของบริษัทฯมีการปรับตัวสูงข้ึนเชนเดียวกัน ณ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2553 เจาหนี้

การคามีมูลคา 1,428.3 ลานบาทและ 1,934.3 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 506 ลานบาทคิดเปนรอยละ 35 มีความ

เจริญเติบโตนอยกวาการขยายตัวของลูกหนี้การคาเล็กนอยและระยะเวลาชําระหนี้ลดลงจาก 67 วันเหลือ 58 วันในป 2553 
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การกูยืมจากธนาคาร 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปปรับตัวลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากในป 2552 เงินกูระยะยาวบางสวนแยกประเภทใหเปนเงินกูระยะ

สั้นเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯไมไดเปนไปตามขอตกลงตามสัญญาเงินกู  บริษัทฯแกไขความผิดนัดนี้แลวตั้งแต

ไตรมาสที่ 1 ป 2553  ถึงแมวาเงินกูยืมระยะยาวมีการปรับตัวส ูงข้ึน 1,325.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58 บริษัทฯสามารถ

รักษาขอตกลงตามสัญญาเงินกูไดเปนอยางดีตลอดป 2553 

โครงสรางเงินกูยืมของบริษัทฯเปลี่ยนเปนการกูยืมแบบระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพย

ของบริษัทฯที่สวนใหญจะเปนสินทรัพยระยะยาว 

สวนของผูถือหุน 

ณ  ธันวาคม 2553 รวมสวนของผูถือหุนมีมลูคา 4,606.6 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มข้ึน 305 ลานบาทหรือรอยละ 7 

เปรียบเทียบกับปกอนหนาซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรสุทธิ มูลคา 394.2 ลานบาท จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ

จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.26 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69.9 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของป 2553 เทากบัรอยละ 8.85 มีการปรับตัวสูงข้ึนจากป 2552 

11.2.4 การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

 งบรวม ณ ธันวาคม 2553 กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีมูลคา 281.6 ลานบาทเติบโตขึ้น 61.8 ลาน

บาทหรือรอยละ 28 จากปกอนหนา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานปรับตัวลดลง 103.7 ลานบาทจากปกอนหนา เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุน

ช่ัวคราว-หนวยลงทุนในกองทุนเปด กองทุนท่ีบริษัทฯลงทุนนั้นเปนหนวยลงทุนระยะสั้นที่สามารถเปลี่ยนกลับเปนเงินสด

ไดภายใน 2 วัน อีกทั้งบริษัทฯยังจําเปนตองจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึนดังท่ีอธิบายไวในหัวขอภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกดวย 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กลุมบริษัทอาปโกมีการลงทุนเทากับ 1,124.4 ลานบาทในป 2553 ซึ่งสวนมากจะเปนการลงทุนในการซื้อและ

สรางอาคาร อปุกรณ สิทธิการเชา และโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินลงทุนสวนใหญมาจากการกูยืมระยะยาว ทําใหเงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน มีมูลคา 1,085.3 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับปกอนหนา 

11.2.5 ปจจัยสําคัญ และอิทธิพที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต หรือ สถานภาพทางการเงิน 

 ในขณะนี้ไมมีปจจัยใดที่มีอิทธิพลและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน

อยางเห็นไดชัด การดําเนินงานของบริษัทฯขึ้นอยูกับการดําเนินงานของอตุสาหกรรมยานยนต โดยมกีารปรับตัวไปตาม

สภาพของตลาดที่มีการปรับตัวสูงข้ึนของทั้งยอดขายรถยนตและยอดการผลิตรถยนตในป 2553 รวมถึงความตองการที่เพิ่ม
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มากขึ้นของตลาดโลกและรถยนตรุนใหมหลายรุนที่เตรียมจะเปดตัวซึ่งเปนสัญญาณบงบอกความเขมแข็งของตลาดวานาจะ

มีการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องในชวง 2 – 3 ปขางหนา  

 สําหรับป 2554 มีรถยนตรุนใหมประมาณ 5 รุนที่กลุมบริษัท อาปโก ไดรับคําสั่งซื้อช้ินสวนยานยนตซึ่งมี

