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รายงานประจำป� 25602

ปี 2560 นับเป็นปีที่ดีส�ำหรับกลุ่มบริษัทอำปิโก ประกำรแรก บริษัทได้ลงนำมในควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพื่อพัฒนำขยำย
ธุรกิจและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทเพื่อกำรเติบโตในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน ซึ่งกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทำงธุรกิจกับกลุ่ม 
Sakthi Group เป็นอีกหนึ่งก้ำวที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทในแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อที่จะเป็นผู้น�ำในธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ในระดับสำกล  
ประกำรที่สอง บริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งอย่ำงมำกในปี 2560 จำกกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมำตรกำร
ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีอัตรำผลก�ำไรที่ดีขึ้นในปีที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรบริหำรงำนภำยในที่ได้กล่ำว
มำ รวมถึงกำรฟื้นตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศและรำยได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรเข้ำลงทุนใน Sakthi Group ช่วยผลักดันให้ผลก�ำไรสุทธิ
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,158 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 543 ล้ำนบำทในปี 2559 คิดเป็นอัตรำเติบโตขึ้นที่
ร้อยละ 113 จำกปีก่อน 

ภำพรวมของธุรกิจในปี 2560 เป็นปีที่ดีส�ำหรับตลำดยำนยนต์ที่ส�ำคัญของบริษัท  อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 2.3 จำก
ปีก่อน โดยมีปริมำณกำรผลิตรถยนต์ที่ 1.988 ล้ำนคัน มำจำกกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงดีของตลำดรถยนต์ในประเทศ ซึ่งมียอดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 13.4 ต่ำงจำกปี 2559 ที่มียอดจ�ำหน่ำยลดลง  และสำมำรถชดเชยกำรส่งออกที่ลดลงร้อยละ 4.1 จำกปีก่อน  ส�ำหรับตลำดรถยนต์ในประเทศ
มำเลเซีย ฮอนด้ำยังคงเป็นผู้น�ำในตลำดรถยนต์ต่ำงชำติและมียอดขำยที่มำกกว่ำ 100,000 คันเป็นครั้งแรก โดยบันทึกยอดขำยจ�ำนวน 109,511 
คันในปี 2560 คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จำกปีก่อน  ตลำดยำนยนต์ในสำธำรณรัฐประชำชนจีนยังคงครองต�ำแหน่งตลำดรถยนต์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ด้วยปริมำณกำรผลิตที่จ�ำนวน 29 ล้ำนคันและยอดขำยจ�ำนวน 28.9 ล้ำนคันในปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ จีนยังเป็น 
ต�ำแหน่งผู้น�ำในด้ำนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยรถยนต์พลังงำนใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ หรือ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด

ส�ำหรับปี 2561 ปริมำณกำรผลิตรถยนต์ในประเทศไทยคำดว่ำจะเพิ่มมำกกว่ำ 2 ล้ำนคัน โดยมำจำกกำรเติบโตของยอดขำยในประเทศเป็นหลัก  
ภำพรวมของตลำดรถยนต์ในประเทศและควำมต้องกำรของผู้บริโภคคำดว่ำจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่ำงต่อ
เนื่อง  ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561 ในอัตรำร้อยละ 3.9 ซึ่งกำรปรับประมำณกำรขึ้นนี้มำจำกกำร
ปรับตัวที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของกำรส่งออกและอุตสำหกรรมท่องเที่ยว กำรขยำยตัวของกำรบริโภคและกำรลงทุนของภำคเอกชน และควำมคืบ
หน้ำในกำรลงทุนของรัฐบำล  อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงซื่งอำจท�ำให้กำรเติบโตในปีนี้ไม่ได้ตำมที่คำดหวังไว้ ได้แก่ ควำมไม่แน่นอนในเรื่องมำตรกำร
ทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำ ควำมเสี่ยงในด้ำนภูมิภำค และควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยในประเทศที่น้อยกว่ำที่ตั้งเป้ำไว้

สารจากประธานบร�ษัท

นายเย็บ ซู ชวน
ประธานและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
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รำยได้รวมของกลุ่มบริษัทอำปิโกในปี 2560 มีจ�ำนวน 16.6 พันล้ำนบำท เปรียบเทียบกับรำยได้รวมในปี 2559 ที่ 15.1 พันล้ำนบำท โดยรำยได้ที่เพิ่ม
ขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์นี้มำจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทในประเทศไทยและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจนี ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ทีม่กีำรเติบโตขึน้อย่ำงมำกมำจำกควำมต้องกำรรถยนต์ทีบ่ริษทัจ�ำหน่ำยทีเ่พิม่ข้ึนในตลำดแต่ละประเทศ นอกจำก
นี้ รำยได้ในปี 2560 ได้รวมรำยได้ดอกเบี้ยรับจำกเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐที่บริษัทให้แก่กลุ่ม Sakthi Group จ�ำนวน 191 ล้ำนบำทและ 
ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในธุรกิจระบบน�ำร่องกำรเดินทำงในสิงคโปร์จ�ำนวน 160 ล้ำนบำท

ธุรกิจที่มีผลกำรด�ำเนินงำนดีที่สุดยังคงมำเป็นธุรกิจกำรผลิตโครงช่วงล่ำงรถกระบะเนื่องจำกเป็นรำยได้หลักด้วยปริมำณกำรผลิตที่สูง ซึ่งบริษัท
ได้รับประโยชน์จำกปริมำณกำรผลิตของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว  ธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ตีอัดขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลำสติกมี
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและบันทึกผลก�ำไรจ�ำนวนหนึ่งในปีที่ผ่ำนมำ  โดยรวมแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี
ขึ้นจำกปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรพัฒนำประสิทธิภำพ กำรควบคุมต้นทุน และมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรไปในช่วง
ที่ผ่ำนมำ  ทั้งนี้ ผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้นในภำพรวมถูกลดทอนบำงส่วนจำกรำยได้ที่ลดลงในส่วนธุรกิจกำรผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์

ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ฮอนด้ำของบริษัททั้งสองแห่งในประเทศมำเลเซียยังคงมีผลกำรด�ำเนินงำนและผลก�ำไรที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยยอด
จ�ำหน่ำยรถยนต์จำกจ�ำนวน 3,774 คันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,529 คันในปี 2560 และคำดว่ำจะยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในปี 2561

ธุรกิจในสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นและบันทึกผลก�ำไรสุทธิในปี 2560  ปัจจุบัน โรงงำนขนำด 20,000 ตำรำงเมตรของ
บริษัทยังคงมีกำรใช้พื้นที่และก�ำลังกำรผลิตเพียงร้อยละ 30 ส�ำหรับกำรผลิตชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวส�ำเร็จ  แนวโน้มของธุรกิจในจีน 
ยังคงมีทศิทำงทีด่แีละมีศกัยภำพในกำรเติบโตเนือ่งจำกตลำดในประเทศมขีนำดใหญ่และมีแนวโน้มในกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรสนับสนนุของ 
รัฐบำลที่มีต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์ ท�ำให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ในจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจของประเทศจีน

สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทยังคงมีควำมแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่ำบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในปีที่ผ่ำนมำโดยมีอัตรำส่วน ณ วัน
ที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ 0.69 เท่ำ แต่ยังถือได้ว่ำบริษัทยังคงสำมำรถขอวงเงินสินเชื่อในอัตรำควำมเสี่ยงที่ต�่ำอยู่ในกรณีที่บริษัทมีควำมจ�ำเป็นใน
กำรขยำยกำรลงทุนหรือเข้ำซื้อกิจกำรเมื่อมีโอกำสทำงกำรลงทุนที่ดี  ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ำที่จะคงรักษำสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งนี้ และจะติดตำม
แนวโน้มและทิศทำงของเศรษฐกิจในตลำดโลกอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงรักษำต้นทุนทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับต�่ำอย่ำงเหมำะสม

ด้วยผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นต่อเนื่องในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้เสนออัตรำจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรำ 1.20 บำทต่อหุ้นส�ำหรับ
ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 โดยขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษำยน 2561 ซึ่งจะท�ำให้อัตรำผลตอบแทนจำก
เงินปันผลของบริษัทอยู่ในระดับอัตรำร้อยละ 4 ถึง 5 

ปี 2560 นับเป็นปีที่มีผลงำนโดดเด่นของกลุ่มบริษัทอำปิโก  เรำได้รับควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนที่ดีตลอดมำจำกคู่ค้ำทำงธุรกิจ บริษัทร่วม กลุ่ม
ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทและพนักงำนของบริษัท ซึ่งผมรู้สึกซำบซึ้งส�ำหรับกำรสนับสนุนที่ดีจำกทุกฝ่ำย 
และขอใช้โอกำสนี้แสดงควำมขอบคุณอย่ำงจริงใจและหวังว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนจำกท่ำนอย่ำงต่อเนื่องในปี 2561 นี้

                                                                         นำยเย็บ ซู ชวน
 ประธำนและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานประจำป� 2560

The Winner of 2016FY
Loss Reduction Project Group B

จาก อีซุซุ

The Best in Delivery Award
From Isuzu

จาก อีซุซุ

2016 Supplier Quality 
Excellence Award

จาก เจนเนอรัล มอเตอร�

2017 Best Support Award
จาก ฟอร�ด

รำงวัลและควำมส�ำเร็จในปี 2560

10



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

รำงวัลและควำมส�ำเร็จในปี 2560

Q Award for Excellent Status Recognition
from Auto Alliances (AAT)

ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง
สำหรับกิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป�นศูนย�

จาก กระทรวงแรงงาน

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเข�ยว ระดับ 3
ระบบสีเข�ยว

จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรรับรอง การจัดการ
กากอุตสาหกรรมและมูลฝอย อย�างมีประสิทธิภาพ

ประจำป� 2560 
จากบร�ษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ใบรับรองมาตรฐาน
การสุขาภิบาลอาหาร ระดับดี

จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

The Winner of 2017
TCC TPS Activity

for Toyota Production System
จาก โตโยต�า

Honda CEO - Elite Dealer 2017
Award

จาก ฮอนด�า มาเลเซีย

Honda CEO - TOP SALES 2017
Award

จาก ฮอนด�า มาเลเซีย

11



รายงานประจำป� 25601212

26%

2560

สัดส�วนรายได�ป� 2560

70%

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
และผลิตแม่พิมพ์
และอุปกรณ์จับยึด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี

ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
โครงช่วงล่ำงรถกระบะ

ชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูป
กลึงและเจียผิวส�ำเร็จ

ด้วยเครื่องจักร

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัดระยอง

ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
และชิ้นส่วนถังน�้ำมัน

พลำสติก

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตชิ้นส่วนพลำสติก
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการผลิตชิ�นส�วนยานยนต� แม�พ�มพ� และอุปกรณ�จับยึด

ธุรกิจตัวแทนจำหน�ายรถยนต�และศูนย�บร�การหลังการขาย

ธุรกิจระบบนำร�องการเดินทางและเทคโนโลยี

ธุรกิจอื่น

บร�ษัทคู�ค�า
บร�ษัทร�วมและการร�วมค�า บร�ษัทย�อยในประเทศไทย บร�ษัทย�อยในต�างประเทศ

บร�ษัท โซเดเซีย เอสจ�พ�เอส

(โปรตุเกส)

50% 50% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11.9%

97%

60%

94%

49%

49%51%

49%

49%

24% 76%

60%

51%

51%

51%

51%

51%

51%

51%

30%

1.0%

24.1%

40%

20%

46%

49%

49%

49%

49%

54%

80%

60%

40%

49%

74.9%

70%

บร�ษัท อาป�โก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท อาป�โก สตรัคเจอรัล 

โปรดักส� จำกัด

บร�ษัท คุนชาน เจ�นไต-ซินเชง

พร�ซิชั่น ฟอร�จจ��ง จำกัด

(สาธารณรัฐประชาชนจ�น)

บร�ษัท อาป�โก อมตะ จำกัด

บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค พาร�ทส� จำกัด

บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค ทูลลิ�ง จำกัด

บร�ษัท อาป�โก ฟอร�จจ��ง จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท อาป�โก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท อาป�โก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท เอเบิล มอเตอร�ส จำกัด

บร�ษัท นิวเอร�า เซลส� จำกัด

บร�ษัท อาป�โก ไอทีเอส จำกัด

บร�ษัท เอ อีอาร�พ� จำกัด
บร�ษัท อาป�โก อินเวสเมนท� จำกัด

(สิงคโปร�)

บร�ษัท อาป�โก ไอทีเอส จำกัด

(มาเลเซีย)

บร�ษัท นิว เอร�า เซลส� 

จำกัด (มาเลเซีย)

บร�ษัท เทนากา เซเทีย 

ร�ซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย)

บร�ษัท อาป�โก เอ็นจ�เนียร��ง

จำกัด (มาเลเซีย)

บร�ษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด

(สิงคโปร�)

บร�ษัท อาป�โก เอ็นจ�เนียร��ง จำกัด

บร�ษัท อาป�โก เทคโนโลยี จำกัด

บร�ษัท อาป�โก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร� จำกัด

บร�ษัท อาป�โก เวนเจอร� จำกัด

บร�ษัท สมูทเลน จำกัด

บร�ษัท โฟตอน พาสเซนเจอร� 

ว�ฮีเคิล ดิสทร�บิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท อาป�โก 

พร�ซิชั่น จำกัด

บร�ษัท อาป�โก พลาสติค

จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอ็ดช�า อาป�โก 

ออโตโมทีฟ จำกัด

บร�ษัท ซูมิโน อาป�โก 

(ไทยแลนด�) จำกัด

บร�ษัท ไทย ทาคากิ 

เซอิโกะ จำกัด

บร�ษัท เอเบิล ซาโน� 

อินดัสตร�ส� (1996) จำกัด

บร�ษัท ซันโอ อินดัสทร�ส� 

(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท มิ�นท� อาป�โก 

(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท ศักติ โกลบอล ออโต� 

โฮลดิ�ง จำกัด

บร�ษัท ฮุนได มอเตอร� 

(ไทยแลนด�) จำกัด

  

บร�ษัท อาป�โก อิเล็กทรอนิกส� จำกัด

บร�ษัท เอ็ดช�า โฮลดิ�ง

(เยอรมันนี)

บร�ษัท ซูมิโน โคเกียว

(ญี่ปุ�น)

บร�ษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอร�ปอเรชั่น

(ญี่ปุ�น)

บร�ษัท ซาโน� อินดัสเตร�ยล 

(ญี่ปุ�น)

กลุ�มบร�ษัท มิ�นท�

(สาธารณรัฐประชาชนจ�น)

บร�ษัท เลมเทค เทคโนโลยี จำกัด

(ไต�หวัน/ฮ�องกง)

บร�ษัท มิตซูอิเกะ คอร�ปอเรชั่น 

(ญี่ปุ�น)

บร�ษัท โซจ�ทสึ คอร�ปอเรชั่น

(ญี่ปุ�น)

บร�ษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร�ไพรส�

จำกัด (มาเลเซีย)

บร�ษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร�ไพรส�

จำกัด (มาเลเซีย)

บร�ษัท ออโต� เนว� (มาเลเซีย)

บร�ษัท นูโร เทคโนโลยี (ไต�หวัน)

ABT AUTO INVESTMENTS

LIMITED (INDIA)

  

ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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โครงสร้ำงรำยได้

12,315

9,546 9,664 9,628
10,453

2556 2557 2558 2559 2560

27

12

49

32

17

2556 2557 2558 2559 2560

4,656
5,638 5,280 5,479

6,172

2556 2557 2558 2559 2560

ระบบนำทาง
0%

ฟอร�ด
7%

มิตซูบิชิ
6%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต�

63%

ฮอนด�า
24%

ระบบนำทาง
0%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต�

63%

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37%

ระบบนำทาง
0%

โครงช�วงล�าง
23%

ชิ�นส�วนโลหะ
ป��มข�้นรูปและ
เชื่อมประกอบ

19%

ชิ�นส�วนตีอัดข�้นรูป
18%

ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ
2%

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37%

อุปกรณ�จับยึดและแม�พ�มพ�
0%

ธุรกิจการผลิตชิ�นส�วนยานยนต� อุปกรณ�จับยึด และแม�พ�มพ�ป��มโลหะ

ธุรกิจตัวแทนจำหน�ายรถยนต�และศูนย�บร�การหลังการขาย

ธุรกิจให�บร�การและคำปร�กษาด�านระบบนำทางและเทคโนโลยี

ผลิตชิ�นส�วนยานยนต�ให�กับผู�ผลิตรถยนต�ชั้นนำ และรวมถึง
ออกแบบและผลิตอุปกรณ�จับยึดและแม�พ�มพ�โลหะ

ตัวแทนจำหน�ายรถยนต�และศูนย�บร�การหลังการขายใน
ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ให�คำปร�กษาและพัฒนาระบบนำทางยานพาหนะ 
ระบบบร�หารจัดการการขนส�ง และเมืองอัจฉร�ยะ

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงินรวม

2556 2557 2558 2559 2560
งบดุล (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์  12,579  12,082  11,507  11,113  14,721 
รวมหนี้สิน  7,109  6,401  5,524  4,877  7,538 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  5,470  5,681  5,983  6,236  7,183 

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
รำยได้รวม  16,998  15,196  14,993  15,139  16,642 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  15,627  14,572  14,534  14,731  15,776 
ก�ำไรขั้นต้น  1,075  608  714  875  998 
ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและกำรด้อยค่ำควำมนิยม*  2,600  1,343  1,280  1,451  1,994 
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย และภำษีเงินได้  981  618  535  728  1,362 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทฯ  634  386  338  570  1,182 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  611  367  313  543  1,158 
ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  2.05  1.14  0.97  1.70  3.66 

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)  0.83  0.87  0.99  1.16  0.89 
อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 6.9% 4.2% 4.9% 5.9% 6.3%
อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 3.7% 2.5% 2.3% 3.8% 7.1%
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 4.8% 3.1% 2.9% 5.0% 9.1%
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 12.0% 6.8% 5.5% 9.2% 17.8%
อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.30 1.13 0.92 0.78 1.05
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)**  0.85  0.67  0.55  0.40  0.69 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ)   3.59  2.96  3.14  5.55  9.15 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระหนี้ (เท่ำ)  1.47  0.98  1.17  1.98  1.12 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 25.9% 26.4% 30.9% 38.9% 32.8%***

* ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม และรวมส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม
** อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร + เงินกู้ยืมจำกธนำคำร+หุ้นกู้)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
*** เงินปันผลของปี 2560 อยู่ระหว่ำงรอมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2556

16,998

15,196 15,139

16,642

14,993

2557 2558 2559 2560

รายได้รวม

12,082
11,507

2556

12,579

11,113

14,721

2557 2558 2559 2560

สินทรัพย์รวม

2556

611

367
543

1,158

313

2557 2558 2559 2560

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

12,315

9,546 9,664 9,628
10,453

2556 2557 2558 2559 2560

27

12

49

32

17

2556 2557 2558 2559 2560

4,656
5,638 5,280 5,479

6,172

2556 2557 2558 2559 2560

ระบบนำทาง
0%

ฟอร�ด
7%

มิตซูบิชิ
6%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต�

63%

ฮอนด�า
24%

ระบบนำทาง
0%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต�

63%

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37%

ระบบนำทาง
0%

โครงช�วงล�าง
23%

ชิ�นส�วนโลหะ
ป��มข�้นรูปและ
เชื่อมประกอบ

19%

ชิ�นส�วนตีอัดข�้นรูป
18%

ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ
2%

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37%

อุปกรณ�จับยึดและแม�พ�มพ�
0%

ธุรกิจการผลิตชิ�นส�วนยานยนต� อุปกรณ�จับยึด และแม�พ�มพ�ป��มโลหะ

ธุรกิจตัวแทนจำหน�ายรถยนต�และศูนย�บร�การหลังการขาย

ธุรกิจให�บร�การและคำปร�กษาด�านระบบนำทางและเทคโนโลยี

ผลิตชิ�นส�วนยานยนต�ให�กับผู�ผลิตรถยนต�ชั้นนำ และรวมถึง
ออกแบบและผลิตอุปกรณ�จับยึดและแม�พ�มพ�โลหะ

ตัวแทนจำหน�ายรถยนต�และศูนย�บร�การหลังการขายใน
ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ให�คำปร�กษาและพัฒนาระบบนำทางยานพาหนะ 
ระบบบร�หารจัดการการขนส�ง และเมืองอัจฉร�ยะ

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�รวมระหว�าง 2556 ถึง 2560

(หน�วย : ล�านบาท)
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  ธุรกิจหลัก 
  บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) [AH]

บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ�ำกดั (มหำชน) ก่อต้ังขึน้ในปี 2539 และจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
เร่ิมจำกกำรออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณ์จบัยดึเพือ่ใช้ในกำรประกอบ
รถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ป๊ัมโลหะแผ่น
 (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ (OEM Automotive 
Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวำง ตวัค�ำ้ ตวัยดึ แผ่นเหลก็ 
และช้ินส่วนปลีกย่อยอืน่ๆ  รวมถงึถังน�ำ้มันเพือ่จัดส่งให้กับบริษทัผูผ้ลิต
และประกอบรถยนต์ช้ันน�ำในประเทศไทย  จำกนัน้ บริษัทฯ ได้ขยำยธรุกิจ
กำรผลติชิน้ส่วนยำนยนต์มำสู่ชิ้นส่วนพลำสติก ชิ้นส่วนโลหะตีอดัขึน้รปู 
(Forging) และกลึงเจยีผิวส�ำเร็จด้วยเคร่ืองจกัร (Machining) และโครง

ช่วงล่ำงรถกระบะ (Frame Components)

บริษัทฯ ด�ำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรงำนของนำยเย็บ ซู ชวน ประธำน

และประธำนเจ ้ ำหน ้ำที่ บ ริหำรและผู ้ก ่อตั้ งกลุ ่มบริษัทอำป ิ โก 

บริษัทฯ มีโรงงำน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหรรมไฮเทค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง กลุ่ม

ลูกค้ำหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่ำงฟอร์ดและมำสด้ำ) บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัท

สุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด

บริษัทฯ มกีำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในธรุกิจกำรผลิตช้ินส่วน

ยำนยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเน่ืองกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

ซึ่งรวมถึงธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ และธุรกิจระบบน�ำร่องกำรเดิน

ทำงและกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี  ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท อำปิโก
ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 36 บริษัท (28 บริษัท
ในประเทศไทยและ 8 บริษัทในต่ำงประเทศ) ซึ่งมีรำยละเอียดตำมกลุ่ม

ธุรกิจหลักดังนี้

  บริษัท อาปิโก อมตะ จ�ากัด [AA]

บริษัท อำปิโก อมตะ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่ำงรถ

กระบะ (Chassis Frame) ส�ำหรับรถกระบะรุ่น D-MAX ของบริษัท 

อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และผลิตชิ้นส่วนประกอบเพลำท้ำย 

(Axle Housing) ให้กับบริษัท อเมริกนั แอค็เซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 800 ล้ำนบำท และถือหุ้น

ทั้งหมดโดยบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

กลุ่มธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

   บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) [AF]

บริษัท อำปิโก ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยำน

ยนต์โดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ซึ่งได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่ง

ก�ำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมำลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

ชิ้นส่วนดุมล้อ เป็นต้น ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด 

(มหำชน) มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 500 ล้ำนบำท มีกลุ่มลูกค้ำหลัก

ของบริษัท ได้แก่ บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ ในสหรัฐอเมริกำและสวีเดน 

บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ดำน่ำ สไปเซอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท ทีเอชเคริทึ่ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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  บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ�ากัด [AHP]

บริษัท อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน 

ยำนยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปเพื่อส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนพื้นรถ 

ตัวค�้ำรถ เป็นต้น  มีกลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ำกัด เป็นต้น  ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 120 ล้ำน

บำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

   บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด [AL]

บริษัท อำปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ กับบริษัท เลมเทค เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน ในสัดส่วนกำรถือ

หุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตำมล�ำดับ มีธุรกิจหลัก ได้แก่ กำรผลิตชิ้นส่วน

ยำนยนต์ป๊ัมข้ึนรูปและผลิตชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ ให้กบักลุ่มลูกค้ำหลัก 

ได้แก่ บริษัท เอ็ดช่ำ อำปิโก ออโตโมทีฟ จ�ำกัด และบริษัท ฟูจิคูระ 

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น

   บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ�ากัด [AMIT]

บริษัท อำปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ กับมิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนกำรถือหุ้น

ร้อยละ 51 และ 49 ตำมล�ำดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ล้ำนบำท โดยจัด 

ตั้งเพื่อจุดประสงค์ทำงด้ำนวิศวกรรมและกำรตลำดของช้ินส่วนโลหะ

ปั๊มขึ้นรูปส�ำหรับลูกค้ำนิสสันในประเทศไทย

   บริษัท อาปิโก พลาสติค จ�ากัด (มหาชน) [AP]

บริษัท อำปิโก พลำสติค จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
พลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งรวมถึงถังน�้ำมันพลำสติก 
และอุตสำหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มีกลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้
อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด และบริษัท ไทยยำมำฮ่ำ มอเตอร์ จ�ำกัด เป็นต้น โดยหุ้นทั้งหมด
ถือในนำมบริษัท อำปิโก ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 150 ล้ำนบำท และมีโรงงำน 2 

แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร และนิคม

อุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

  บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จ�ากัด [APC]

บริษัท อำปิโก พรีซิชั่น จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อำปิโก ฟอร์จ

จิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อด�ำเนินธุรกิจในกำรให้

บริกำรกลึงกัดและเจียผิวส�ำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) ส�ำหรับ

ชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัท จีเคเอ็น 

ไดรฟไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกำและสวีเดน บริษัท ดำน่ำ สไปเซอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

   บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด [ASD]

บริษัท อำปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด (บริษัทย่อยของ 

กลุ่มบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส) ในสัดส่วน

กำรถือหุ้นระหว่ำงสองบริษัทที่ร้อยละ 50:50 เพื่อด�ำเนินธุรกิจกำร

ผลิตคำน (Cradles) ส�ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เหล็กขวำงและชิ้น

ส่วนเชื่อมประกอบส�ำหรับโครงรถยนต์ (Body-in-White หรือ BIW) 

มีทุนจดทะเบียน 120 ล้ำนบำท

   บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ�ากัด [ASP]

บริษัท อำปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน 

โครงช่วงล่ำงรถกระบะ (Chassis Frame) ของรถกระบะอีซูซุ D-MAX 

รุ่นใหม่และเก่ำของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจด

ทะเบียนช�ำระแล้ว 200 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อำปิโก ไฮเทค  

จ�ำกัด (มหำชน)

   บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จ�ากัด [ASICO]

บริษัท เอเบลิ ซำโน่ อนิดสัตรีส์ (1996) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ และบริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนกำรถือ

หุ้นร้อยละ 46 และ 51 ตำมล�ำดับ เพื่อด�ำเนินธุรกิจกำรผลิตท่อน�้ำมัน

เบรก ท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ส�ำหรับบริษัทผู้ผลิต

รถยนต์ในประเทศไทย กลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ำกัด บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท มิตซูบิชิ 

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกดั และบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั

   บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ�ากัด [EA]

บริษัท เอ็ดช่ำ อำปิโก ออโตโมทีฟ จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเอ็ดช่ำโฮลดิ้ง ประเทศเยอรมันนี ในสัดส่วนกำร

ถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตำมล�ำดับ  เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิต

และพัฒนำชิ้นส่วนขำพับและบำนพับประตูรถยนต์ ชิ้นส่วนเช็คระยะ

เปิด/ปิดประตูรถ ชิ้นส่วนฝำกระโปรงท้ำย และระบบเบรกจอดรถ โดยมี

กลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
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บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

    บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จ�ากัด [KT]

บริษัท คำซึยำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนต์

ประเภทผลิตภัณฑ์พิมพ์ลำยไม้และก�ำมะหยี่เทียม  มีทุนจดทะเบียนช�ำระ

แล้ว 28.5 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดยบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ร่วมกับบริษัท อำปิโก พลำสติค จ�ำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 76 

และร้อยละ 24 ตำมล�ำดับ 

   บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จ�ากัด  

   สาธารณรัฐประชาชนจีน [KCX]

บริษัท คุนชำน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ ในสำธำณรัฐประชำชนจีน ประกอบธุรกิจกำรผลิตและจัด

ส่งชิ้นส่วนยำนยนต์ประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forged steel) ได้แก่  

ก้ำนลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และให้บริกำรกลึงอะไหล ่

ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) รวมถึงผลิตชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้น

ส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ำก�ำลัง (Electrical switch contactors) 

ให้กับลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศจีน) จ�ำกัด และ

ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยรถยนต์ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้แก่ เชอรี 

ฉำงอันฟอร์ดมำสด้ำเอ็นจิ้น (CFME) และเอสเอไอซี-จีเอ็ม-วูหลิง 

ออโตโมบิล เป็นต้น

  บริษัท มิ้นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จ�ากัด [MA]

บริษัท มิน้ท์ อำปิโก (ประเทศไทย) จ�ำกดั เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่ำง บริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทมิ้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี ในสัดส่วนกำรถอืหุน้ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 
ตำมล�ำดบั เพือ่ด�ำเนินธรุกิจผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ ช้ินส่วนประดบัยนต์ และ
ช้ินส่วนกรอบประตรูถยนต์ มกีลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท อซีซุู มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

   บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ากัด (SGAH)

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน

โลหะหล่อ (Casting) และกลึง (Machining) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้น

น�ำระดับโลก โดยเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนด้ำนควำม

ปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง แกนบังคับเ ล้ียว (steering knuckles) 

ดิสเบรก ดรัมเบรก และชิ้นส่วนกลึง เป็นต้น บริษัทมีฐำนกำรด�ำเนิน

งำนครอบคลุมทั่วโลก โดยมีโรงงำนส�ำหรับชิ้นส่วนหล่ออลูมิเนียมและ

หล่อโลหะในสหรัฐอเมริกำและจีน และโรงงำนหล่อโลหะในอินเดียและ

ยุโรป กลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฟอร์ด ซูซุกิ และฮุนได 

เป็นต้น บริษัทร่วมทุนนี้ถือเป็นหุ้นส่วนทำงกลยุทธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และ

กลุ่มศักติ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ร้อยละ 25.1 และ 74.9 ตำมล�ำดับ 

   บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด [SI]

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตท่อ

ส�ำหรับเคร่ืองยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่เพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศ

และส่งออกในกลุ่มประเทศอำเซียน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 20 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 146.25 ล้ำนบำท

   บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด [SA]

บริษัท ซูมิโน อำปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ กับบริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตำมล�ำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำย

กำรลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มำสด้ำ โดยบริษัทมี

ควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนำดเล็กและขนำดกลำงท่ี

มีควำมทนทำนและมีคุณภำพสูง  ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 

ล้ำนบำท และมีโรงงำนอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

   บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ�ากัด [TTSC]

บริษัท ไทย ทำคำกิ เซอิโกะ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจกำรผลิตแม่พิมพ์

พลำสติกและช้ินส่วนพลำสติกส�ำหรับลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ เช่น บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ำมอเตอร์ จ�ำกัด บริษัท ฮอนด้ำ 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท คำวำซำกิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท ซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด เป็นต้น โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ บริษัท ทำคำกิ 

เซอิโกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซจิทสึ แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และ

ร้อยละ 2 ตำมล�ำดับ 
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    บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จ�ากัด [AHT]

บริษัท อำปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจในกำรออกแบบ ผลิต 

และติดต้ังอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในกำรผลิตและประกอบรถยนต์

แบบครบวงจร และออกแบบและผลิตแม่พมิพ์ส�ำหรับป๊ัมโลหะแผ่นเพือ่ใช้

ในกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อสนับสนุน

กระบวนกำรผลิตภำยในกลุ่มบริษัทอำปิโก และบำงส่วนส่งออกให้ลูกค้ำ 

ผูผ้ลิตรถยนต์ในต่ำงประเทศ  กลุ่มลูกค้ำหลัก อำทิเช่น บริษัท วอลโว่ ทรัค 

คอร์ปอเรช่ัน ประเทศสวีเดน รถยนต์น่ังของวอลโว่ในประเทศมำเลเซีย 

บริษัทเรโนลต์ บรำซิล บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด  เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นท้ังหมดโดยบริษัทฯ ซ่ึงมี

โรงงำนตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแบบครบวงจร และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์

    บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จ�ากัด มาเลเซีย [TSR]

บรษิทั เทนำกำ เซเทีย รีซอสเซส จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและให้บรกิำร

หลังกำรขำยรถยนต์ฮอนด้ำในประเทศมำเลเซีย มโีชว์รูมและศนูย์บริกำร

หลังกำรขำยต้ังอยู่ในรัฐเปตำลิง จำยำ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง 

บริษัทฯ กับบริษัท วำยแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด ในสัดส่วนกำร

ถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตำมล�ำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน

ช�ำระแล้ว 6 ล้ำนริงกิต

   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด [HM]

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นผู้น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยรถ

ยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยดูแลกำรผลิต กำรตลำด 

กำรขำย และบริกำรหลังกำรขำยส�ำหรับรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต ์

ฮนุได เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่ำงกลุม่บริษัท โซจทิสึ คอร์ปอเรช่ัน ร่วมกับ

บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 70 

และร้อยละ 30 ตำมล�ำดับ

     บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ�ากัด [AM]

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและให้บริกำรหลัง

กำรขำยส�ำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ มีโชว์รูมและศนูย์บริกำรหลงักำรขำยต้ัง

อยู่ในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธำนี และเขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ  บริษัท

มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อำปิโก 

ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

    บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ�ากัด [NESC]

บริษัท นวิเอร่ำ เซลส์ จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและให้บริกำรหลังกำรขำย

ส�ำหรับรถยนต์ฟอร์ด มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริกำรหลังกำรขำยตั้งอยู่บน

ถนนรำมอินทรำ กรุงเทพฯ และถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท 

อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

    บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) (จ�ากัด) มาเลเซีย [NESM] 

บริษทั นวิเอร่ำ เซลส์ (มำเลเซยี) จ�ำกัด เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยและให้บริกำร

หลังกำรขำยรถยนต์ฮอนด้ำในประเทศมำเลเซีย มโีชว์รูมและศนูย์บริกำร

หลังกำรขำยต้ังอยู่ที่เขตคำจัง  โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ 

กับบริษัท เทนำกำ เซเทีย เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี

ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตำมล�ำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

จ�ำนวน 1.5 ล้ำนริงกิต
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    บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ�ากัด [AITS]

บริษัท อำปิโก ไอทีเอส จ�ำกัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 

100 ล้ำนบำทเพือ่พฒันำข้อมูลแผนทีป่ระเทศไทย  ปัจจบัุน บริษัทด�ำเนนิ

ธรุกิจให้บริกำรค�ำปรึกษำและพฒันำระบบน�ำทำงยำนพำหนะ ระบบบริหำร

จดักำรกำรขนส่งสนิค้ำ และเมืองอจัฉริยะ ด้วยควำมเช่ียวชำญด้ำนแผนท่ี

ดิจิทัล ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) กำรพัฒนำซอฟแวร์ และกำร

วเิครำะห์ฐำนข้อมลูขนำดใหญ่  ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้แก่ ระบบน�ำร่อง

กำรเดนิทำงส�ำหรับติดต้ังในรถยนต์ POWERMAP และโปรแกรมน�ำทำง

บนมือถือ GALACTIO TH (สำมำรถดำวโหลดได้ฟรีส�ำหรับผู้ใช้มือถือ

ระบบ iOS และระบบ Android) รวมถงึซอฟแวร์ระบบบริหำรจดักำรกำร

ขนส่งส�ำหรับบริษัทผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ธุรกิจระบบน�าร่องและเทคโนโลยีการเดินทาง

ธุรกิจอื่น ๆ 

บริษัท อำปิโก ไอทีเอส จ�ำกดั ได้ถือหุน้ในบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 

อำปิโก ไอทีเอส ในประเทศมำเลเซีย และบริษทั เอเบิล ไอทเีอส ในประเทศ

สิงคโปร์ เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรท�ำกำรตลำดและให้บริกำรหลังกำรขำย

ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำในประเทศ 

    บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด [AEC]

บริษทั อำปิโก อเิล็กทรอนกิส์ จ�ำกดั จดัตัง้ข้ึนในประเทศไทยในปี 2560 ส�ำหรับ

ธรุกิจให้ค�ำปรึกษำและแก้ปัญหำท่ีเหมำะกับลูกค้ำอตุสำหกรรมยำนยนต์ 

อเิล็กทรอนกิส์ และจดัหำผลิตภัณฑ์นวตักรรมยำนยนต์อเิล็กทรอนกิส์ที่

    บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ ไพรเวท จ�ากัด สิงคโปร์ [AIPL]

บรษิทั อำปิโก อนิเวสเมนท์ ไพรเวท จ�ำกัด เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุน้ทัง้หมด

โดยบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อดูแลธุรกรรมกำรลงทุน

และควบรวมกิจกำร

    บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด [ATC] 

บริษทั อำปิโก เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุน้ท้ังหมดโดย

บริษทั อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) เพือ่จดุประสงค์ในกำรบรหิำรจดักำร

หลักสูตรกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนของบริษัทในกลุ่มบริษัทอำปิโก

    บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จ�ากัด (AV] 

บริษัท อำปิโก เวนเจอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท 

อำปิโก ไฮเทค จ�ำกดั (มหำชน) จดัตัง้ขึน้ด้วยทุนจดทะเบยีน 20 ล้ำนบำท 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรดแูลกำรลงทนุในธรุกจิ Start-Up  ปัจจบุนั บริษัท

ได้ลงทุนในบริษัท สมูทเลน จ�ำกัด โดยมสัีดส่วนกำรเข้ำลงทนุทีร้่อยละ 11.9

มีคุณภำพสูงภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำจดทะเบียน โกเทรค (GoTrec) 

โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) และ

หุ้นส่วนจำกประเทศไต้หวันและประเทศมำเลเซีย ในสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี

ร้อยละ 51 ร้อยละ 37 และร้อยละ 12 ตำมล�ำดับ

     บริษัท เอ อีอาร์พี จ�ากัด [AERP]

บริษทั เอ ออีำร์พ ีจ�ำกดั จดัตัง้ข้ึนเพือ่สนบัสนุนกำรพฒันำและด�ำเนินงำน 

ระบบปฏกิำรออรำเคิลเพือ่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทอำปิโก ด้วย

เงินลงทุนจ�ำนวน 1.25 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

88 ร่วมกับผู้ถือหุ้นรำยย่อย

    บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด [AE]

บริษัท อำปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด จัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร 

ด�ำเนนิงำนเกีย่วกบัโครงกำรสนับสนนุกำรพฒันำออกแบบวศิวกรรม CAE 

(Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษำทำงวิศวกรรม วิศวกรรม

ออกแบบ และกำรวจิยัพฒันำด้ำนวศิวกรรม เป็นบริษัทย่อยถือหุน้ท้ังหมด

โดยบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท

    บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มาเลเซีย [AEM]

บริษัท อำปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ประเทศมำเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ

โอกำสทำงธรุกิจในอนำคต ด้วยทนุจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1 ล้ำนริงกติ เป็น

บริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท นิวเอร่ำ เซลส์ (มำเลเซีย) จ�ำกัด และบริษัท  

เทนำกำ เซเทีย รีซอสเซส จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49  

ตำมล�ำดบั  ปัจจบัุน บริษทัท�ำธรุกจิให้เช่ำทีด่นิส�ำหรับท�ำโชว์รูมของรถยนต์ 

ฮอนด้ำในประเทศมำเลเซีย
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ก้ำวย่ำงควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ
2528

2546

2550

2547

2551

2553

2555 – นโยบายรถยนต์คันแรก

2558

2559

2560

2548

2552

2545

2554 – น�้าท่วมใหญ่

25572556 – นโยบายรถยนต์คันแรก

2549

2540 – วิกฤติการเงินโลก
จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพำร์ท 
อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (อำปิโก) และใน
ขณะเดียวกัน เร่ิมเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยและ
ประกอบชิ้นส่วนยำนยนต์ฟอร์ด.