กําหนดการที่จะเปดตัวท้ังในปนี้และปถัดไป จากการเปดตัวของรถยนตรุนใหม บริษัทฯจะสามารถคํานวณผลกําไรใน

อัตราสวนที่สูงข้ึนในปแรกของการผลิตกอนที่บริษัทฯจาํเปนตองลดราคาจาํหนายใหกับลูกคา เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการที่เพิ่มข้ึนซึ่งกลุมบริษัทฯไดขยายกําลังการผลิตและจดัเตรียมสถานที่เปนที่เรียบรอยแลวโดยมีการเปดโรงงานใหม 

3 แหงในจังหวัดระยองและมีการลงทุนในการซื้อเครือ่งจักรใหมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและรวดเร็วยิง่ข้ึน จาก

การเตรียมความพรอมในทุกๆดานบริษัทฯจะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ไดมี

การจัดทําโครงการลดตนทุนการผลิตและกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดวยปจจัยความพรอมเหลานี้บริษทัฯ

เชื่อมั่นวาจะสามารถรองรับความตองการที่มีการปรับสูงข้ึน และเจริญเติบโตเคียงคูกับลูกคา และอุตสาหกรรมยานยนต 

11.3.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 ใน พ.ศ. 2553 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (audit fee) เทากับ 1.51 ลานบาท ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณ 

ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ

คาบริการอื่นๆ (non-audit fee) เทากับ 90,000 บาท สําหรับตรวจสอบบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ 

  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไมมีความสัมพันธและสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

ผูถือหุนถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวกับบุคคลดังกลาว  
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12. ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ 

 เกียรติประวัติ 

จากความพยายามอยางตอเนื่องของกลุมบริษทัอาปโก ในการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งเพือ่มุงสูความเปนเลิศในดาน

การผลิตและเปนองคกรการผลิตระดับโลก บมจ. อาปโก ไฮเทค และบริษัทในกลุม ตางมุงมั่นพยายามจนไดรับความ

ไววางใจและเกียรติบัตรตางๆ จากลูกคาอันทรงเกียรติในหลายๆ ดาน ดังตัวอยางตอไปนี ้

บมจ. อาปโก ไฮเทค ไดรับ “รางวัลผูนําในดานการผลิตแบบโตโยตา” อยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 จนถึงป 2552 เปน

เวลา 3 ปติดตอกัน สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ เคยไดรับ “รางวัลชนะเลิศการแขงขันการปรับปรุงระบบการผลิตแบบโตโยตา” 

ถึง 3 ปติดตอกัน (ป 2547, ป 2548 และป 2549) บริษัทฯจึงไดรับมอบหมายจากบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) ในการ

ฝกอบรมผูสงมอบรายอื่น ๆ ของบจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) อีกทั้งยังไดรับมอบหมายใหเปนหนึ่งในบริษัทช้ันนํา

ของประเทศไทยภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) โดยความรวมมือระหวางประเทศไทย

และญี่ปุน เพื่อพัฒนาวิทยากรท่ีปรึกษาในดานระบบการผลิตแบบโตโยตา หรือ Toyota Production System (TPS) ซึ่ง

วิทยากรที่ปรึกษาของบมจ.อาปโก ไฮเทค จะไดรับมอบหมายใหเปนผูเผยแพรความรูท่ีไดรับจากการอบรมในโครงการฯทั้ง

ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม TPS เพื่อนําไปถายทอดบริษัทผูสงมอบขนาดกลางและขนาดยอมอีก 12 

บริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับมอบหมายจากทางบจ. ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย)ใหเปนผูฝกอบรมผูสงมอบราย

อื่น ๆ อีก 3 บริษัท ในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต หรอื All AAT group Best Corporate (A-ABC) 

บจ. อาปโก อมตะ บริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก พัฒนาและปรับปรุงดานคุณภาพ ตนทุน และการสงมอบอยาง

ตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯไดรับรางวัลผูสงมอบที่มีการพัฒนาในดานคุณภาพ  ตนทุน และการสงมอบยอดเยีย่ม จาก บจ. อซีูซุ 