เข้ำซ้ือกิจกำรผลิตโครงช่วงล่ำงจำก
บริษัท ดำน่ำ คอร์ปอเรช่ัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ และเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท 
อำปิโก อมตะ จ�ำกัด

ควบกิจกำรบริษัท เคพี เอ็น จ�ำกัด 
(มหำชน) และเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท 
อำปิโก ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และ
บริษทั อำปิโก พลำสตคิ จ�ำกดั (มหำชน) 
และลงนำมในสัญญำข้อตกลงควำมช่วย
เหลือทำงด้ำนเทคนิคกับบริษัทเอ็ดชำ 
ประเทศเยอรมนี ในกำรผลติตวัควบคุม
ระยะกำรเปิด/ปิดประตู บำนพับประตู 

ขยำยธรุกิจในสำธำรณรัฐประชำชนจนี
โดยกำรเข้ำควบกจิกำรบริษทั คุนซำน 
เจนิไต-ซินเชง พรีซีชัน่ ฟอร์จจิง้ จ�ำกดั

จัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท 
มิ้นท์ สำธำรณรัฐประชำชนจีน

จดังำนครบรอบ 25 ปี ของกลุม่บริษทัอำปิโก และเร่ิมด�ำเนินกำรผลติของโรงงำน

แห่งที่สองของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท ทำคำกิ เซอิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

เร่ิมกำรผลิตของโรงงำนใหม่ขนำด 20,000 ตร.ม. ที่เมืองคุนซำน สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน

ประกำศนโยบำย TURBO และก�ำหนดเป้ำหมำยของบริษัทในกำรเพิม่ยอดขำยเป็น
สองเท่ำ และอัตรำผลก�ำไรที่ร้อยละ 10 ภำยในปี 2563
ปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนส�ำหรับธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักในบริษัทพำพำโก 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท คำซึยำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เอ แม๊คช่ัน 
จ�ำกัด และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มออโต้ท่ีด�ำเนินกำรออกหุ้นกู้และได้รับกำรรับรอง
อันดับเครดิตจำกทริสเรตติ้ง ที่ระดับ BBB+ 

จดัตัง้บริษัท อำปิโก เวนเจอร์ จ�ำกัด เพือ่กำรลงทุนในธรุกิจ Start-up และเข้ำลงทนุ
ในบริษัท สมูทเลน จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 11.9 
ประกำศโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงิน
ได้รับกำรรับรอง CG ระดับ 4 ดำว

เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.1 ในบริษทั Sakthi Global Auto Holdings Limited 
เพื่อควำมร่วมมือทำงกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ไปสู่
ระดับสำกล
ขำยเงินลงทุนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด ซึ่งต้ังอยู๋ใน
ประเทศสิงคโปร์
ขำยเงินลงทนุร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตัม้ อนิเวนชัน่ จ�ำกดั (QI) ในประเทศสิงคโปร์ 
และขำยเงนิลงทนุร้อยละ 60 ในบริษัท อำปิโก คิวไอ จ�ำกดั (AQI) ในประเทศมำเลเซยี 
กลุ่มบริษัทโซจิทสึคอร์ปอเรช่ันเข้ำท�ำบันทึกข้อตกลงในกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทที่โซจิทสึถือครองอยู่ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ประกำศระยะเวลำขำยหุ้นทุนซื้อคืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซจทิสึ คอร์ปอเรช่ัน เข้ำร่วมทุน 
โดยเข้ำถือหุ ้นร้อยละ 15 ในบริษัท 
อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

ก่อตั้งบริษัท อำปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดกัส์ จ�ำกดัเพือ่ผลิตโครงช่วงล่ำง
รถกระบะ

จดทะเบียนเป ็นบริษัท มหำชน ใน
ตลำดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2545

โชว์รูม 3S ส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่ำย 
รถยนต์ฮอนด้ำ ในประเทศมำเลเซีย เสร็จ
สมบูรณ์

ขยำยกำรลงทุนในธรุกิจระบบน�ำร่องกำร
เดนิทำงโดยเข้ำถอืหุน้ร้อยละ 25 ในบรษิทั
ควอนตั้ม อินเวนชั่น จ�ำกัด (สิงคโปร์) 
และจัด ต้ังบริษัท อำป ิ โก เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทร่วมกับ
เลมเทค โฮลดิ้ง (ไต้หวัน) เอ็ดช่ำโฮ
ลดิ้ง (เยอรมันนี) 
ซูมิโน โคเกียว (ญี่ปุ่น) และ
โซเดเซีย เอสจีพีเอส (โปรตุเกส)

ก่อต้ังบริษัท อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ 
จ�ำกัด
เข้ำถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อำปิโก 
ไอทเีอส จ�ำกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติซอฟต์แวร์
ระบบน�ำร่องกำรเดินทำง
ลงทุนในบริษทั แจค็สปีด จ�ำกดั ประเทศ
สิงคโปร์
จัดต้ังบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท มิตซู
อิเกะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น 

เปิดโรงงำนแห่งแรกของบริษัทอำปิโกบนพื้นที่ขนำด 15 ไร่ในนิคมอุตสำหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และร่วมลงทุนกับบริษัท ซันโอ ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซำโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จ�ำกัด บนพื้นที่ขนำด 10 ไร่ใน
นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน�ำระดับโลกและเป็น 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนต์ช้ันน�ำ  และเป็นทีรู้่จกัและได้รับกำรยอมรบัในด้ำน

ควำมเช่ียวชำญและควำมช�ำนำญกำรของฝีมือแรงงำน  ช้ินส่วนยำนยนต์ 

ท่ีผลิตในประเทศไทยได้รบักำรยอมรับในเร่ืองคุณภำพทีเ่ป็นเลิศในภมิูภำค

และเป็นรองเพียงประเทศญี่ปุ่น  ในฐำนะผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ Tier 1 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรสรรหำ

บุคลำกรและเทคโนโลยีจำกทั่วโลกเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถของเทคโนโลยีทีม่อียู่เพือ่ส่งเสริมศกัยภำพของบริษัทฯ ให้

ได้รับกำรยอมรับและควำมเช่ือถอืในระดบัสำกล  บริษทัฯ มองหำพนัธมิตร

ทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งและจัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับคู่ค้ำจำกหลำกหลำย

ประเทศท่ีมีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์  บริษัทฯ 

พร้อมมุ่งไปสูเ่ป้ำหมำยในกำรเตบิโตอย่ำงม่ันคงและแสวงหำโอกำสใหม่ๆ 

เพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ชั้นน�ำในประเทศไทยและในระดับสำกล

บริษทัฯ ได้ก�ำหนดวสัิยทัศน์ในกำรเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีคล่องตัว 

มีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมในกำรรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรเติบโตอย่ำง

ย่ังยนื และให้ควำมส�ำคัญด้ำนนวตักรรมและเทคโนโลยีดจิทิลั บนพืน้ฐำน 

ของควำมสุข 4 ประกำรของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ ควำมสุขของลูกค้ำ 

ควำมสุขของพนกังำน ควำมสุขของผูถ้อืหุน้ และควำมสุขของสังคมโดยรอบ 

บริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิงำนเพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจให้ลูกค้ำ

ด้วยหลักเกณฑ์ SQCDEM ดังต่อไปนี้

 •  Safety  ความปลอดภัย: ควำมปลอดภัยต้องมำเป็นล�ำดับแรก

เสมอ

 •  Quality   คุณภาพ: กระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนคุณภำพและ

ไม่มีของเสียเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ‘0’ PPM

 •  Cost ราคา: ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำด้วยต้นทุนที่

ต�่ำและเหมำะสม

 •  Delivery การส่งมอบสนิค้า: กำรจดัส่งทีต่รงเวลำทกุคร้ัง 100% 

ด้วยหลักกำรผลิตแบบพอดีเวลำ (JIT)

 •  Engineering ด้านวิศวกรรม: มุ่งมั่นต้ังใจที่จะปรับปรุงพัฒนำ

ด้ำนวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่อง (KAIZEN) 

 •  Management การบริหารจดัการ: ด�ำเนนิงำนอย่ำงชำญฉลำด 

โปร่งใส และใส่ใจในรำยละเอียด รวมถึงมีกำรน�ำเทคโนโลยีดจิทิลัมำประยกุต์

ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพอย่ำงเหมำะสม

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจในกำรเติบโต

เพือ่ก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ผลิตและจดัส่งชิน้ส่วนยำนยนต์ในระดบัโลก บริษทัฯ 

ได้เข้ำลงทุนในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ 

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2560

“SGAH” ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 25.1 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนรวม 

100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ประกอบไปด้วยกำรลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

มูลค่ำ 50 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั และเงินกู้แปลงสภำพสังเครำะห์ (Synthetic 

Convertible Loan) ซ่ึงบริษัทฯ เป็นผู้ให้แก่ SGAH มูลค่ำ 50 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ  กลุ่มบริษัท SGAH ประกอบไปด้วยบริษัทท่ีประกอบ

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ในประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกำ 

และสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยเป็นผู้น�ำในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย 

ช้ินส่วนโครงช่วงล่ำงและระบบส่งก�ำลังรถยนต์ด้ำนควำมปลอดภัย 

(Chassis and Powertrain Critical Safety Components) โดยมี

ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะและอลูมิเนียม (Iron and Aluminum Casting) 

มีฐำนกำรผลิตเพือ่จดัส่งท่ัวโลก  กลุ่มบริษัท SGAH มีส่วนแบ่งกำรตลำด

โดยรวมท่ีใหญ่ที่สุดส�ำหรับช้ินส่วนหัวต่อแกนล้อโลหะและอลูมิเนียม 

(Iron and Aluminum Steering Knuckles) และเป็นผู้ผลิตช้ินส่วน

ยำนยนต์ล�ำดับท่ี 1 ให้กับบริษัทรถยนต์ช้ันน�ำ ซ่ึงกลุ่มลูกคำ้หลัก ได้แก่ 

เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฟอร์ด โฟล์คสวำเกน ซซุูกิ ฮนุได โตโยต้ำ และนิสสัน 

ฯลฯ  ควำมร่วมมือทำงธุรกิจนี้จะช่วยเพิ่มศักยภำพให้กับกลุ่มบริษัท 

อำปิโกในกำรพัฒนำและขยำยธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนโครงช่วงล่ำงและ 

ช้ินส่วนตีอดัขึน้รูปให้เติบโตข้ึนด้วยฐำนกำรผลิตของกลุม่บรษัิท Sakthi 

ในอเมริกำเหนือ จีน ยุโรป และอินเดีย เพิ่มเติมจำกฐำนกำรผลิตปัจจุบัน

ในประเทศไทย และด้วยประวัติและควำมส�ำเร็จที่มีมำยำวนำนของท้ัง

สองกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ท่ีด�ำเนินงำนโดยกลุ่มครอบครัวจะช่วยเพิ่ม

ควำมมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้ำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน�ำ และได้ประโยชน์

ในด้ำนกำรออกแบบมำตรฐำนระดับสำกลและควำมเช่ียวชำญในกำร

พฒันำผลติภณัฑ์และคุณภำพระดบัโลกด้วยต้นทนุกำรผลติท่ีแข่งขนัได้

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ได้จ�ำหน่ำยเงินลงทนุในกจิกำรที่ไม่ใช่ธรุกิจหลัก โดย

ในเดอืนมีนำคม 2560 บริษทัฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำขำยหุน้ท้ังหมดท่ีบริษัทฯ 

ถืออยู่สัดส่วนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

ในประเทศสิงคโปร์ ให้กับบุคคลภำยนอกท่ีไม่มีควำมเก่ียวโยง จำกน้ัน 

ในเดอืนมิถุนำยน 2560 บริษัทฯ จ�ำหน่ำยหุน้ทัง้หมดท่ีบริษทัฯ ถือครอง

ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ควอนตั้ม อินเวนช่ัน 

พีทีอี ลิมิเต็ด ในประเทศสิงคโปร์ (QI) ซึ่งบริษัทได้เข้ำร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 

2557 ให้แก่บริษัท คอนตเินนทลั ออโตโมทฟี โฮลดิง้ เนเธอร์แลนด์ จ�ำกัด 

ตำมควำมประสงค์ของผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QI ที่ต้องกำรขำย

กจิกำรท้ังหมดให้กบัคอนตเินนทัล และตำมข้อตกลงกำรซ้ือขำยดงักล่ำว 

บริษัทฯ ได้ขำยหุ้นในบริษัท อำปิโก คิวไอ จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน

ประเทศมำเลเซีย ซ่ึงบริษัทฯ ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 60 ภำยใต้ผ่ำน

บริษัท อำปิโก ไอทีเอส จ�ำกัด ให้แก่คอนติเนนทัล
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ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้แจ้งกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดย

บริษัท โซจทิสึ คอร์ปอเรช่ัน ได้ท�ำบนัทึกข้อตกลงในกำรขำยหุน้ท้ังหมดของ 

บริษทัฯ ทีโ่ซจทิสึถือครองอยู่ให้นำงสำวเย็บ ซินหรู และนำงสำวเย็บ ซินหยี 

และจำกบนัทกึข้อตกลงดงักล่ำว นำยฮเิดโอะ ฮำทำดะ และนำยยำสุฮโิระ 

คำวำมรูะ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรของโซจทิสึได้ยืน่หนงัสือลำออกจำกกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ โดยกำรลำออกมีผลต้ังแต่วนัท่ี 2 มิถุนำยน 

2560 เป็นต้นไป  ท้ังนี ้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อหุน้และกำรลำออก

ของกรรมกำรดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ นโยบำย หรือ

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ และมูลค่ำกำรได้มำจ�ำหน่ำย

ไปซ่ึงหุ้นดังกล่ำวไม่เข้ำเกณฑ์ท่ีจะต้องท�ำค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ (Tender Offer)  ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อ

เดือนสิงหำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นำงวชิรำ ณ ระนอง และ 

นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ 

แทนกรรมกำรที่ลำออก

บริษทั อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับควำมไว้วำงใจในฐำนะผูผ้ลิต

และจดัส่งช้ินส่วนยำนยนต์ให้กบัผู้ผลติรถยนต์ชัน้น�ำในประเทศไทยและต่ำง

ประเทศ โรงงำนของบริษัทมีควำมพร้อมในกำรสนบัสนนุกำรเตบิโตของ

กำรผลิตรถยนต์ด้วยโครงกำรกำรพฒันำประสิทธภิำพในกำรผลติอย่ำง

ต่อเนือ่ง  บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรบรหิำรจดักำรกำรด�ำเนนิงำนและผลักดนั

กำรลดต้นทนุภำยใต้ TURBO Projects เพือ่ควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

ขององค์กรอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ให้บริษทัฯ สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรได้ตำมเป้ำ

หมำยทีต้ั่งไว้ปัจจบุนั บรษัิทฯ และบริษัทในเครือได้รับกำรยอมรบัในควำม

เป็นเลิศทำงด้ำนคุณภำพของสนิค้ำ ประสทิธภิำพในกระบวนกำรผลิต และ

มกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยบรษิทัฯ ได้รับรำงวลัและประกำศนยีบตัร

จำกลกูค้ำและคู่ค้ำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นข้อพสูิจน์และกำรยืนยนัถึงควำม

ส�ำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ

รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าในปี 2560

•  รำงวัล Q-Award จำกบริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) ให้

แก่บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำหรับควำมเป็นเลิศด้ำน

คุณภำพ 

•  รำงวลั 2016 Supplier Excellence Quality จำกบริษทั เจนเนอรัล 

มอเตอร์ส จ�ำกัด ให้แก่บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

•  รำงวัล 2017 Best Support จำกบริษัท ฟอร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง 

ประเทศไทย จ�ำกัด ให้แก่บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

•  รำงวัลชนะเลิศ  Toyota Production System จำก Toyota  

Co-operation Club ให้แก่บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง TCC-TPS 

In-house Improvement Activity ในปี 2560

•  รำงวลั 2016FY Loss Reduction Project Champion จำกบริษัท 

อซูีซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ให้แก่บริษทั อำปิโก สตรัค เจอรัล โป

รดกัส์ จ�ำกัด

•  รำงวัล The Best in Delivery Award จำกบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ำกัด ให้แก่บรษิัท อำปิโก สตรคัเจอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด

•  รำงวัล Honda CEO Award จำกบริษัท ฮอนด้ำ มำเลเซีย ให้แก่ 

บริษทั นิว เอร่ำ เซล์ (มำเลเซีย) และบริษัท เทนำกำ เซเทีย รีซอสเซส 

ส�ำหรับผลงำนดเีด่นด้ำนยอดขำย โดยเป็นหนึง่ในห้ำยอดขำยสงูสุด

ส�ำหรับรถยนต์ และหนึ่งในเจ็ดยอดขำยสูงสุดส�ำหรับอุปกรณ์



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

(Set of Frame Components) เพื่อส่งให้โรงงำนของอีซูซุน�ำไปเช่ือม

ประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงช่วงล่ำงรถกระบะแบบเต็มคัน (Final Frame) 

ต่อไป  โครงช่วงล่ำงแต่ละชุดจะประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อยประมำณ 50-

60 ชิน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ มกี�ำลังกำรผลิตคิดเป็นช้ินส่วนโครงรถประมำณ 

400,000 ชิน้ต่อปี และมกีำรด�ำเนนิงำนเตม็ก�ำลงัผลติ โดยมกีำรท�ำงำน

เป็น 2 กะ ในเวลำ 10 ชั่วโมงต่อกะ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งก�ำลังกำร

ผลิตในส่วนของกำรปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นและกำรตัดขอบแผ่นโลหะไปยัง

บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทอำปิโก และมีบำงส่วนส่งให้กับบริษัทรับจ้ำงช่วง

เพื่อท�ำกำรผลิตและน�ำกลับมำประกอบกับชิ้นส่วนท่ีบริษัทฯ ผลิตเพื่อ

ให้กำรผลิตได้ตำมเป้ำหมำยเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทอีซูซุต่อไป

• ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamping Parts)

บริษัทฯ ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ป๊ัมขึน้รูปในส่วนตัวรถทีม่คุีณภำพสูง ได้แก่ 

ช้ินส่วนพืน้รถยนต์ ตวัค�ำ้ ตวัยึด และช้ินส่วนปลีกย่อยอืน่ๆ เป็นต้น ตำม

ค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเป็นชิ้น

ส่วนโลหะที่น�ำไปปั๊มข้ึนรูปผ่ำนเคร่ืองจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ประกอบใน

รถยนต์ที่มีขนำดและรูปร่ำงที่หลำกหลำย  ลูกค้ำหลักของบริษัทฯ ได้แก่ 

บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกดั เป็นต้น

• ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle)

ช้ินส่วนเสื้อเพลำท้ำยเป็นหน่ึงใน

ส่วนประกอบของชุดเพลำท้ำย 

โดยกระบวนกำรผลิตเร่ิมจำก

กำรน�ำเหล็กม้วนมำปั ๊มขึ้นรูป

เป็นช้ินส่วนย่อย จำกน้ัน น�ำช้ิน

ส่วนย่อยเหล่ำนีม้ำเช่ือมประกอบ

เป็นชุดเส้ือเพลำท้ำยและจัดส่งให้ลูกค้ำ ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล 

แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อน�ำไปกลึงและประกอบ

ใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลำท้ำยที่สมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯ บรษัิทย่อยและบริษัทร่วมในกลุม่บริษัท

อำปิโกมีควำมเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยสำมำรถจ�ำแนก

ตำมลักษณะธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำย

ชิ้นส่วนยำนยนต์ ซึ่งรวมถึงกำรออกแบบ ผลิต และจ�ำหน่ำยอุปกรณ์จับ

ยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์และศูนย์บริกำรหลังกำรขำย และธุรกิจ

ระบบน�ำร่องกำรเดินทำงและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี โดยมีรำยละเอียด

ของแต่ละธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 

1. ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

1.1 ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Auto Parts)

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยชิ้นส่วนยำนยนต์ให้กับบริษัท

ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเป็นส่วน

ธรุกจิทีส่ร้ำงรำยได้หลกัให้กับบริษทัฯ มสีดัส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 62 

ของรำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560

ช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีผลติโดยบริษทัฯ มคีวำมหลำกหลำยด้วยกรรมวธิแีละ

เทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีแตกต่ำงกันเพื่อน�ำไปเป็นส่วนประกอบส�ำหรับ

ยำนยนต์ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และใน

เคร่ืองจกัรส�ำหรับอตุสำหกรรมกำรเกษตร  ช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีผลิตโดย

กลุ่มบริษัทอำปิโกและเป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่

• โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame)

โครงช่วงล่ำงรถกระบะเป็นหน่ึงใน

ผลิตภณัฑ์หลักของบรษิทัฯ โดย

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย

ช้ินส่วนโครงช่วงล่ำงส�ำหรับรถ

กระบะอีซูซุแต่เพียงผู ้เดียวใน

ประเทศไทย โดยรำยได้ในปี 2560 

คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 23 ของรำยได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษทัฯ มกีระบวนกำรผลิตแบบครบวงจร เร่ิมตัง้แต่กำรออกแบบแม่พมิพ์

ส�ำหรับป๊ัมโลหะ พฒันำรปูแบบ ผลิต และทดสอบจนเป็นช้ินส่วนโครงช่วง

ล่ำงท่ีสมบรูณ์พร้อมส่งมอบให้กบัลกูค้ำ   กำรผลิตช้ินส่วนโครงช่วงล่ำง

เร่ิมจำกกำรน�ำเหลก็ม้วนมำตัดเป็นแผ่นและเรียงซ้อนกนั แล้วน�ำเหล็กแผ่น

มำปั๊มข้ึนรูปผ่ำนเคร่ืองจักรโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเป็นช้ินส่วนประกอบ

ย่อย (Components)  จำกนั้นน�ำชิ้นส่วนประกอบย่อยส่วนต่ำง ๆ มำ

เชื่อมประกอบกันเป็นชิ้นส่วนกึ่งส�ำเร็จรูป (Subassembly) และท�ำกำร

ตรวจคุณภำพและบรรจเุป็นชุดส่วนประกอบโครงช่วงล่ำงรถยนต์ครบชุด 
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• ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตู (Door Check Link)

บริษทัฯ ผลิตช้ินส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตูและชิน้ส่วนยึดจบัประตรูถยนต์ 

โดยบริษทัฯ ได้รับควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคนิคจำกบริษัทเอ็ดชำร์ ประเทศ

เยอรมันน ี กระบวนกำรผลิตชิน้ส่วนประเภทนีนั้บว่ำเป็นเทคโนโลยีขัน้สงู

เนือ่งจำกเป็นช้ินส่วนทีต้่องมีคุณภำพสงูและมคีวำมแข็งแรงทนทำนตลอด

อำยุกำรใช้งำนของรถยนต์ กลุ่มลูกค้ำหลกัของบริษทัฯ ได้แก่ บริษัท อซีซุู 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

• ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดและเจียผิวส�าเร็จ  

 (Machining)

บริษัทฯ ผลติช้ินส่วนยำนยนต์ด้วยวธิตีีอดัข้ึนรูป (Forging) ท้ังแบบร้อน

และเยน็ และกลึงเจยีผิวส�ำเร็จให้กบับรษิทัผูผ้ลิตยำนยนต์ในประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ  ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบ

ส่งก�ำลัง ระบบเกยีร์ ระบบพวงมำลัยและกันสะเทือน ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

ช้ินส่วนดมุล้อ เป็นต้น โดยมีลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษทั ออโต้อลัลำยแอนซ์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ จ�ำกัด และบริษัท ดำน่ำ  

สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น

กำรผลิตช้ินส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปเป็นกำรน�ำเหล็กท่อนยำวมำตัดด้วย

เคร่ืองตำมขนำดท่ีต้องกำร แล้วน�ำมำผ่ำนเคร่ือง Induction Heater ให้

ร้อนแล้วทุบข้ึนรูปด้วยแรงกดตำมแม่พมิพ์ให้ขึน้รูปที่ได้ออกแบบไว้  จำก

นัน้ ช้ินส่วนโลหะตีอดัข้ึนรูปน้ีจะถกูน�ำไปท�ำกำรกลึงและเจยีผวิตำมแบบที่

ลูกค้ำต้องกำรโดยใช้เคร่ืองจกัรเพือ่ควำมละเอยีดของช้ินงำนก่อนน�ำส่ง

ให้ลูกค้ำต่อไป โดยช้ินส่วนบำงช้ินอำจมีกำรชุบแข็ง (Heat Treatment) 

เพื่อให้เหล็กมีควำมทนทำน หรือพ่นสีตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

นอกเหนือจำกฐำนกำรผลิตในประเทศไทย บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน

สำธำรณรัฐประชำชนจีนด�ำเนินกำรผลิตช้ินส่วนโลหะตีอัดข้ึนรูปเช่นกัน 

โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตช้ินส่วนก้ำนลูกสูบเคร่ืองยนต์ (Connecting 

Rod) และชิน้ส่วนทองแดง ได้แก่ ช้ินส่วนอปุกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ำก�ำลัง 

(Electrical Switch Contactors) ให้กบัลกูค้ำในสำธำรณรัฐประชำชน

จีน ได้แก่ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (ประเทศจีน) จ�ำกัด บริษัท เชอร่ี  

ออโตโมบลิ จ�ำกัด และบริษัท ฉำงอนั ฟอร์ด มำสด้ำ เอน็จิน้ จ�ำกัด เป็นต้น

• ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับยานยนต์และถังน�้ามันพลาสติก (Plastic  

 Fuel Tank)

บริษทัฯ ผลิตและส่งมอบชิน้ส่วนพลำสติกประเภทต่ำง ๆ ส�ำหรับรถยนต์

และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รวมถึงกำรผลิตถังน�้ำมันพลำสติก ด้วยควำมร่วม

มือทำงด้ำนเทคนิคจำกบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautex Textron) 

ประเทศเยอรมันนี โดยมีลูกค้ำหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกดั บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท 

ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ จ�ำกัด และบริษัท เอเช่ียนฮอนด้ำมอเตอร์ จ�ำกัด 

เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์เป็นธุรกิจที่มียอดสั่งซ้ืออย่ำงต่อเน่ือง

ทกุปีตำมระยะเวลำของรุ่นและกำรใช้งำนของรถยนต์ ซ่ึงมรีะยะเวลำเฉล่ีย

ระหว่ำง 5 ถึง 10 ปี  กำรคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์จะค�ำนึงถึง

มำตรฐำนกำรผลิตและกำรด�ำเนนิงำนโดยมีเกณฑ์ช้ีวดัของลูกค้ำในด้ำน

คุณภำพของสินค้ำ รำคำ และกำรจัดส่งท่ีตรงต่อเวลำ  เม่ือได้รับเลือก

อยู่ในรำยช่ือผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์แล้ว บริษัทฯ ต้องรักษำมำตรฐำน

และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิต  กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองรวมถึง

ควำมมั่นคงและกระบวนกำรผลิตที่เช่ือถือได้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีเป็น

หลักประกันในกำรได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิตรถยนต์และได้ยอดสั่ง

ซื้ออย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นต่อไป

ด้วยมำตรฐำนกำรเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ล�ำดับท่ี 1 กลุ่มบริษัทอำ

ปิโกไฮเทคมุ่งม่ันรักษำมำตรฐำนสูงในกำรด�ำเนินงำนและกำรผลิตและมี

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเพิม่ก�ำลังกำรผลิตหรือยอดส่ังซ้ือส�ำหรับรถยนต์

รุ่นใหม่จำกลูกค้ำอยู่เสมอ  บริษัทฯ ได้จัดทีมฝ่ำยขำยและกำรตลำดท่ี

พร้อมส�ำหรับกำรสนบัสนนุประสำนงำนและให้บริกำรเพือ่ควำมสัมพนัธ์

อนัดกัีบลกูค้ำ  บริษัทฯ ได้สรรหำเทคโนโลยีชัน้น�ำในกำรผลิตและน�ำมำใช้

ในโรงงำน รวมถึงมกีำรพฒันำประสทิธภิำพและปรับลดต้นทุนกำรผลิต

อย่ำงต่อเนือ่งตลอดระยะเวลำของสญัญำกำรจดัส่งสินค้ำเพือ่ให้ลูกค้ำ

ได้รับสินค้ำในรำคำที่แข่งขันได้  ส่ิงเหล่ำนี้ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้

วำงใจจำกผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน�ำและได้รับยอดส่ังซ้ือสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

ส�ำหรับชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ หรือชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งท�ำให้รำคำ

ขำยรวมชิ้นงำนต่อคัน (value per car set) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ลูกค้ำมี

มูลค่ำเพิ่มขึ้นในฐำนะหน่ึงในรำยช่ือผู้ผลิตท่ีได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ  

บริษัทฯ ผลิตและจดัส่งช้ินส่วนยำนยนต์ให้กับผูผ้ลิตรถยนต์โดยตรงและ
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ไม่มีธรุกจิในตลำดช้ินส่วนทดแทน  กลุม่ลกูค้ำของบรษิทัฯ ได้แก่ บริษทัผู้

ผลิตรถยนต์ช้ันน�ำในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  บริษทัฯ มีคู่แข่งทำงกำร

ค้ำที่ส�ำคัญ ได้แก่ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กลุ่มบริษัทซัมมิท และบริษัท ซี

เอชโอโตพำร์ต จ�ำกัด เป็นต้น

1.2 การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Stamping Die)

บริษัทฯ ให้บริกำรออกแบบ พฒันำด้ำนวศิวกรรม และผลิตแม่พมิพ์อย่ำง

เต็มรูปแบบส�ำหรับแม่พมิพ์ป๊ัมเย็นในกำรขึน้รูปโลหะแผ่นส�ำหรับผลิตภณัฑ์

ช้ินส่วนรถยนต์ป๊ัมข้ึนรูป โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลติเพือ่ใช้ในกำรผลิตช้ิน

ส่วนรถยนต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอำปิโก 

กระบวนกำรผลิตแม่พมิพ์เร่ิมจำกกำรออกแบบแม่พมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ 

(CAD) โดยวศิวกรผูช้�ำนำญกำรตำมข้อมูลรำยละเอยีดของผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับจำกลูกค้ำ  จำกนัน้ น�ำแบบมำท�ำกำรหล่อด้วยโฟมเพือ่ท�ำเหล็กหล่อ

ขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) ก่อนจะส่งไปยังเครื่อง CNC Machining 

Center เพือ่ท�ำกำรกดัเหล็กแม่พมิพ์ และด�ำเนินกำรผลิตตำมข้ันตอนตำม

แบบจ�ำลอง และน�ำกลับมำตรวจสอบคุณภำพโดยทมีวศิวกรและทดสอบ

แม่พมิพ์อย่ำงละเอยีดทกุคร้ังก่อนน�ำไปผลิตช้ินส่วนหรือส่งมอบให้ลูกค้ำ  

บริษัทฯ ได้น�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรจ�ำลองกำรขึ้นรูปของ

ช้ินส่วน และท�ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปั๊มชิ้นงำนร่วมกับลูกค้ำ

ในระหว่ำงขั้นตอนกำรออกแบบเพื่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นกำรตลำดส�ำหรับกำรผลิตแม่พิมพ์เพื่อจ�ำหน่ำยแก่

ลูกค้ำภำยนอกทั่วไป เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อใช้ในกำร

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภำยในกลุ่มบริษัทอำปิโก 

1.3 การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs)

อปุกรณ์จบัยึดเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับกำรผลติและประกอบรถยนต์ โดย

เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรจบัยึดช้ินส่วนต่ำง ๆ ของยำนยนต์ เช่น ช้ินส่วนตวั

ถัง ส่วนพื้นรถ โครงหลังคำรถ ประตู ฯลฯ เพื่อเชื่อมชิ้นส่วนต่ำง ๆ เข้ำ

ด้วยกนัเพือ่ประกอบเป็นตวัรถ  กำรผลิตช้ินส่วนอปุกรณ์จบัยึดส่วนใหญ่ 

เป็นกำรผลิตตำมควำมต้องกำรส�ำหรับรถยนต์เฉพำะรุ่นหรอืสำยกำรผลติ 

กำรเปลีย่นรุ่นของรถยนต์จะท�ำให้เกดิควำมต้องกำรในกำรผลติอปุกรณ์

จับยึดชุดใหม่ โดยเร่ิมจำกแนวคิดไปสู่กำรว่ำจ้ำงกำรผลิต ซ่ึงรวมถึง 

ขั้นตอนกำรออกแบบ จ�ำลอง เช่ือม กำรยศำสตร์ (Ergonomics)  

กำรศกึษำมำตรวดัเวลำในกำรผลิตชิน้งำนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

และกำรผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์จับยึด ก่อนกำรจัดส่งจะมีกำรทดลอง

กำรประกอบชิน้ส่วนทัง้หมดและกำรทดสอบมำตรวดัท่ีส่วนทดสอบของ

โรงงำน  จำกน้ัน บริษทัฯ มีกำรให้บริกำรตดิตัง้ทีโ่รงงำนประกอบเพือ่ให้

แน่ใจว่ำไม่มปัีญหำในกำรตดิตัง้  ทมีงำนของบริษทัฯ ให้กำรสนับสนุนกำร

เดนิสำยกำรผลิตส�ำหรับลูกค้ำในทวปีอเมริกำใต้ สำธำรณรัฐประชำชนจนี 

อินเดีย และกลุ่มประเทศอำเซียน

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัท อำปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ�ำกัด เป็นบริษทัไทยบริษัทแรกท่ีให้กำรบริกำร

แก่ลูกค้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชำญและเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

จับยึดแบบ Low Volume ที่ไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุด  เนื่องจำก

ตลำดส�ำหรับอุปกรณ์จับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยมีขนำด

เล็ก บริษัทฯ มีกำรวำงแผนในกำรน�ำสนิค้ำไปท�ำกำรตลำดและขำยในตลำด

ต่ำงประเทศ และลงทุนในกำรพฒันำวจิยัและนวตักรรมเพือ่เพิม่ศกัยภำพ

ของสินค้ำและขยำยกำรบริกำรเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

2. ธรุกิจตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์และศนูย์บริการ (Car Dealerships)

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์และศูนย์บริกำรหลังกำร

ขำยในประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย โดยมีโชว์รูมจ�ำหน่ำยรถยนต์

พร้อมศนูย์บริกำรท่ีทันสมยัและพร้อมให้บริกำรทีด่เีลิศในกำรตรวจสภำพ

รถยนต์ บริกำรงำนซ่อมและประเมินรำคำค่ำซ่อม รวมถึงบริกำรด้ำนงำน

พ่นสี แก่ลูกค้ำ มีรำยได้ คิดเป็นสดัส่วนรำยได้ร้อยละ 38 ของรำยได้รวม

ในปี 2560  บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ยและให้บริกำรหลังกำรขำยของ

รถยนต์ฟอร์ดและมติซูบชิใินประเทศไทย มโีชว์รูมพร้อมศนูย์บรกิำรรวม

ท้ังส้ินจ�ำนวน 4 แห่ง โดยเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริกำรส�ำหรับรถยนต์

ฟอร์ด 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนรำมอินทรำและถนนศรีนครินทร์ในจังหวัด
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สมุทรปรำกำร และส�ำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ 2 แห่ง ตัง้อยู่บนถนนลำดพร้ำว

และท่ีนวนคร  ส�ำหรับในประเทศมำเลเซีย บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยและ

ให้บรกิำรหลังกำรขำยของรถยนต์ฮอนด้ำ มโีชว์รูมพร้อมศนูย์บริกำรตัง้

อยูที่เ่มอืงเปตำลงิจำยำและเมืองคำจงั พร้อมให้บรกิำรแบบครบวงจรด้วย

มำตรฐำน 4S (Sales, Service, Spare Parts, Spray Paint) เพื่อ

ควำมพึงพอใจสูงสุดส�ำหรับลูกค้ำที่น�ำรถมำเข้ำรับบริกำร

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์ท่ีมีคุณภำพและกำรให้บริกำรท่ีดี

และเหมำะสมส�ำหรับลูกค้ำ โดยเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ  

บริษัทฯ มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรจำก

แบบสอบถำมและมีกำรเก็บข้อมูลกำรเข้ำรับบริกำรของลูกค้ำเพื่อน�ำ

ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ

โชว์รูมจ�ำหน่ำยรถยนต์และส่วนของศนูย์บริกำรหลังกำรขำย  บริษทัฯ มี

กำรจดัฝึกอบรมและสร้ำงแรงจงูใจให้กับพนกังำนขำยของบริษัทฯ อย่ำง

สม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดกำรบรกิำรที่ดีต่อลูกค้ำ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและเพิ่ม

ศกัยภำพกำรแข่งขันกับตัวแทนจ�ำหน่ำยอืน่ ๆ  ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั

3. ธุรกิจด้านระบบน�าทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี  
 (Car Navigation and Technology)

ธุรกิจด้ำนระบบน�ำทำงและเทคโนโลยีมีขนำดเล็ก โดยมีรำยได้ในสัดส่วน

น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ  ธรุกิจหลักของบริษัทฯ คือ

กำรให้ค�ำปรึกษำและพฒันำระบบน�ำทำงยำนพำหนะ ระบบบริหำรจดักำร

กำรขนส่งสินค้ำ และระบบจดักำรเมอืงอจัฉริยะ โดยมีควำมเช่ียวชำญด้ำน

แผนทีด่จิทัิล ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ (GIS) กำรพฒันำซอฟแวร์ และ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ให้กับลูกค้ำองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ปัจจบัุน ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบน�ำร่องกำรเดนิทำง

ส�ำหรับตดิตัง้ในรถยนต์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ POWERMAP ซ่ึงได้

รับกำรคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งในรถยนต์

การตลาดและการแข่งขัน

ธรุกิจระบบน�ำทำงและเทคโนโลยีเป็นธรุกิจในตลำดเฉพำะ โดยสินค้ำของ 

บริษัทฯ มจีดุแข็งในด้ำนควำมเข้ำใจในพฤตกิรรมผู้บริโภคและรำยละเอยีด

เฉพำะตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ อำทเิช่น ระบบกำรสะกดค�ำแบบต่ำง ๆ  

ระบบกำรค้นหำท่ีไม่ต้องตำมล�ำดับ และระบบกำรช่วยค้นหำค�ำ เป็นต้น  

บริษทัฯ ได้วำงแผนในกำรพฒันำซอฟแวร์และข้อมลูของแผนทีด่จิทัิลเพือ่

ให้บริกำรทีด่ย่ิีงข้ึนส�ำหรับลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นบคุคลทัว่ไป องค์กร และหน่วย

งำนตวัแทนของรัฐ  บริษัทฯ มีทมีวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญในกำรพฒันำระบบ

และซอฟแวร์ และมีทีมส�ำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้ถูกต้องและทัน

สมยั  บริษทัฯ มีแผนในกำรมองหำโอกำสทำงธรุกจิและใช้ศกัยภำพท่ีมีใน

ด้ำนเทคโนโลยีดจิทิลั บรกิำรกำรเช่ือมต่อ และอนิเตอร์เนต็แห่งสรรพส่ิง 

(Internet of Things)

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทอำปิโกล้วนมีควำมเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำน

ยนต์  ท้ังนี ้อตุสำหกรรมยำนยนต์ไทยมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งมำเป็น

ระยะเวลำมำกกว่ำ 50 ปีและได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีท้ังจำกภำค

รัฐและเอกชน  ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็น

ศนูย์กลำงของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

ด้วยศกัยภำพและควำมได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขนัเหนอืคู่แข่ง ไม่ว่ำจะเป็น

ต�ำแหน่งทีต่ัง้จำกกำรเป็นศนูย์กลำงของภูมิภำค มีตลำดในประเทศขนำด

ใหญ่ มีกระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนทีแ่ขง็แกร่ง โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ี

มีควำมพร้อม รวมถึงนโยบำยสนับสนุนกำรลงทุนจำกรัฐบำล  ถึงแม้ว่ำ

กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ช่วงทีผ่่ำนมำ แต่คำดว่ำอตุสำหกรรมจะฟ้ืนตวัและมกีำรเตบิโตของยอด

กำรผลิตรถยนต์ในประเทศได้ถึง 3 ล้ำนคันต่อไปในอนำคต
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บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 โดยรวมนับเป็นปีที่ดีส�ำหรับทุกตลำดที่บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง

ที่มำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

29

ประเทศไทย

ส�ำหรับอตุสำหกรรรมยำนยนต์ในประเทศไทยซ่ึงเป็นตลำดหลักของกลุ่ม

บรษิทัอำปิโกในปี 2560 มีปรมิำณยอดกำรผลิตรถยนต์เพิม่ข้ึนเล็กน้อย

ในอัตรำร้อยละ 2.28 ด้วยจ�ำนวนกำรผลิตเกือบ 2 ล้ำนคัน และคำดว่ำ

ในปี 2561 น้ี ปริมำณกำรผลิตจะมจี�ำนวนเพิม่ขึน้มำกกว่ำ 2 ล้ำนคันอกี

คร้ังหลังจำกอตุสำหกรรมอยู่ในภำวะซบเซำในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ นับจำก

ปี 2557 ทีป่ระเทศไทยมีปริมำณกำรผลิตรถยนต์มำกกว่ำ 2 ล้ำนคันจำก

โครงกำรรถยนต์คันแรกของรัฐบำล ซ่ึงได้เพิม่จ�ำนวนกำรผลติรถยนต์ให้

ข้ึนไปถงึเกือบ 2.5 ล้ำนคันจำกควำมต้องกำรรถยนต์ภำยในประเทศท่ีเพิม่

ขึน้จำกโครงกำรดงักล่ำว  หลังจำกนัน้ ตัวเลขกำรผลิตรถยนต์ได้กลับเข้ำ

สู่ภำวะปกติในช่วงปริมำณ 1.9 ล้ำนคัน และคงระดับไว้ในช่วงระยะเวลำ 

4 ปีที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศในปี 2560 มีอัตรำกำรเติบโตค่อนข้ำง

ดีที่ร้อยละ 13.4 ต่ำงจำกปี 2559 ที่มียอดขำยลดลงจำกปีก่อน ซึ่งกำร

เติบโตของยอดจ�ำหน่ำยในประเทศสำมำรถชดเชยยอดส่งออกท่ีลดลง

กำรแข่งขันและทิศทำงของอุตสำหกรรม

หน่วย : พันคัน

ในอัตรำร้อยละ 4.1  อย่ำงไรก็ดี กำรส่งออกรถยนต์ยังถือเป็นรำยได้

หลักของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54 

ของอุตสำหกรรมโดยรวม  ประเทศไทยยังถือเป็นฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญ

ของกลุ่มลูกค้ำรถยนต์ญี่ปุ่นรำยใหญ่ โดยเป็นฐำนกำรผลิตและส่งออก

รถยนต์มำตรฐำนคุณภำพระดับโลกไปทั่วทุกมุมโลก  ส�ำหรับตลำดใน

ประเทศ ควำมม่ันคงทำงกำรเมอืงและมำตรกำรส่งเสริมต่ำง ๆ  ของรัฐบำล

ได้ช่วยเพิม่อตัรำกำรเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศให้สูงขึน้ท่ี

ร้อยละ 3.9 นบัว่ำเป็นอตัรำกำรเติบโตท่ีสูงทีสุ่ดนบัจำกปี 2555 และเพิม่

ขึน้จำกปี 2559 ในอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 3.3  ทัง้น้ี ภำวะควำมกดดนัใน

ตลำดท่ีลดลง รวมถึงปัจจัยกำรลงทุนท่ีเป็นบวกและสัญญำณกำรตอบ

รับของผู้บริโภคถอืเป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ยอดขำยรถยนต์ในประเทศให้เพิม่

ขึน้ไปแตะระดบัทีสู่งทีสุ่ดในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำท่ีจ�ำนวน 870,000 คัน และ

คำดว่ำจะคงอตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองในปี 2561 ด้วยประมำณกำร

ยอดขำยที่จ�ำนวน 900,000–920,000 คัน
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ส�ำหรบัปี 2561 ยอดส่งออกรถยนต์คำดว่ำจะยงัคงซบเซำต่อเนือ่ง โดย

อยู่ที่ระดับเดียวกับปี 2560  อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ท่ำมกลำงปัจจยักระตุ้นทีน่่ำสนใจจำกตลำดหลัก อำจท�ำให้กำรปรับตัวข้ึน

ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตกุำรณ์ไม่คำดฝันเกดิขึน้ต่อเศรษฐกจิ

โลกโดยรวม  ท้ังน้ี ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ไทยมีมุมมองเป็นบวกด้วยควำมระมัดระวังต่อกำรเติบโตของตลำดใน

ประเทศ  ด้วยประมำณกำรยอดขำยที่ 900,000-920,000 คัน จะท�ำให้

ตลำดในประเทศมอีตัรำกำรเตบิโตมำกกว่ำช่วงโครงกำรรถยนต์คันแรก

ในปี 2555 และนับว่ำเป็นกำรดีส�ำหรับตลำดในประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

ตลำดรถยนต์ในประเทศมำเลเซียในปี 2560 มปีริมำณยอดขำยในประเทศ

ทีแ่ทบไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน โดยมปีริมำณลดลงเล็กน้อยทีร้่อยละ 0.6 

มำอยู่ท่ีจ�ำนวน 576,635 คัน เปรียบเทียบกับจ�ำนวน 580,124 คันในปี 

2559 รถยนต์เพอโรดวั ซ่ึงเป็นแบรนด์ล�ำดบัสองของรถยนต์ในประเทศยัง

คงครองควำมเป็นเจ้ำตลำดและมยีอดขำยเป็นอนัดบัหนึง่ในกลุ่มรถยนต์

สัญชำตมิำเลเซียด้วยยอดขำยจ�ำนวน 204,881 คัน ซ่ึงลดลงเล็กน้อยใน

อัตรำร้อยละ 1 จำกปีก่อน  รถยนต์ฮอนด้ำรักษำควำมเป็นผู้น�ำในกลุ่ม

รถยนต์สัญชำติต่ำงประเทศและท�ำยอดขำยได้มำกกว่ำ 100,000 คัน

เป็นครั้งแรกด้วยยอดขำย 109,511 คัน คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 

19 จำกปีก่อน และยังคงควำมเป็นผู้น�ำเหนือคู่แข่งส�ำคัญอย่ำงโตโยต้ำ 

ซึ่งมียอดขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จำกปี 2559 โดยมียอดขำย 69,501 คัน  

ส�ำหรับรถยนต์โปรตอน ซ่ึงคร้ังหนึง่เคยเป็นเจ้ำตลำดของรถยนต์สัญชำติ

มำเลเซีย ยังคงมียอดขำยลดลงต่อเน่ือง โดยมียอดขำยเพียง 79,991 

คัน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่น้อยกว่ำปี 2559 ที่ร้อยละ 1.8  อย่ำงไรก็ดี รถยนต์

โปรตอนมีแนวโน้มท่ีเป็นบวกด้วยสำมำรถหำผู้ร่วมทุนที่เหมำะสม โดย

โปรตอนขำยหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.9 ให้แก่ กลีี ่(Geely) ซ่ึงเป็นบริษทั

จำกสำธำรณรัฐประชำชนจนีและเป็นเจ้ำของเดยีวกนักับรถยนต์วอลโว่ใน

ประเทศสวเีดน โดยกล่ีีเป็นผู้ได้รับเลือกหลังจำกขับเค่ียวกบับริษทัพเีอสเอ

จำกฝร่ังเศสในกำรเสนอรำคำเข้ำถือครองโปรตอน ด้วยก�ำลังกำรผลิตท่ี

จ�ำนวน 1 ล้ำนคันต่อปีท่ีโรงงำนประกอบในตันจงุมำลิม โปรตอนต้ังควำม

หวงัไว้กบัรุ่นรถยนต์ของกลีีที่ไ่ด้รับควำมนยิมในประเทศจนี โดยเฉพำะอย่ำง

ย่ิงรถยนต์เอนกประสงค์ SUV Boyue ซ่ึงถือเป็นควำมหวงัว่ำจะช่วยเพิม่

ยอดขำยให้โปรตอนกลบัมำเป็นผูน้�ำในตลำดรถยนต์ในประเทศมำเลเซีย  

นอกจำกนี ้กีล่ีได้วำงแผนใช้ประเทศมำเลเซียเป็นฐำนส�ำหรบักำรเติบโตใน

ตลำดทีน่่ำสนใจอย่ำงภมูภิำคอำเซยีน ซึง่มปีริมำณยอดขำยรวมของรถ

ใหม่ในภมิูภำคมำกกว่ำ 3 ล้ำนคันในปี 2560  ทัง้น้ี ค�ำตัดสินถึงควำมเป็น

ไปได้น้ีจะรู้ได้ในอกีไม่นำนเม่ือโปรตอนวำงแผนกำรเปิดตวัรถยนต์ Boyue 

ที่ปรับโฉมใหม่ในตลำดมำเลเซียช่วงหลังของปี 2561 โดยในช่วงแรกจะ

เป็นรถยนต์ที่ผลิตและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ (CBU) ก่อนจะเปลี่ยนเป็น

รถยนต์ผลิตในประเทศ (CKD) ในปี 2562  กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์

ของมำเลเซียได้ประมำณกำรยอดจ�ำหน่ำยในประเทศส�ำหรับปี 2561 ว่ำ

ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่จ�ำนวน 600,000 คัน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำธำรณรัฐประชำชนจีนยังคงร้ังต�ำแหน่งตลำดยำนยนต์ท่ีใหญ่ที่สุด

ในโลกในปี 2560 ด้วยปริมำณกำรผลิตรถยนต์ท่ีจ�ำนวน 29 ล้ำนคัน

และยอดขำยรถยนต์ท่ีจ�ำนวน 28.9 ล้ำนคัน ซ่ึงคิดเป็นอัตรำกำรเติบโต

เปรียบเทียบกบัปี 2559 ท่ีอตัรำร้อยละ 3.19 และร้อยละ 3.04 ตำมล�ำดบั  

ส�ำหรับปี 2560 จนียังคงมียอดขำยรถยนต์เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกติดต่อ

กนัเป็นปีที ่9  ในขณะท่ีอตัรำกำรเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

มีอัตรำที่ลดลงมำสู่ระดับที่ค่อนข้ำงปกติในปี 2560 ที่ร้อยละ 6.9 และ

ประมำณกำรในปี 2561 ทีร้่อยละ 6.5 กำรผลิตรถยนต์และยอดจ�ำหน่ำย

รถยนต์คำดว่ำจะเติบโตต่อเน่ืองในอัตรำร้อยละ 3 ในปี 2561  ในกลุ่ม

หน่วย : พันคัน
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ของรถยนต์โดยสำร ปริมำณผลิตและจ�ำหน่ำยรถยนต์มีจ�ำนวน 24.81 

ล้ำนคันและ 24.72 ล้ำนคันตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนในอัตรำร้อย

ละ 1.6 และร้อยละ 1.4 ตำมล�ำดับ โดยแนวโน้มตลำดของรถยนต์น่ัง

เอนกประสงค์ประเภท SUV ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จำกปี

ก่อน ในขณะทีร่ถยนต์ประเภทอืน่ อำท ิรถยนต์นัง่ทัว่ไป (Sedan) รถยนต์

เอนกประสงค์ประเภท MPV และ Crossover ปรับตัวลดลงจำกปีก่อน

ในอัตรำร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 20

กลุ่มเอสเอไอซี (SAIC) นับว่ำเป็นอันดับหน่ึงของกลุ่มยำนยนต์ด้วย

ยอดขำยที่ 6.92 ล้ำนคัน ซ่ึงรวมยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์รุ่นท่ีขำยดีในจีน 

ได้แก่ Shanghai VW ด้วยยอดขำย 2.05 ล้ำนคัน ตำมด้วย FAW VW 

ด้วยยอดขำย 1.95 ล้ำนคัน  อันดับสอง ได้แก่ กลุ่มดงเฟิงออโตโมบิล 

(DFAC) ซ่ึงมียอดขำย 4.12 ล้ำนคัน โดยบริษัทร่วมทุนดงเฟิงนิสสันมี

ยอดจ�ำหน่ำยเป็นอนัดบั 5 ของอนัดบัรถยนต์ท่ีขำยดทีีส่ดุในจนี ด้วยยอด

ขำยจ�ำนวน 1.26 ล้ำนคัน

สำธำรณรัฐประชำชนจีนจะคงควำมเป็นผู้น�ำของตลำดยำนยนต์ท่ัวโลก

ส�ำหรับรถยนต์พลังงำนใหม่ ท้ังในส่วนของกำรผลติและกำรจ�ำหน่ำย โดย

มีจ�ำนวนกำรผลิตที่ 794,000 คัน และยอดจ�ำหน่ำยที่ 777,000 คันในปี

ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จำกปีก่อน  รถยนต์พลังงำน

ใหม่น้ี ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ำและรถยนต์ไฮบริดแบบปล๊ักอนิ  จ�ำนวน

สถำนสี�ำหรับชำร์ตไฟมีจ�ำนวนเพิม่ข้ึนเป็น 210,000 แห่งในปี 2560  และ

ปี 2561 คำดว่ำจะมีปริมำณกำรผลิตและยอดขำยท่ีเติบโตเพิ่มขึ้นถึง

มำกกว่ำ 1 ล้ำนคัน และควบรวมต�ำแหน่งของจีนในฐำนะผู้น�ำระดับโลก

ในอุตสำหกรรมรถยนต์พลังงำนใหม่อีกด้วย
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บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินกำรในกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรบริหำร

ควำมเสีย่งขององค์กรโดยถอืเป็นหนึง่ในปัจจยัส�ำคัญในกำรบรหิำรองค์กร

เพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและย่ังยืน  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหน้ำท่ีควำม 

รับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรพจิำรณำทบทวน

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเหมำะสมของนโยบำยบริหำร

ควำมเส่ียงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทกุปี โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียงมีหน้ำทีพ่จิำรณำปัจจยักำรเปลีย่นแปลงในกำรด�ำเนนิธรุกิจและควำม 

เป็นไปได้ของเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ ทีอ่ำจท�ำให้เกดิปัจจยัเส่ียงต่อองค์กร และ

ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมเพือ่ลดโอกำสกำรเกดิปัจจยัเสีย่งและผลกระทบ

ของควำมเส่ียงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงได้วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงของประเทศ
ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางการเมือง

บริษัทฯ ประเมินควำมเส่ียงจำกควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยเส่ียงส�ำคัญของบริษัทฯ เนื่องจำกผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย  ในอดีตท่ีผ่ำนมำ ควำมไม่ม่ันคง