มอเตอร (ประเทศไทย) 3 ปซอนตอเนื่องนับตั้งแตป 2551 เปนตนมา และในป 2552 นั้น บจ. อาปโก อมตะ ยังไดรับรางวัล

ในสาขาผูประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตดีเดนแหงป (ประเทศไทย) จากสถาบัน Frost & Sullivan ซึ่งเปนผูจัด

งาน Frost & Sullivan Asia Pacific Automotive เปนประจําทุกป โดยมีการมอบรางวลัใหกับสถานประกอบการดีเดนใน

ประเภทอุตสาหกรรมยานยนตประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และมีบริษัทเพียงไมกี่บริษัทเทานั้นที่ไดรับการคัดเลือก โดยการ

ประเมินจากตัวช้ีวัดความสามารถดานการตลาดในอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นเกี่ยวของซึ่งแสดงใหเห็นความเปนเลิศในภูมิ 

ภาคเอเชียแปซิฟก อีกทั้งในป 2553 ท่ีผานมา บจ. อาปโก อมตะ ยังไดรับรางวัลสถานประกอบการตัวอยางการพัฒนาดาน

วิศวกรรมประจําปโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จากการผานเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการ

ประยุกตและพัฒนาองคกรดีเดนในดานวิศวการ  

บมจ. อาปโก ฟอรจจิง้ และ บมจ. อาปโก พลาสติค ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมบริษัทอาปโก ไดมีความมุงมั่นและ

ปรับปรุงงานในสายการผลิตดานตางๆ จนทําใหบริษัทฯไดรับรางวัลผูสงมอบดีเดนในดานคุณภาพและการสงมอบไดตาม

เปาหมายจาก บจ. ไทย ยามาฮา มอเตอร ในป 2553 ท่ีผานมา  
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กลุมบริษัทอาปโก มีความมุงมั่นที่จะแสดงศักยภาพอยางสงูสุด เพื่อใหผลงานมีความโดดเดน รวมไปถึงการให

คํามั่นสัญญาที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังในสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมโดยรอบ และยังเปนการยืนยันถงึระบบ

ควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานในระดับสูงสุด บริษัทฯจึงไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 

16949, ระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 และไดรับโล Q1 จากบจ.ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) เพื่อรับรองการเปน

ผูสงมอบผูมีมาตรฐานระดับโลก 

เพื่อท่ีจะบรรลสุูมาตรฐานสูงสุด บริษัทฯไดนําระบบ Oracle ERP มาใชเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ซึง่ใชเวลามากกวา 

2 ปในการพัฒนาระบบ กอนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง ระบบนี้จะชวยในการบริหารการสงมอบผลติภัณฑ ยิ่งไปกวา

นั้น บมจ.อาปโก ไฮเทค คือบริษัทแรกในประเทศไทยที่ใชระบบ Oracle ERP ประยุกตใชกับระบบการผลิตแบบ Lean ซึ่ง

จะชวยใหบริษัทฯสามารถลดปริมาณของเสีย และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกดิข้ึนในระหวางการสงมอบ เพื่อใหการผลิตมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของลูกคา ซึ่งระบบไดถูกพัฒนาและขยายผลตอเนื่องไปยังบริษทัในเครือเพื่อให

เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วท้ังองคกร 

บริการแบบ One Stop Service ในอุตสาหกรรมยานยนต  

กลุมบริษัทอาปโก ไดขยายเครือขายธุรกิจใหครอบคลุมการผลิตของผลิตภัณฑหลายประเภท และไดรับความ

รวมมอืและชวยเหลือทางเทคนิคจากบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมยานยนตระดับโลกหลายแหงในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ตางๆ อาทิเชน บริษัท Keylex Corp. ผูผลิตถังน้ํามันรถยนต  บริษัท EDSCHA ผูผลิตช้ินสวนยึดรัง้ประตูรถยนต บานพับ

ประตูรถยนตและชุดเบรกมือรถยนต  บริษัท Siemens VDO ผูผลิตอปุกรณตรวจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต  

บริษัท Kautex ผูผลิตถังน้ํามันพลาสติคดวยเทคนิคการเปาซึ่งมีเพียงผูผลิตนอยรายในประเทศไทยที่ทําผลิตภัณฑนี้ได   

บริษัท Magna Closure ผูผลิตชุดอุปกรณเลื่อนกระจกประตูรถยนต  บริษัท Webasto ผูผลิต Sunroof และบริษัท Mitsuike 

ผูผลิตช้ินสวนตัวถังรถยนต หุนสวนเหลานีช้วยเสริมใหกลุมบริษัทอาปโก เปนบริษัทชั้นนําในดานเทคโนโลยรีะดับโลก 

รวมถงึยังเปนผูนาํในการถายทอดเทคนิคการผลิตอีกดวย อันเปนผลทําใหลูกคาไววางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ  เปนอยางดี  

ในขณะนี้ผลิตภัณฑของบริษัทฯ หลักๆประกอบดวย ช้ินสวนรถยนต แมพิมพ และอุปกรณจับยึด อีกทั้งบริษัทฯได

พัฒนา และขยายกําลังการผลิตอยางตอเนือ่งเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ดังนั้นกลุมบริษัทอาปโก จึงเปนผู

ใหบริการแบบ 0ne Stop Service ใหแกลูกคา OEM รายใหญท้ังในและตางประเทศได 

หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทอาปโก 

กลุมบริษัทอาปโก ไดเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ป ของการกอตั้งบริษัทฯ ในป 2553 จากจุดเริม่ตนของการเดินทางที่

ลําบากเมื่อ 25 ปท่ีแลว มาสูความสําเร็จซึ่งนับวา บริษัทฯเปนองคประกอบที่สําคัญและมั่นคงถาวรโครงสรางของ

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย  
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 ดวยความเชื่อมัน่ในมาตรฐานและทักษะของแรงงานไทย บริษัทฯไดเริ่มตนธุรกิจการออกแบบและการผลิต

อุปกรณจับยึดการประกอบรถยนตเมื่อ 25 ปท่ีผานมาและไดพัฒนากาวหนามาสูการผลิตแมพิมพและชิ้นสวนยานยนต 

ปจจุบันบริษัทฯเปนที่ยอมรับในความเปนหนึ่งในฐานะผูสงมอบระดับโลกผลิตภัณฑดังกลาว และยังพัฒนาศักยภาพดวย

เทคโนโลยีจากทั่วโลกอยางตอเนื่อง 

 ภายใตการดําเนินงานตามหลักปรัชญาที่เรียบงายของการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวและมีความสุข

ดวยการบริหารท่ีโปรงใสตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดตั้งเปาหมายขององคกรตามหลักเกณฑ SQCDEM: 

 ความปลอดภัย: ความปลอดภัยตองมาเปนลําดับแรกเสมอ 

 คุณภาพ: คุณภาพที่ในกระบวนการผลิตและความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมาย ‘0’ PPM 

 ราคา: ความสามารถในการแขงขันดานราคา ดวยตนทุนที่ต่ํา 

 การสงมอบสินคา: การจัดสงท่ีตรงเวลาทุกครัง้ 100% ดวยปรชัญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 

 วิศวกรรม: ความตั้งใจที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่อง (KAIZEN)ในดานวิศวกรรม 

 การบรหิารจัดการ: การบริหารอยางชาญฉลาด โปรงใส และใสใจในรายละเอียด 

จากการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวไดรับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ SQCDEM ซึ่งเปนเปาหมายหลักขององคกรและจะเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสูการ

เปนผูผลิตระดับโลก 

ทรัพยากรบุคคล การฝกอบรม และการพัฒนา  

ปจจุบันการฝกอบรมเรามุงเนนใหบุคลากรไดรับการอบรมตามสิ่งท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน และไมมุงเนนที่

ช่ัวโมงการอบรมตอคนตอป โดยบริษัทตางๆ ในกลุมบริษัท อาปโก จะกําหนดแผนฝกอบรมลวงหนาท้ังปจากการสํารวจ