ทำงกำรเมืองได้น�ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมอืง กำรประท้วง ซ่ึงส่ง

ผลกระทบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศ  กำรเปลี่ยนแปลง

ของรัฐบำลมผีลต่อกำรก�ำหนดและควำมต่อเนือ่งของนโยบำยรัฐบำล ซ่ึง

ส่งกระทบต่อกำรเติบโตและทิศทำงของอุตสำหกรรมยำนยนต์  

ด้วยควำมมีเสถียรภำพของรัฐบำลทหำรและประกำศก�ำหนดกำรเลือก

ตัง้ในปี 2561 ท่ีจะเกิดขึน้น้ี ท�ำให้บริษัทฯ ประเมินควำมเป็นไปได้ของกำร

เกดิปัจจยัเส่ียงน้ีค่อนข้ำงต�ำ่ และผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนธรุกิจท่ีไม่มี

นัยส�ำคัญ ด้วยสถำนที่ตั้งของโรงงำนอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมรอบนอก

กรุงเทพมหำนครซ่ึงไม่ได้รับผลกระทบหำกมกีรณีกำรประท้วง  อย่ำงไรก็

ด ีบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินจำกเศรษฐกจิท่ีซบเซำซึง่

เป็นผลจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยกำรมองหำโอกำสและ

กำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซ่ึงสำมำรถช่วยลดทอนผลกระทบต่อผลกำร

ด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ ได้บำงส่วนหำกเกดิกำรหยุดชะงักของกำรด�ำเนิน

ธุรกิจในประเทศไทย

 

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัทฯ ประเมินควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ในอดีต บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำก

เหตุกำรณ์ภยัพบัิติส�ำคัญ 2 เหตุกำรณ์ ได้แก่ เหตกุำรณ์สนึำมิในประเทศ

ญ่ีปุ่นและเหตุกำรณ์น�้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงท�ำให้เกิดกำรหยุด

ชะงักของธุรกิจและห่วงโซ่กำรผลิตและจัดส่งสินค้ำของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์  กำรผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนช้ินส่วน

ยำนยนต์ นอกจำกนั้น เหตุกำรณ์น�้ำท่วมได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

ทรัพย์สิน เคร่ืองจักร สินค้ำ และอำคำรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ บันทึก

ผลขำดทุนที่สูงจำกรำยได้ที่หำยไป กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกมูลค่ำท่ีลด

ลงของทรัพย์สิน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้จำกกำรปกป้องทรัพย์สินและ

ฟื้นฟูธุรกิจภำยหลังจำกน�้ำท่วม

ส�ำหรับปี 2560 บริษทัฯ ได้ประเมนิควำมเส่ียงจำกภยัพบัิติทำงธรรมชำติ

ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปี 2559 โดยบริษัทฯ ยังคงประเมินผลกระทบ

ทำงกำรเงนิในระดับที่สงู แต่ควำมเป็นไปได้ของเหตกุำรณ์อยูใ่นระดับต�ำ่ 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ทบทวนมำตรกำรปกป้องและป้องกันในกำรจ�ำกัด

และลดผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่อกำรด�ำเนินกิจกำรและทำงกำรเงิน โดย

มำตรกำรเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรบ�ำรุงรักษำเขื่อนก้ันน�้ำล้อมรอบพื้นท่ีนิคม

อุตสำหกรรมไฮเทค กำรจัดหำกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมควำม

เส่ียงหลักของอุตสำหกรรมส�ำหรับทุกกิจกำรของบริษัทฯ และกำรดูแล

อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรของโรงงำนต่ำง ๆ ให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำนอยู่

เสมอเพือ่เตรียมพร้อมส�ำหรบักำรย้ำยสำยกำรผลิตในกรณีท่ีโรงงำนใด

โรงงำนหนึ่งได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสำหกรรมยำนยนต์มีอัตรำกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสูงในช่วงของกำร

เปล่ียนรถยนต์รุ่นใหม่  ผูผ้ลติช้ินส่วนยำนยนต์ต่ำงแข่งขันกันอย่ำงหนกั

เพื่อให้ได้รับค�ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำบริษัทผลิตรถยนต์ ซ่ึงหมำยถึงหลัก

ประกันรำยได้ของบริษัทต่อเน่ืองไปตลอดอำยุกำรผลิตของรถยนต์รุ่น

นั้น ท�ำให้มีควำมเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ อำจสูญเสียค�ำส่ังซ้ือให้กับบริษัทผู้

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รำยอื่น  บริษัทฯ ได้ประเมินและให้ควำมส�ำคัญต่อ

ควำมเส่ียงนี้ เนื่องจำกส่งผลกระทบที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนและชื่อ

เสียงของบริษัทฯ  ถึงแม้ว่ำควำมเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ จะสูญเสียค�ำสั่งซื้อ

จะอยู่ในระดับที่อำจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อรักษำ

ควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ำและรักษำมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน 

คุณภำพของสินค้ำ รำคำที่แข่งขันได้ และมีกำรจัดส่งที่ตรงต่อเวลำ ให้มี

มำตรฐำนสูงเพือ่ควำมต่อเน่ืองของกำรได้รับค�ำสัง่ซ้ือส�ำหรับรถยนต์รุน่

ต่อไป และด้วยประวัติกำรด�ำเนินงำนที่ดี รวมถึงรำงวัลและกำรรับรองที่

ได้รบัจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้บริษัทฯ มีควำมม่ันใจทีจ่ะได้รับค�ำส่ัง

ซื้อสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องในฐำนะผู้ผลิตที่ลูกค้ำไว้วำงใจ

ปัจจัยควำมเสี่ยง



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 33

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีควำมเส่ียงที่ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้จำกกำรกระจุกตัวของ

ลูกค้ำ เนือ่งจำกจ�ำนวนผูผ้ลิตรถยนต์รำยใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยรำย 

รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกลูกค้ำหลัก 3 รำย ได้แก่ อีซูซุ  

ออโต้อัลลำยแอนซ์ (AAT) และนิสสัน ซ่ึงท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนของ 

บริษทัฯ มีควำมเกีย่วข้องกับผลกำรด�ำเนินงำนและส่วนแบ่งทำงกำรตลำด

ของลูกค้ำหลัก 3 รำยน้ี และกำรสูญเสียค�ำสั่งซ้ือจำกลูกค้ำหลักรำยใด

รำยหนึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ในปี 2560 บริษัทฯ ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนไว้ใน

ระดับต�่ำเนื่องจำกลูกค้ำหลักของบริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีในปี

ที่ผ่ำนมำ  ควำมเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ อำจไม่ได้รับค�ำส่ังซ้ืออยู่ในระดับต�่ำ 

และบริษัทฯ มียอดขำยเพิ่มข้ึนจำกลูกค้ำรำยอื่น อำทิ เช่น จีเคเอ็น และ

อเมริกันแอ็คเซิล (AAM) ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงำนในกำรเพิ่ม

ยอดขำยของสินค้ำทุกกลุ่มและขยำยฐำนลูกค้ำเพือ่สร้ำงสมดลุและควำม

หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำร 

กระจกุตวัของลูกค้ำน้อยรำยและคงอตัรำผลก�ำไรของบริษัทฯ ในระยะยำว

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงประเมินถึงควำมเส่ียงจำกกำรชะลอตัว 

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทยจำกตลำดในประเทศที่ลดลง 

อย่ำงมนัียส�ำคัญหลงัจำกยอดผลิตรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้ตำมควำมต้องกำร

รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงผิดปกติในช่วงปี 2555-2556 และตำมมำด้วย

ยอดส่งออกที่ลดลงในประเทศคู่ค้ำรำยใหญ่  เศรษฐกิจที่ซบเซำส่งผล 

กระทบต่อรำยได้และผลก�ำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซ่ึงล้วนด�ำเนิน

ธุรกิจเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ อย่ำงไรก็ดี จำกประมำณ

กำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 3-5 

ต่อปี ซึ่งมำจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและข้อก�ำหนดกำรถือครอง

รถยนต์คันแรกในระยะเวลำ 5 ปีท่ีได้ส้ินสุดลง ท�ำให้บริษัทฯ ประเมิน

ควำมเสีย่งของรำยได้ท่ีอำจลดลงอยู่ในระดบัต�ำ่ อกีทัง้บริษทัฯ ได้ด�ำเนิน

มำตรกำรลดต้นทุนและควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ลดผลกระทบ 

ต่อก�ำไร รวมถึงหำโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำและขยำยธุรกิจไป 

ยังตลำดอื่น ๆ อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำเหล็กส�ำหรับธรุกิจกำร

ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ โดยกำรเปล่ียนแปลงของรำคำเหล็กจะส่งผลก

ระทบต่อก�ำไรของบริษัทฯ เนื่องจำกเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก มีสัดส่วน

ประมำณร้อยละ 75 ของต้นทุนสินค้ำ  บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมำตรกำร

ในกำรลดควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยกำรใช้นโยบำยกำรจัดซ้ือส่วน

กลำง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัทฯ ท�ำข้อตกลง 

กับลูกค้ำในกำรซ้ือวัตถุดิบเหล็กจำกผู ้ขำยท่ีได้รับกำรรับรองจำก

ลูกค้ำในรำคำที่ตกลงกันไว้ เม่ือรำคำเหล็กมีกำรเปล่ียนแปลง รำคำ 

ขำยจะมีกำรปรับตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำเหล็ก ซ่ึงเป็นกำรส่ง

ผ่ำนควำมเส่ียงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลก�ำไรของ 

บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต�่ำ

ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัทฯ ประเมินควำมเส่ียงจำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะ

และฝีมือและปัญหำกับสหภำพแรงงำน ซ่ึงสำมำรถส่งผลกระทบอย่ำง

มีนัยส�ำคัญต่อกำรผลิตและจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ และท�ำให้บริษัทฯ 

เสียควำมน่ำเชื่อถือและท�ำให้เกิดกำรหยุดชะงักของอุตสำหกรรมกำร

ผลิตยำนยนต์  บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนของบริษัทและถือ

เป็นหนึง่ในพื้นฐำนส�ำคญัขององค์กร โดยบรษิทัฯ ไดใ้หก้ำรสนบัสนนุใน

เรื่องคุณภำพชีวิต ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร และกำรพัฒนำศักยภำพ

ของพนกังำนทกุคน  บริษัทฯ มคีวำมระมัดระวงัในกำรด�ำเนนิกำรและกำร

จดักำรปัญหำทีเ่ก่ียวข้องกบัสหภำพแรงงำนให้มคีวำมเหมำะสมและไม่เกดิ

ควำมขัดแย้งหรือข้อพพิำท  ด้วยควำมใส่ใจของผูบ้ริหำรและควำมสัมพนัธ์

ทีด่กัีบพนกังำน ท�ำให้ควำมเป็นไปได้ของข้อพพิำทแรงงำนและผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนนิงำนอยู่ในระดบัต�ำ่  นอกจำกนี ้บริษทัฯ ได้วำงแผนกำรน�ำ

สมองกลมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเพือ่ทดแทนและลดกำรพึง่พงิแรงงำน

และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในระยะยำว

ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองมำตรฐำนท่ีดีเยี่ยมกำรผลิตและจัดส่ง 

สินค้ำคุณภำพให้กบัลูกค้ำ  บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองและด�ำเนินงำนตำม

มำตรฐำนควบคุมคุณภำพ ISO/TS16949  บริษทัฯ ตัง้เป้ำหมำยในกำร

จดัส่งสินค้ำท่ีไม่มขีองเสยี (Zero Defect) ให้กบัลูกค้ำ รวมถงึสร้ำงแรง

จงูใจและสนบัสนนุให้พนกังำนมีกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในเรือ่งคุณภำพ ซึง่

สร้ำงควำมม่ันใจว่ำควำมเส่ียงในเร่ืองคุณภำพมกีำรจดักำรและควบคุมท่ีดี 

นอกจำกนี ้บริษทัฯ ได้ต้ังส�ำรองค่ำใช้จ่ำยท่ีเกีย่วข้องกบัชิน้งำนเสียตำม

สัญญำกับลูกค้ำ และได้ท�ำประกันควำมเสียหำยจำกกำรเรียกคืนสินค้ำ

เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงนี้ด้วย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ประเมินควำมเป็นไปได้ของควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำร

สูงสุด และได้ก�ำหนดมำตรกำรลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งในกำรบริหำร

จดักำรและควบคุมองค์กร  โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร 

โดยให้อ�ำนำจกำรบริหำรและกำรตัดสนิใจแก่ผู้บริหำรมืออำชีพของแต่ละ

บริษัทในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและรำยงำนต่อคณะผู้บริหำรและคณะ

กรรมกำรบริษัท ซ่ึงมบีทบำทในกำรให้ค�ำแนะน�ำและสนบัสนนุกำรเติบโตของ
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ธรุกจิให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกลยุทธ์ทำงธรุกิจของบริษัทฯ กำรกระจำย 

อ�ำนำจน้ีช่วยลดกำรพึง่พงิกำรตดัสนิใจของผู้บริหำรสูงสดุและสนับสนนุ

ให้ธรุกจิสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและเป็นอสิระ  นอกจำกน้ี 

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนกำรพัฒนำควำมสำมำรถและแผนกำรสืบทอด

ต�ำแหน่งส�ำคัญในองค์กร และก�ำหนดหลักสูตรที่จ�ำเป็นและแผนกำรฝึก

อบรมที่เหมำะสมส�ำหรับแต่ละบุคคลเพื่อพัฒนำพนักงำนท่ีมีศักยภำพ

ให้มีควำมพร้อมส�ำหรับบทบำทกำรเป็นหัวหน้ำงำนหรือผู้บริหำรเพื่อ

สนับสนุนกำรเติบโตของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืม 

กับสถำบันกำรเงินในอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว  ส�ำหรับปี 2560 อัตรำ

ดอกเบี้ยนโยบำยคงท่ีท่ีร้อยละ 1.5 ท�ำให้ผลกระทบจำกควำมเส่ียงน้ีอยู่

ในระดับต�่ำ  อย่ำงไรก็ดี กำรคำดกำรณ์ถึงกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจอำจ

ส่งผลกระทบให้อตัรำดอกเบ้ียมีกำรปรับตวัสูงขึน้  บรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนด

นโยบำยกำรบริหำรเงินกู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ย

ลอยตัวให้มีสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อต้นทุน

ทำงกำรเงินให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงกำรออก

และเสนอขำยหุ้นกู้ในอัตรำดอกเบ้ียคงที่ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร

ลดสัดส่วนเงินกู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อลด

ควำมเส่ียง โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ประมำณร้อยละ 41 ของวงเงิน

สินเชื่อกู้ยืมระยะยำวคงเหลือของบริษัทฯ

ความเสีย่งจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศจำกกิจกำรบำงส่วนของบริษัทฯ ท่ีมีกำรติดต่อธุรกิจและ 

ส่งสินค้ำโดยตรงให้กบับริษทัผูผ้ลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ในเงินตรำสกลุต่ำง

ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทนุและรำยได้ของบริษทัฯ เม่ืออตัรำแลก

เปล่ียนมีกำรเปลีย่นแปลง  ในปี 2560 บริษัทฯ ประเมินควำมเส่ียงและผลก

ระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของส่วนธรุกจิปกติในระดบัต�ำ่ ถึงแม้ว่ำอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศมีควำมผันผวนสูงในระหว่ำงปี เนื่องจำก 

บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรซ้ือขำยในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศประมำณร้อย

ละ 5 ของรำยได้  อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรให้กู้ยืมเงินในสกุลดอลลำร์

สหรัฐแก่บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซ่ึงท�ำให้ บริษัทฯ  

รับรู้ผลกำรขำดทุนจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรจับคู่รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน

สกลุเงินเดยีวกนัเพือ่ป้องกันควำมเสีย่งแบบธรรมชำติ (Natural Hedge) 

ส�ำหรับธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืม 

ระหว่ำงกนัด้วย  ในกรณีที่ไม่สำมำรถครอบคลุมควำมเส่ียงหรือผลกระทบ 

ได้ทั้งหมด บริษัทฯ อำจมีกำรพิจำรณำท�ำสัญญำซ้ือ/ขำยเงินตรำ 

ต่ำงประเทศล่วงหน้ำหรือกำรใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพือ่ลดควำม

เส่ียง อย่ำงไรกด็ ีบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรค้ำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำร

เงินเพื่อกำรเก็งก�ำไรแต่อย่ำงใด

ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหำที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้ก�ำหนดนโยบำยและข้ันตอนกำร

ปฏบัิติงำนเพือ่ให้มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดต่ีอสุขอนำมัยและควำมปลอดภยั

ของพนักงำนและสอดคล้องกบักฎหมำยและข้อบงัคับในด้ำนส่ิงแวดล้อม  

บรษัิทฯ ได้สร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยของ

พนกังำนทกุคน และได้จดักจิกรรมเพือ่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทีด่ใีนเร่ือง

สุขภำพและควำมปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร  กจิกรรมเหล่ำน้ี ได้แก่ สัปดำห์

ควำมปลอดภยั กิจกรรมกำรตรวจสอบและก�ำจดัจดุเส่ียงภยัเพือ่ป้องกัน

กำรเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ 

CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมในท่ีท�ำงำนท่ีปลอดภัย 

สะอำด สะดวก และง่ำยต่อกำรตรวจสอบ โครงกำรโรงงำนสีขำวเพือ่สถำน

ทีท่�ำงำนทีป่ลอดสำรเสพติด กำรจดัตำรำงบ�ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 

กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีส�ำหรับพนักงำน  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่ม

กจิกรรมกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองและโครงกำรในกำรลดขยะและกำรใช้

พลังงำน ได้แก่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และเหมำะสมในกำรใช้พลังงำน

แสงอำทิตย์ และกำรใช้หลอด LEDs ในโรงงำนของบริษัทฯ ทุกแห่งเพื่อ

ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ  ท้ังน้ี บริษทัฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนส่ิง

แวดล้อม ISO14001 และข้อก�ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเน่ืองซ่ึง

เป็นเคร่ืองยืนยันถึงควำมมุ่งมัน่และควำมน่ำเช่ือถอืในกำรบริหำรจดักำร

ด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทร่วมทุนและการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นบริษัทระดับ

โลกท�ำให้บริษัทฯ ประเมินถึงควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจกับบริษัท 

คู่ค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซ่ึงข้อขดัแย้งกับบริษัทคู่ค้ำสำมำรถส่งผล 

กระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและผลก�ำไรของบริษทัฯ รวมถึงมูลค่ำกำรลงทนุ

และชือ่เสียงของบริษัทนต่อลูกค้ำและคู่ค้ำทำงธรุกิจ  กำรด�ำเนินธรุกจิใน

ต่ำงประเทศอำจมคีวำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอนและนโยบำยในประเทศท่ี

อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและผลก�ำไร  ดังนั้น คณะกรรมกำร

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงให้ฝ่ำยบริหำรเพือ่ศกึษำควำมเป็น