ความตองการอบรมที่กําหนดขึ้นเบื้องตนจากความเหมาะสมของตําแหนงงานนั้นๆ และกําหนดเปาหมายเปนการอบรม

ตามแผนงานที่วางไว 90% การอบรมที่ไมตรงตามแผนงาน 10% และการอบรมไมครบตามแผนงานเพียง 10% ซึ่งระบบ

การฝกอบรมดงักลาวจะชวยลดการฝกอบรมที่ไมจําเปนหรือนอกเหนอืจากหนาท่ีงานออกไป และทําใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการอบรมมากขึ้น   
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัด ระวัง ในฐานะ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล

ดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมี

การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม ดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอ

ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ บกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผล กระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายใหนางกรรณิการ คติวิชชา เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของนางกรรณิการ คติวิชชา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล

ดังกลาวขางตน 
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ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 

นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานกรรมการและประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร 

 

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

นางเตียว ลี งอ กรรมการบรหิาร 
 

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

นายชิเกยูกิ  อิโต กรรมการบรหิาร 
 

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

นางกรรณิการ คติวิชชา ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางกรรณิการ  คติวิชชา                  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน        .................................................... 
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เอกสารแนบ 1 
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1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายเย็บ ซู ชวน ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม 

Massey University ประเทศนิวซีแลนด 10.5 สามี นาง เตียว ลี งอ 2539-ปจจุบัน

ประธานและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  อบรมหลักสตูร  Director Certification Program (DCP) 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทกูดเยียร(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

*กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 2548-ปจจุบัน ประธาน หอการคาไทย-มาเลเซีย

2553-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธเิพื่อนสนัติภาพ
2553-ปจจุบัน กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

นางเตียว ลี  งอ 9.82 ภรรยา นาย เย็บ ซู ชวน 2539- ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

 กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการ

ฝายบัญชีและการเงิน

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

(ประเทศไทย)

*กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายชิเกยูกิ  อิโต -ไมมี- -ไมมี- 2552- ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร 2552- ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป Automotive Dept.3 โซจิทส ึคอรปอเรชั่น

*กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 2548-2552 กรรมการ บริษัทยันมาร เอส.พี.จํากัด

นายฮิโรโตะ มูราอิ 44 -ไมมี- -ไมมี- 2548-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการ โซจิทส ออโตโมทีฟ อินเวสเมนท, SAIT Co., Ltd.

นายเคนเนต อึ้ง -ไมมี- -ไมมี- 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จํากัด

กรรมการอิสระ 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีเอสเซ็ท (ไทยแลนด) จํากัด

2550- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จํากัด
2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

• BSC (Hons), Biotechnology of  King’s College London 

University

• Graduated uppersecond, King's College London 

42

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล  /ตําแหนง

อายุ 

(ป)
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ)

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม 

Nanyang University ประเทศสงิคโปร

63

60

Bachelor of International Finance, Kobe University, 

ประเทศญี่ปุน

56

Osaka University, School of Engineering Science ( 

Division of Material Physics) 
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายพิพัฒน  เรืองรองปญญา  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -ไมมี- -ไมมี- 2547- ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท วิลลา คอมฟอรตตา จํากัด

กรรมการอิสระ

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา

คาตอบแทน

Master of Public and Private Management, NIDA

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Director Certification Program

2539-ปจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

บริษทั อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

2539-ปจจุบัน กรรมการและ ประธาน บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 

2531-ปจจุบัน กรรมการ ทนายความชั้นหนึ่ง

2526-ปจจุบัน กรรมการ บจ.สํานักงานนิติพัฒนทนายความ

นางพรทิพา  ประดิษฐสุขถาวร ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -ไมมี- -ไมมี- 2553-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประดิษฐสขุ จํากดั

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและพิจารณาคาตอบแทน 2542-2552 กรรมการบริหาร บริษัท  พานาโซนิค อีเล็กทริค เวิรคส (ไทยแลนด) 

นายศุภศักดิ์  จิรเสวีนุประพันธ • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -ไมมี- -ไมมี- 2545- ปจจุบัน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ • เนติศาสตรบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบและพิจารณาคาตอบแทน

• M.S. in Economics -Policy and Planning, Northeastern 

University, Boston, Massachusetts

• M.C.L, California Western School of Law, SanDiego, 

California

• LL.M.,Arizona State University, Tempe, Arizona

นางสาว เย็บ ซิน หรู 7.81 2548- ปจจุบัน ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายจัดซื้อ

นาย กวี เวสารัชอารียกุล -ไมมี- -ไมมี- 2547-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไปฝายผลิต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการทั่วไปฝายผลิต

นางกรรณิการ คติวิชชา 2.64 -ไมมี- 2539-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

52

ลูกสาว นาย เย็บ ซู ชวน และ 

นาง เตียว ลี งอ

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Director Accreditation Program

ชื่อ-สกุล  /ตําแหนง
อายุ 

(ป)
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ)

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

61

57

46

31

46
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2. รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
 บริษัทและบริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร

บริษัท
AH AA AF AHP AMIT AP ASP KCX AS AHT NESC AM NESM TSR 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, / / X, /

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

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

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

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

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

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายกวี เวสารัชอารีย กุล // - / / - -  -  -  - /  -  -  - - - - - - - / - -

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

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

บริษัทยอย
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บริษัทและบริษัทรวม 

 

รายชื่อ 

บริษัท บริษัทรวมทุน 

AH ASICO MA SI TTSC HM PPG JCL 

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

นางเตียว ลี งอ /, // / / - - - / / 

นายฮิโรโตะ มูราอิ / - - - - - - - 

นายชิเกยูกิ อีโต /, // - - - - - - - 

นายเคนเนต อึ้ง / - - - - - - - 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา / - - - - - - - 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ / - - - - - - - 

นายกวี เวสารัชอารียกุล // - - - - - - - 

นางสาวเย็บ ซิน หรู // - - - - / - - 

นางกรรณิการ คติวิชชา // - - - - - - - 
 

 หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 
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บริษัทและบริษัทที่เกีย่วของกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = ผูบริหาร 

บริษัท

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

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

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

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

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

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

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

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร / - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายกวี เวสารัชอารีย กุล // - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
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บริษัท 

AH = บมจ. อาปโก ไฮเทค 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

AA=บจ. อาปโก อมตะ 
AF=บมจ. อาปโก ฟอรจจิ้ง 
AHP=บจ. อาปโก ไฮเทค พารทส 
AMIT=บจ.อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 
AP=บมจ.อาปโก พลาสติค 
ASP=บจ.อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส 
KCX=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 ไอทีเอส 
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 อินดัสตรีส 1996 ( ) 
MA= บจ.มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย)จํากัด 
SI=บจ. ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย)  
TTSC=บจ. ไทย ทาคากิ เซอิโกะ  
HM=บจ. ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด)  
PPG= บจ. พาพาโก (ประเทศไทย) 
JCL=บจ.แจ็คสปด คอรปอเรชั่น 
 

JLMT=บจ. แจ็คสปด เลเธอร แมนนูแฟคเจอร (ประเทศไทย) 
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 อินดัวตรีส 
AT=บจ. อาปโก เทคโนโลยี 
AITSM=บจ.อาปโก ไอทีเอส (มาเลเซีย) จํากัด 
DF=บจ. ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล (ประเทศไทย)จํากัด 
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                                    เอกสารแนบ 2 
 

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

นาย เย็บ ซู ชวน X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I, II X, I X, I X, I, II X, I, II X, I, II X, I X, I X, I, II X, I I X, I X, I I X, I

นาง เตียว ลี งอ I, II I, II I, II I, II I, II I I I, II I, II I, II I I I, II I I I I I I