ไปได้ในแต่ละโครงกำรเพือ่ให้ฝ่ำยบริหำรได้มกีำรประเมินกำรลงทุนอย่ำง

รอบคอบ ข้อตกลงระหว่ำงบริษทัคู่ค้ำต้องชัดเจนและมกีำรตกลงร่วมกัน

ในกำรบริหำร รวมถงึบทบำทและควำมรับผดิชอบของแต่ละฝ่ำยในบริษัท

ร่วมทนุ  กำรลงทนุทีมี่มลูค่ำสูงหรือถือเป็นส่วนส�ำคัญของกจิกำรต้องได้

รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
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ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ และหลงัจำกเข้ำลงทุนแล้ว ฝ่ำยบริหำร

ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและให้กำรสนับสนุนที่จ�ำเป็น

เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมรำบร่ืนและสร้ำงผลตอบแทนท่ี

เหมำะสมให้กับผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้กับธนาคาร

บริษัทฯ ใช้วงเงินสินเช่ือกับธนำคำรเพื่อประกอบกิจกำร ท�ำให้บริษัทฯ 

มีควำมเส่ียงในกำรผิดสัญญำกับธนำคำรในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถ

ปฏบัิตติำมเง่ือนไขท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำเงนิกู้ได้ซ่ึงอำจท�ำให้บรษัิทฯ ถูก

เรียกคืนเงินกู้  ในกรณีท่ีมีกำรเรียกคืนเงินกู้จำกธนำคำรหน่ึงแห่ง อำจ

เป็นผลให้เจ้ำหน้ีรำยอื่นเรียกคืนเงินกู้และส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเช่ือ

และช่ือเสียงของบริษัทฯ  ดังน้ัน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมผล

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดและรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับธนำคำรเพื่อ

หลีกเล่ียงมูลเหตุของกำรผิดสัญญำ กำรเติบโตของรำยได้และผลก�ำไร

ที่เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องท�ำให้ฐำนะกำรเงินและสภำพคล่องของบริษัทฯ 

มีควำมแข็งแกร่งและท�ำให้ควำมเส่ียงในกำรผิดนัดช�ำระหนี้อยู่ในระดับ

ต�่ำมำก  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดผลกระทบ

และป้องกันกำรเกิดควำมเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงกำรกระจำยแหล่งเงินทุนด้วย

กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และกำรทบทวนเง่ือนไขและข้อก�ำหนดของ

สัญญำเงินกู้ที่เหมำะสมและสำมำรถปฏิบัติตำมได้

ความเสี่ยงจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงจำกกำรติดสินบนและกำรทุจริตท่ี 

เกดิจำกกำรขำดควำมโปร่งใส ซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคัญต่อกำร

ด�ำเนินงำนและท�ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็น  บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมและได้แสดงเจตนำท่ีจะต่อสู้

กับกำรทุจริตทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนต่ำง ๆ ในองค์กร 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำย กำรให้บริกำร กำรจดัซ้ือ จ้ำงงำน บริจำค ให้บริกำร

สนับสนุน รวมถงึกำรให้หรอืรับเลีย้งรับรอง ควำมบนัเทิง หรือของขวญั  

บริษทัฯ มีกำรทบทวนกำรท�ำงำนให้เป็นไปตำมข้ันตอนกำรปฏบิติังำนและ

จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนเป็นประจ�ำทุกปี  นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

สนับสนุนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถรำยงำนข้อสงสัยหรือ

พฤติกรรมทีอ่ำจเป็นควำมผดิหรือไม่เหมำะสมท่ีอำจน�ำไปสู่กำรทุจริตต่อ

บรษิทัฯ ถงึคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยตรง (Whistle Blower Policy)

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทฯ ให้ควำมสนใจต่อแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงที่อำจส่งผลกระทบ 

ต่อธรุกิจอตุสำหกรรมยำนยนต์ โดยแนวโน้มเหล่ำนีม้ำจำกกำรเปล่ียนแปลง

ในอนำคตของเทคโนโลยท่ีีเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของเทคโนโลยดีจิทิลั

และควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ได้แก่ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

กำรให้บริกำรเช่ือมต่อข้อมูล รวมถึงยำนยนต์ขับเคล่ือนโดยไร้คนขับ 

อย่ำงไรก็ด ีบริษทัฯ ได้ท�ำกำรประเมินและพบว่ำแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงที่

กล่ำวมำจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในระยะส้ัน เนือ่งจำกควำมต้องกำร

ช้ินส่วนยำนยนต์ของบริษัทฯ ยังคงเดิม ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตเพื่อใช้ใน

ยำนยนต์ไฟฟ้ำหรือรถยนต์ท่ีมเีคร่ืองยนต์แบบเดมิทีใ่ช้น�ำ้มัน  เนือ่งจำก

ช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีบริษัทฯ ผลิตเป็นช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูปทีเ่ป็นส่วนของ

โครงหรือตัวถงัรถและส่วนดมุล้อ  นอกจำกนีก้ำรพฒันำยำนยนต์ไฟฟ้ำ

ส�ำหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกขนำดเล็กซ่ึงมีบทบำทส�ำคัญต่อธรุกิจของ 

บริษทัฯ ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของกำรพฒันำและคำดว่ำจะใช้เวลำนำนกว่ำ

จะเริ่มมีกำรน�ำมำประกอบใช้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงในด้ำนควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนัในระยะยำว และได้จดัตัง้หน่วยงำนวจิยัและพฒันำภำยในบรษัิทฯ 

เพื่อศึกษำผลกระทบของกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีในอนำคต และเพื่อ

สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตชิ้น

ส่วนยำนยนต์ ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์และศูนย์บริกำร และอินเตอร์เน็ต

แห่งสรรพสิ่งและเทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อข้อมูล
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โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ�ำกดั (มหำชน) มทุีนจดทะเบยีน 322,649,160 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนช�ำระแล้ว 322,583,844 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัท้ังหมด
จ�ำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรซ้ือหุ้นคืนจ�ำนวน 6,007,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ  ในเดือนกุมภำพันธ ์  
ปี 2560 ประชมุคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมีตอินมัุติกำรจ�ำหน่ำยจ่ำยคืนหุน้ท่ีซือ้คืนมำในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดระยะเวลำ ตัง้แต่
วันที่ 15 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยำยน 2562  ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ท�ำกำรจ�ำหน่ำยจ่ำยคืนหุ้นที่ซื้อคืนไปในตลำดหลักทรัพย์แต่อย่ำงใด

นอกเหนือไปจำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ล�าดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นำยเย็บ ซู ชวน

นำงเตียว ลี งอ

44,122,773

31,811,346

13.68

9.86

กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวน รวมเป็นจ�านวน 75,934,119 23.54

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 48,810,897 15.13

3 นำงสำวเย็บ ซิน หยี 45,055,469 13.97

4 นำงสำวเย็บ ซิน หรู 25,646,760 7.95

5 บริษัท ทุนภัทร จ�ำกัด (มหำชน) 15,793,600 4.90

6 นำยพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,486,300 3.56

7 นำยเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนำ 6,097,620 1.89

8 บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 6,007,700 1.86

9 กองทุนเปิด บรรษัทภิบำล หุ้นระยะยำว 5,420,600 1.68

10 นำยสมพงษ์ เผอิญโชค 4,397,440 1.36

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 77,933,339 24.16

รวม 322,583,844 100.00

ที่มา  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561)

หมายเหตุ นำยเย็บ ซู ชวนและนำงเตียว ลี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตำมประกำศว่ำด้วยเรื่องกำรก�ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะ

กำรกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่นและกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 246

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 16,965,949 5.26
2 นำงสำวเย็บ ซิน หยี 12,445,571 3.86
3 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 2,583,236 0.80
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,299,300 0.71
5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1,753,000 0.54
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,750,300 0.54
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ กลุ่ม
ของนำยเย็บ ซู ชวน โดยมีนำยเย็บ ซู ชวน และนำงเตียว ลี งอ เป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบริษัทฯ

ในเดอืนมถินุำยน 2560 บริษทัฯ ได้รับแจ้งว่ำกลุ่มบริษทัโซจทิสึ คอร์ปอเรชัน่ ได้ท�ำบนัทกึข้อตกลงในกำรขำยหุน้ของบริษทัฯ ทีก่ลุ่มโซจทิสึถือครองอยู่
ทัง้หมด ให้กับนำงสำวเยบ็ ซิน หยี และนำงสำวเยบ็ ซิน หรู  และจำกบนัทึกข้อตกลงในกำรซ้ือขำยหุน้ดงักล่ำว นำยฮเิดโอะ ฮำทำดะ และนำยยำสุฮโิระ 
คำวำมูระ ซ่ึงเป็นผู้บริหำรของกลุ่มโซจิทสึ ได้ย่ืนหนังสือลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ  กำรซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 2561

บริษัทฯ ไม่มข้ีอตกลงระหว่ำงกนัในกลุม่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในเร่ืองทีมี่ผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษทัฯ มข้ีอจ�ำกดักำรถือหุน้ของบคุคลต่ำงด้ำว (Foreign Limit) ตำมกฎหมำยทีร้่อยละ 49 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่ดทะเบียนและช�ำระแล้ว โดยหุน้ของ 
บริษัทฯ มีกำรถือครองโดยบุคคลต่ำงด้ำวที่สัดส่วนร้อยละ 48.88 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม 2561)

หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน 3 ชุด ซ่ึงได้จดทะเบียนและซ้ือขำยได้ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai 
Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ครบก�าหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าเสนอขาย ดอกเบี้ย

อันดับ

เครดิต

1
หุ้นกู้ของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
29 เมษำยน 2561 800 ล้ำนบำท 4.34 BBB+

2
หุ้นกู้ของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
11 มิถุนำยน 2562 300 ล้ำนบำท 3.10 ไม่มี

3
หุ้นกู้ของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
6 ตุลำคม 2563 300 ล้ำนบำท 3.09 ไม่มี

รวม 1,400 ล้านบาท

ในเดอืนตลุำคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยหุน้กู้ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง ซ่ึงมีจ�ำนวนไม่เกนิ 10 รำย โดยหุน้กู้ดงักล่ำวเป็นหุน้กู้ไม่ด้อย
สิทธิและไม่มีหลักประกัน มีระยะเวลำ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน ใช้ช่ือว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในจ�ำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท มูลค่ำรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บำท โดยมีรำย
ละเอียด ดังนี้

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

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อำยุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน นับจำกวันออกหุ้นกู้

มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย 300,000,000 บำท (จ�ำนวน 300,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท)

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2560

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2563

อัตรำดอกเบี้ยและก�ำหนดระยะเวลำช�ำระ

ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยช�ำระดอกเบี้ยในวันท่ี 6 เมษำยน และ 6 ตุลำคมของทุกปี โดยจะ

ท�ำกำรช�ำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันท่ี 6 เมษำยน พ.ศ. 2561 และจะท�ำกำรช�ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยในวันท่ี 

6 ตุลำคม พ.ศ. 2563

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิหลังช�ำระภำษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมี
เง่ือนไขว่ำกำรจ่ำยเงนิปันผลจะขึน้อยู่กับแผนกำรลงทนุ ควำมจ�ำเป็น และควำมเหมำะสมอืน่ ๆ ในอนำคตตำมทีบ่ริษทัฯ เหน็สมควร และต้องไม่ขัดกับ
กฎหมำยบรษิัทมหำชนจ�ำกัดว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งก�ำหนดให้บรษิทัฯ มีกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำย โดยให้มี
ทุนส�ำรองสะสมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องจัดสรรก�ำไรเพื่อเป็นทุนส�ำรองเพิ่มขึ้น

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถอนุมัติจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมในกรณีที่พิจำรณำแล้วพบว่ำบริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีและมีสภำพคล่องที่เพียงพอ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ โดยให้ค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนิน
งำน โครงสร้ำงเงนิทนุ สภำพคล่อง และสถำนะทำงกำรเงนิของบริษัท รวมถึงพจิำรณำแผนกำรลงทุนในอนำคตและควำมจ�ำเป็นทำงธรุกิจในด้ำนอ่ืน ๆ 
โดยบริษัทจะต้องมกีำรจดัสรรก�ำไรสุทธส่ิวนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำย โดยให้มีทุนส�ำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องจดัสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองเพิม่ขึน้อกี  หลงัจำกน้ัน จงึให้จดัสรรเงนิปันผลให้แก่บริษทัฯ และผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี บริษทัฯ ไม่มนีโยบำย
ที่อำจก่อให้เกิดกำรยักย้ำยถ่ำยเทผลประโยชน์ที่จะท�ำให้ขำดควำมโปร่งใสตำมหลักบรรษัทภิบำลแต่อย่ำงใด

ส�ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทัมมีตอินมุติัให้เสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัขึน้ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 พจิำรณำอนมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ในอัตรำ 1.20 บำทจำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560  คิดเป็นอัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไร
สุทธิของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 32.8

ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตรำของเงินปันผลต่อผลก�ำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่ำง
ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตำรำงดังนี้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ก�ำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ) 1.89 1.14 0.97 1.70 3.66

เงินปันผลต่อหุ้น 0.49 0.30 0.30 0.66 1.201

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ 25.9% 26.4% 30.9%  38.9%  32.8%

หมำยเหตุ 1 อยู่ระหว่ำงกำรรอมติอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ำงองค์กรบริษัท
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คณะกรรมการบร�ษัท
บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

ประธานและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ฝ�ายบุคคลและธุรการ ฝ�ายการผลิต

ฝ�ายบัญชี
และการเง�น

ฝ�ายขายและ
การตลาด

ฝ�ายโครงการ

ฝ�ายบุคคล ฝ�ายบัญชี ผลิตแม�พ�มพ�

เป�นผู�บร�หารตามคำนิยามของก.ล.ต.

ฝ�ายผลิต

บำรุงรักษา

ขนส�ง

บร�ษัทย�อย

ไทย ไทย ไทยจ�น มาเลเซีย

ธุรกิจตัวแทนจำหน�ายรถยนต� ธุรกิจระบบนำร�องการเดินทาง

ควบคุมคุณภาพ

สนับสนุน
การผลิต

ฝ�ายจัดซื้อ

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายนักลงทุน
สัมพันธ�

ฝ�ายอบรม

ธุรกิจการผลิตชิ�นส�วนยานยนต�
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คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทฯ  คณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯ มีจ�ำนวนท้ังหมด 8 ท่ำนซ่ึงเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์หรือด้ำนอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร 2 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 6 ท่ำน โดยกรรมกำรบริหำร ได้แก่  
นำยเย็บ ซู ชวน และนำงเตียว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบริษัทฯ โดยลงนำมร่วมกันพร้อมประทับตรำบริษัท

บริษัทฯ มีจ�ำนวนกรรมกำรอิสระทั้งหมด 6 ท่ำน ซ่ึงเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
ล้วนมีคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมประกำศของส�ำนักงำนก.ล.ต.

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า

ตอบแทน

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

นำยเย็บ ซู ชวน ประธำนและ

กรรมกำรบริหำร

นำงเตียว ลี งอ กรรมกำรบริหำร

นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ กรรมกำรอิสระ ประธำน ประธำน

นำยเคนเนต อึ้ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร

นำยวิเชียร เมฆตระกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร

นำยจอห์น พำร์คเกอร์ กรรมกำรอิสระ ประธำน

นำงวชิรำ ณ ระนอง1 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร

นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ1 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร

หมายเหตุ 1  นำงวชิรำ ณ ระนอง และนำยไคคูชูร ทำรำโพเรวำลำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2560 แทน นำยฮิเดโอะ ฮำทำดะ และ 

   นำยยำสุฮิโระ คำวำมูระที่ลำออกจำกต�ำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

คณะกรรมกำรบริษทัได้รับกำรแต่งตัง้โดยผ่ำนมติควำมเหน็ชอบจำกท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ให้มอี�ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรให้ควำมเหน็ชอบและอนุมัตกิำรแต่ง
ตัง้ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำระดบัสูง และกรรมกำรของบริษัทฯ รวมถึงมหีน้ำทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิ
ชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีกำรแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมหลักกฎหมำย ข้อก�ำหนด หลักจริยธรรมและจรรยำบรรณธรุกิจ

การประชุมกรรมการ
กรรมกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเข้ำจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมประจ�ำปีส�ำหรับ
คณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 6 คร้ัง ประกอบด้วย กำรประชุมรำยไตรมำส 4 คร้ัง และกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน 2 คร้ัง  บริษัทฯ 
ได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนทรำบถึงตำรำงกำรประชุมประจ�ำปีล่วงหน้ำเพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดสรรเวลำในกำรเข้ำประชุมอย่ำงพร้อมเพรียงกัน  
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจมีกำรจัดกำรประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำและอนุมัติวำระพิเศษ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำเพื่อจัดสรร
เวลำเข้ำประชุม  ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรของบริษัทฯ ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งจัด
ขึ้นในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี
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ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทจ�ำนวน 6 ครัง้ เป็นกำรประชมุรำยไตรมำส 4 คร้ัง และกำรประชุมพเิศษ 2 คร้ัง โดยมีอตัรำ
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรโดยรวมท่ีร้อยละ 93 ของจ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมดและกรรมกำรของบริษัทฯ ทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่จัดขึ้นในเดือนเมษำยน 2560  ส�ำหรับกรรมกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้เนื่องมำจำกติดภำรกิจส�ำคัญ

นอกเหนือไปจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอำปิโก 
ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ�ำ 2 คร้ังต่อปี  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีในวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2560 และกำร
ประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับรอบครึ่งปีในวันที่ 22 กรกฎำคม 2560

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า
ตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

การประชุม
สามัญผู้ถือ

หุ้น

รวม 6 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 2 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง
นำยเย็บ ซู ชวน 6/6 - - 1/1 1/1
นำงเตียว ลี งอ 6/6 - - - 1/1
นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ 5/6 3/4 2/2 - 1/1
นำยเคนเนต อึ้ง 6/6 4/4 2/2 - 1/1
นำยวิเชียร เมฆตระกำร 4/6 4/4 2/2 - 1/1
นำยจอห์น พำร์คเกอร์ 6/6 - - 1/1 1/1
นำยฮิเดโอะ ฮำทำดะ1 3/4 - - 1/1 1/1
นำยยำสุฮิโระ คำวำมูระ1 4/4 - - 1/1 1/1
นำงวชิรำ ณ ระนอง1 2/2 - - - -
นำยไค ทำรำโพเรวำลำ1 2/2 1/1 - - -

หมายเหตุ 1 นำงวชิรำ ณ ระนอง และนำยไคคูชูร ทำรำโพเรวำลำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเม่ือวันที่ 14 สิงหำคม 2560 แทนนำยฮิเดโอะ ฮำทำดะ และ 

   นำยยำสุฮิโระ คำวำมูระที่ลำออกจำกต�ำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

ผู้บริหาร
ผูบ้รหิำรของบริษทัฯ มหีน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบในก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนินธรุกจิให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรเตบิโตของธรุกิจที่ได้
ตกลงร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรได้รวมถึงกำรควบคุมและดูแลค่ำใช้จ่ำยและกำรใช้เงินลงทุนอย่ำงเหมำะ
สมและเป็นไปตำมจ�ำนวนและมลูค่ำท่ีได้รับกำรอนุมติัส�ำหรับแผนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี ดแูลกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรตำมกฎระเบยีบของบริษัทฯ 
แก้ไขปัญหำหรือข้อขดัแย้งทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และดแูลให้มกีำรสือ่สำรท่ีดกัีบผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ เพือ่ให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ล�าดับแรกตามนิยามของส�านักงานก.ล.ต.