นาย ชิเกยูกิ อิโต I I I

นาย กวี เวสารัชอารีย กุล I I I I

นาง กรรณิการ คติวิชชา I I, II I, II I, II I I

นาย ยงค ประเทืองสุข II I, II

นางสาว เย็บ ซิน หรู I, II I I I I I I I I

นาย หลิว แฮม เชา I

นาย เอ็ง เคียน ลี I

นาย โนบุฮิโกะ โคบายาชิ I

นาย ฮิเดยูกิ ซูซูกิ I

นาย เทรูคิ ชิเกนากะ

นาย โก ฮิม เพียว I I I

นางสาว พิมลา สมุทรกลิน I

นาย ราเมศร ศรีสาระเพชร I

นาย กง ซิว ไฝ I

นางสาว เย็บ ซิน หยี I, II I, II

นาย ลีออน เจียน I

นาย อ็อกซฮอร เชน I

นาย หวาง ซื่อ โจน I I

นาย ทากอร ยูกิโย เฟยรมัน เดาด II I, II

Mr. Teo Yiam Beng I I

นาย เรียวสุเกะ มิซุโทมิ I

นางสาว วันทนีย  ทิพยถาวรนุกูล II I

นาย โยชิยูกิ โกฮารา II I

รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทานดังตอไปนี้ 

 1. นายพิพัฒน เรืองรองปญญา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพนัธ  กรรมการตรวจสอบ 

ระหวางปทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจดัประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง 
ซึ่งรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อ การประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายพิพัฒน เรืองรองปญญา 2/4 

นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร  4/4 

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ 4/4 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นในประเด็นตางๆดังนี้ 

1. รายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกตองและครบถวนเชื่อถือได 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปของบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบรวมกับผูบริหารเพื่อใหความเห็นวา
งบการเงินมีการจัดทําอยางถูกตอง ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา
ขอมูลท่ีสําคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันและขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงในดานผลประโยชนไดรับการเปดเผยอยาง
ถูกตองและครบถวน เมื่อพิจารณาแลวกรรมการตรวจสอบไดสรุปวา งบการเงินของบรษิทัฯถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ีรับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในเกณฑดี มีการ
บริหารงานโปรงใส และไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ภายหลังจากการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นวา มีการประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยวามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกีย่วของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานและการรายงานของบริษัทฯ และใหความเห็นวา การ
ดําเนินงาน และการรายงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

ภายหลังจากการตรวจสอบและพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้ง บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอเนื่อง
จากปท่ีผานมา เนื่องจากบริษัทฯ ดังกลาวมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งการแตงตั้งผูสอบบัญชี
นี้ จะไดนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนเพื่อขอความเห็นชอบตอไป 

5. รายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นวา
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงในดานผลประโยชนไดรับการเปดเผยอยางถูกตองและครบถวน 

 

 

 

 

       (นายพิพัฒน  เรืองรองปญญา) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)  

 อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สนิหมุนเวียน (เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ = ( เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความ

ตองการของตลาด + ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ) / หนึ้สิน

หมุนเวียน 

(เทา) 

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  / หนี้สินหมุนเวียนเฉลีย่ (เทา) 

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา = ขายสุทธิ / ( ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับ

การคา ) ( เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) (เทา) 

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนสนิคาคงเหลือ (วัน) 

 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ = ซื้อหรือตนทนุขาย / ( เจาหนี้การคา + ตั๋วเงินจายการคา) 

(เฉลี่ย ) 

(เทา) 

 ระยะเวลาชําระหนี้ = 360 / อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (วัน) 

 วงจรเงินสด  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – 

ระยะเวลาชําระหนี้ 

(วัน) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อัตรากําไรข้ันตน = กําไรข้ันตน / ขายสุทธิ (รอยละ) 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / รวมรายได (รอยละ) 

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ) 

 อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายไดรวม (รอยละ) 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ / สวนของผูถอืหุน (เฉลี่ย) (รอยละ) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (รอยละ) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) (รอยละ) 
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 อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (เทา) 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน = ( เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงิน

กูยืมจากธนาคาร ) / สวนของผูถือหุน 

(เทา) 

 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  

     (Time Interest Earned) 

= กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล /

คาใชจายทางการเงิน 

(เทา) 

 อัตราการจายเงนิปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (รอยละ) 

คําอธิบาย 

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

 กําไรจากการดาํเนินงาน = รายไดรวม - รวมคาใชจาย (บาท) 
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