ล�าดับที่ รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1 นำยเย็บ ซู ชวน ประธำนและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2 นำงเตียว ลี งอ กรรมกำรบริหำรและผู้อ�ำนวยกำร, ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร

3 นำยวีระ บ้วนวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำร, ฝ่ำยกำรผลิต

4 นำงสำวเย็บ ซิน หรู ผู้อ�ำนวยกำร, ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและฝ่ำยจัดซื้อ

5 นำยศรัทธำ เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป, ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

6 นำยกวี เวสำรัชอำรีย์กุล ผู้จัดกำรทั่วไป, ฝ่ำยพัฒนำวิศวกรรม

หมายเหตุ ล�ำดับที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่แสดงไว้ในหน้ำที่ 39
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ผู้บริหารของบริษัทย่อยส�าคัญของบริษัทฯ

ส�ำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมกำรบริหำร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรของบริษัทย่อย โดยให้มีอ�ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  ทัง้น้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยจะต้องบรหิำรจดักำร
บริษัทย่อยภำยใต้กฎเกณฑ์และนโยบำยเดียวกันกับบริษัทฯ และมีกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับกิจกำรที่ดี

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยส�าคัญของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง บริษัท

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

นำยวีระ บ้วนวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำน บจ. อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ 

บจ. อำปิโก เลมเทค 

นำยยงค์ ประเทืองสุข ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร บจ. อำปิโก อมตะ

บจ. อำปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ 

นำงสำวเย็บ ซิน หรู ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร บมจ. อำปิโก ฟอร์จจิ้ง

บจ. อำปิโก พรีซิชั่น

นำยเกำ ฉ่วย กวง ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร บจ. คุนชำน-เจินไต ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง (จีน)

นำยซำกุไร อัทสึชิ ผู้จัดกำรโรงงำน บมจ. อำปิโก พลำสติค

นำยคิโยชิ ชิกิระ ผู้จัดกำรทั่วไป บจ. อำปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง

ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย

นำงสำวโก๊ะ ตัง กิม ผู้จัดกำรทั่วไป บจ. เอเบิล มอเตอร์ส (ไทย)

บจ. นิวเอร่ำ เซลส์ (ไทย)

บจ. นิวเอร่ำ เซลส์ (มำเลเซีย)

บจ. เทนำกำ เซเทีย รีซอสเซส (มำเลเซีย)

ธุรกิจระบบน�าร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี

นำยณัฐพล สิทธิมหำชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป บจ. อำปิโก ไอทีเอส

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งนำงสำวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุขถำวร ในต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่จัดกำรประชุมกรรมกำรและประชุมผู้
ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรและด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำนก.ล.ต.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ

บริษทัฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมส�ำหรับคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ในระดบัใกล้เคียงกันกับค่ำตอบแทนของบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในธรุกิจเดยีวกนั 
และมขีนำดของธรุกจิ ผลประกอบกำร ผลงำนกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรท่ีใกล้เคียงกนั ค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรของบ
ริษัทฯ มีกำรกำรพจิำรณำโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยค�ำนงึถึงบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบและผลกำรปฏบัิติงำน
ของกรรมกำร ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยปี



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 43

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 20 เมษำยน 2560 มีมติก�ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อย โดยกรรมกำรอิสระจะได้รับค่ำตอบแทนรำยปีและเบ้ียประชุมตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบและจ�ำนวนคร้ังในกำรเข้ำประชุมของ
แต่ละท่ำน โดยค่ำตอบแทนรำยปีของกรรมกำรส�ำหรับปี 2560 ได้ก�ำหนดไว้ไม่เกนิ 1,750,000 บำท  นอกจำกนี ้กรรมกำรอสิระมสิีทธไิด้รับเงินโบนสั
พิเศษในอัตรำร้อยละ 0.2 ของผลก�ำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้ำนบำท โดยให้แบ่งจ่ำยให้กับกรรมกำร
อิสระตำมสัดส่วนที่เท่ำกัน  ท้ังน้ี กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมกำรเนื่องจำกค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริหำรได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่ำตอบแทนส�ำหรับผู้บริหำร

โครงสร้างค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการในปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ

ส�าหรับปี 2560

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ

สอบ

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ค่ำตอบแทนรำยปี (ต่อคน/ต่อปี)

• ประธำน

• กรรมกำร

 

 275,000 บำท

 275,000 บำท

 50,000 บำท

 25,000 บำท

-

-

-

-

ค่ำเบี้ยประชุม (ต่อคน/ต่อครั้ง)  15,000 บำท  10,000 บำท 7,500 บำท 7,500 บำท

เงินโบนัสพิเศษ

(ส�ำหรับกรรมกำรอิสระ)

อัตรำร้อยละ 0.2 ของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

หรือคิดเป็นจ�ำนวนรวมไม่เกิน 3 ล้ำนบำท

หมายเหตุ ค่ำตอบแทนรำยปีและเงินโบนัสพิเศษส�ำหรับปี 2560 จะท�ำกำรจ่ำยในปีถัดไป

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 4,281,699 บำท ซึ่งรวมเงินโบนัสพิเศษจ�ำนวน 2,315,226 บำทส�ำหรับจ่ำยให้แก่
กรรมกำรอิสระทั้งคณะ  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกเป็นรำยบุคคลส�ำหรับปี 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ส�าหรับปี 2560

ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม เงินโบนัสพิเศษ รวม 

(บาท)

นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ 325,000 120,000 475,715 920,715

นำยเคนเนต อึ้ง 300,000 145,000 475,715 920,715

นำยวิเชียร เมฆตระกำร 300,000 115,000 475,715 890,715

นำยจอห์น พำร์คเกอร์ 275,000 97,500 475,715 848,215

นำงวชิรำ ณ ระนอง 104,7261 30,000 206,1832 340,909

นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ 114,2471 40,000 206,1832 360,430

รวม 1,418,973 547,500 2,315,226 4,281,699

หมายเหตุ 1 ค่ำตอบแทนรำยปีส�ำหรับนำงวชิรำ ณ ระนอง และนำยไคคูชูร ทำรำโพเรวำลำ เป็นกำรจ่ำยตำมสัดส่วนนับจำกวันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ

 2 เงินโบนัสพิเศษส�ำหรับปี 2560 ส�ำหรับกรรมกำรอิสระ คิดตำมสัดส่วนนับจำกวันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ

นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้กล่ำวมำ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ำยค่ำตอบแทนอื่น ๆ ให้กับกรรมกำรของบริษัทฯ 
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ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำย
ค่ำตอบแทนส�ำหรับผูบ้ริหำรในระดบัหวัหน้ำงำนข้ึนไป รวมท้ังหมด 33 คน รวมค่ำตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงนิท้ังหมด 41.95 ล้ำนบำท ตำมรำยละเอยีด
ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2560

เงินเดือน 31.26 ล้ำนบำท 35.87 ล้ำนบำท

โบนัส 4.94 ล้ำนบำท 4.93 ล้ำนบำท

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 1.25 ล้ำนบำท 1.15 ล้ำนบำท

รวมทั้งสิ้น 37.45 ล้านบาท 41.95 ล้านบาท

จ�ำนวนผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป 32 คน 33 คน

ค่าตอบแทนส�าหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ำยผลตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในรูปแบบของเงินเดอืน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสะสมในกองทนุเล้ียงชีพ กองทนุเงิน
ประกันสังคม และสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำว  ในปี 2560 ค่ำ
ตอบแทนที่จ่ำยให้กับพนักงำนที่เป็นตัวเงินมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,338 ล้ำนบำท (ปี 2559: 1,435 ล้ำนบำท)

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษทัฯ ได้ร่วมจดัต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพกับพนกังำน โดยกลุม่บริษทัและพนักงำนท่ีสมัครใจเข้ำร่วมกองทนุได้จ่ำยเงนิสมทบเข้ำกองทนุดงักล่ำว
เป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ 3-7 ของค่ำจ้ำงหรือเงนิเดอืน ซ่ึงกองทุนจะจ่ำยคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงำนตำมเงือ่นไขของกองทุน  ในปี 2560 กลุ่ม
บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 27 ล้ำนบำท (ปี 2559: 22 ล้ำนบำท)

ผลประโยชน์ระยะยาวส�าหรับพนักงาน

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินชดเชยและผลประโยชน์เงินรำงวัลให้แก่พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ โดยกำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยแรงงำน

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ในระหว่ำงปี 2556-2557 บริษัทฯ ได้จดัตัง้โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง (EJIP) โดยบริษัทฯ จ่ำยเงนิสบทบให้กับพนักงำนท่ีสมัคร
ใจเข้ำร่วมเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและท�ำงำนกับบริษัทฯ ในระยะยำว โดยโครงกำรมีก�ำหนดระยะเวลำ 2 ป ี
และได้สิ้นสุดไปในเดือนกันยำยน 2557

บุคลากร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำคัญของบริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 จ�ำนวนรวมท้ังหมด 3,918 คน โดยแบ่งตำมประเทศและ
สำยผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ ไทย มาเลเซีย จีน รวม

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560

อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ 119 130 - - - - 119 130

ชิ้นส่วนยำนยนต์ 3,033 3,001 - - 259 272 3,292 3,273

ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ 179 191 156 182 - - 335 373

อื่น ๆ1 125 142     3     - - - 128 142

รวมทั้งหมด 3,456 3,464 159 182 259 272 3,874 3,918

หมายเหตุ 1 รวมบุคลำกรในส่วนงำนกำรพัฒนำระบบน�ำร่องกำรเดินทำงและพนักงำนส่วนกลำงของบริษัทฯ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่ำพนักงำนเป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐำนส�ำคัญในกำรผลักดับธุรกิจให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืน  บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรส่วนงำนบริกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของพนักงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
ศนูย์ฝึกอบรมส�ำหรับพนกังำนเพือ่ก�ำหนดทักษะของพนักงำนและวำงแผนบริหำรจดักำรแผนกำรฝึกอบรมเพือ่กำรพฒันำพนกังำนอย่ำงเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้ต้ังเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ เพื่อให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองไปสู่มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ
และกำรท�ำงำนในระดับท่ีสูงข้ึน  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนได้ใช้ศักยภำพและควำมสำมำรถของตัวเองอยำ่งเต็มท่ี และสำมำรถปรับตัวเพื่อตอบ
สนองต่อควำมเปล่ียนแปลงในธรุกจิและส่ิงแวดล้อมโดยรองอย่ำงรวดเรว็และทนัท่วงท ีไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเทคโนโลยี ควำมต้องกำรของธรุกจิ หรือควำม
คำดหวังจำกธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต์ต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใน  

บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมส�ำหรับพนกังำน โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรทำงธกิุจ มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ควำมต้องกำรของหน่วย
งำน และพืน้ฐำนทักษะควำมสำมำรถของพนกังำนเป็นส�ำคัญ เพือ่ให้พนักงำนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัตงิำนในหน้ำท่ีของตัวเองได้อย่ำง
ถกูต้อง ปลอดภยั และได้ประสิทธภิำพ  หลกัสูตรกำรฝึกอบรมของบริษัทฯ สำมำรถจ�ำแนกตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย และมกีำรทบทวนแผนกำร
ฝึกอบรมประจ�ำปีและสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบ  นอกเหนือไปจำกหลักสูตรฝึกอบรมที่บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดกำรเองแล้ว บริษัทฯ ได้เปิด
โอกำสให้พนักงำนสำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมกับสถำบันภำยนอกในหลักสูตรที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องและจ�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงำนอีกด้วย  หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมของบริษัทฯ สำมำรถแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ

บรษิทัฯ ได้จดัหลกัสูตรกำรอบรมทักษะทีจ่�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำนในแต่ละหน่วยงำนและสำยงำนกำรผลิต โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้พนกังำนมคีวำม
รู้ควำมเข้ำใจและทักษะท่ีเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้มำตรฐำนท่ีมี
คุณภำพ  บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยช่ือหลักสูตรอบรมมำกกว่ำ 140 หัวข้อเพื่อให้เหมำะสมส�ำหรับพนักงำนทุกระดับ และครอบคลุมทุกหน่วยงำน รวม
ถึงฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยจัดซื้อ ฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี เป็นต้น ตัวอย่ำงหลักสูตรที่ได้เปิด
สอนในปี 2560 ได้แก่ กำรใช้เครื่องจักร Mag Welding เป็นต้น

หลักสูตรอบรมการบริหาร

บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมทักษะกำรบริหำรส�ำหรับพนักงำนทุกฝ่ำย โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรบริหำรและฝึกสอน
ส�ำหรับพนักงำนระดับหัวหน้ำงำนหรือผู้จัดกำร เพื่อสนับสนุนและเตรียมควำมพร้อมให้แก่พนักงำนเม่ือต้องเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนสู่บทบำท
ผู้น�ำ โดยมีหลักสูตรกว่ำ 20 หัวข้อ อำทิ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรพนักงำน กำรสร้ำงกำรท�ำงำนเป็นทีม บทบำทและหน้ำที่ของหัวหน้ำใน
ธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นต้น

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จดัอบรมหลักสูตรทีเ่ก่ียวกบัระบบกำรบริหำรจดักำรด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมภำยในองค์กรเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัให้
กบัพนกังำนส�ำหรับมำตรฐำนกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ ได้คุณภำพ มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสิทธภิำพ และสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
อย่ำงปลอดภยั เช่น กำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยัข้ันพืน้ฐำน กฎหมำยเกีย่วกับกำรจดักำรพลังงำน ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม และกำรอบรม
มำตรฐำน ISO/TS16949 เป็นต้น

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้ของตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเร่ืองภำษำ ได้แก่ หลักสูตรภำษำ
อังกฤษเพื่อกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน เป็นต้น

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำทักษะและเพิ่มพูนควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
และบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพและได้ประสิทธิผล  หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรอบรมกำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิส และ
ระบบปฏิบัติกำรออรำเคิล เป็นต้น
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หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกบักำรพฒันำคุณภำพชวีติของพนกังำนควบคู่ไปกบักำรเตบิโตขององค์กร เน่ืองจำกคุณภำพชวีติท่ีดขีองพนกังำนเป็นพืน้
ฐำนส�ำคัญทีจ่ะน�ำไปสู่คุณภำพของงำนทีด่แีละกำรเตบิโตขององค์กรอย่ำงยัง่ยืนตำมล�ำดบั  บริษทัฯ ได้พฒันำหลักสตูรกำรอบรมส�ำหรับพนักงำน
ร่วมกับทีมงำนและเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมที่มีประสบกำรณ์ โดยกระตุ้นให้พนักงำนเข้ำใจพื้นฐำนของชีวิต กำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข กำรสร้ำงควำม
รักและควำมเข้ำใจในครอบครัว และกำรหำสำเหตุและวิธีแก้ปัญหำและหำวิธีท�ำงำนท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเอง ซ่ึงหลักสูตรน้ีนับว่ำมีส่วน
ส�ำคัญในกำรพัฒนำกำรมีวินัย กำรท�ำงำนเป็นทีม และกำรเป็นผู้น�ำที่ดี รวมถึงกำรเป็นก�ำลังใจอย่ำงต่อเนื่องในกำรเป็นคนดีเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญให้
กับองค์กรและสังคม  หลักสูตรที่ได้มีกำรเปิดอบรมที่ผ่ำนมำ ได้แก่ หลักสูตรผู้น�ำในกำรพัฒนำ (Quality of Life Training for Leaders) เป็นต้น

หลักสูตรปฐมนิเทศ

บริษัทฯ จดักำรอบรมหลักสูตรปฐมนเิทศส�ำหรับพนักงำนใหม่ของบริษทัฯ เพือ่ให้พนกังำนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและปฏบัิตติำมนโยบำย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัทฯ  หลักสูตรปฐมนิเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ นโยบำย กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ 
จรรยำบรรณธุรกิจ และระบบมำตรฐำนวิธีกำรท�ำงำนเพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงสวัสดิกำรและผลประโยชน์ต่ำง ๆ ท่ี
บริษัทฯ มีให้กับพนักงำน 

การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรสัมมนำส�ำหรับผู้บริหำรเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือนมกรำคมและเดือนกรกฎำคมเพื่อให้พนักงำนระดับผู้จัดกำร  
ผูบ้ริหำร และกรรมกำรบรษิทั ได้พบปะเพือ่ท�ำควำมรู้จกัและรับทรำบข้อมลูผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมถึงกลยุทธ์และแนวทำงกำรบรหิำร  โดย
บริษทัฯ จะเชิญวทิยำกรซึง่เป็นทีรู้่จกัในด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น�ำมำร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ ข้อคิดและวธิกีำรท�ำงำนกบักรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรของบริษัทฯ  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกำรสัมมนำของผู้บริหำรเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กรกฎำคม 2560
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษทั อำปิโก ไฮเทค จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนินธรุกิจด้วยควำมรับผดิชอบ 

ซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม  โดยมหีลักกำรในกำรด�ำเนนิ

งำนภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพือ่

ตอบรบักับมุมมองกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกจิและสังคม บริษทัฯ ตระหนัก

ถงึควำมส�ำคัญของกำรปฏบัิตติำมหลักกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและมุ่ง

มั่นที่จะยกระดับมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรขององค์กรเพื่อสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจของผู้ถือหุ้นต่อกำรด�ำเนินงำนของบ

ริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

ดูแลให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องและครอบคลุมหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลีกเล่ียงกำรกระท�ำ

ใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรรับทรำบหรือเข้ำถึงข้อมูล

ของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นสำมำรถได้รับสิทธิข้ันพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ได้แก่ สิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้นหรือโอนหุ้นได้อย่ำงอิสระ สิทธิในกำรได้รับ

เงินปันผล สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอ

บุคคลเพื่อเข้ำรับคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท สิทธิในกำร

เข้ำประชุมผู้ถือหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำมเหน็อย่ำงอสิระ และสิทธใินกำร

อนุมัติตัดสินใจเร่ืองส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรแต่งต้ัง

หรือถอดถอนกรรมกำรของบริษัทฯ กำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี กำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรสอบบัญชี กำรมีส่วนร่วมในกำรพจิำรณำ

อนุมติัรำยกำรทีมี่มลูค่ำสูงตำมข้อบงัคับของบริษัทฯ และมผีลต่อทิศทำง

ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับหรือหนงัสือบริคณห์สนธขิอง 

บริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมใน

เร่ืองท่ีอำจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นนักลงทุนสถำบันหรือ

บุคคลทั่วไป  บริษัทฯ พยำยำมส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือ

หุ้นในกำรใช้สิทธิและงดเว้นจำกกำรกระท�ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทัฯ เลือกสถำนทีส่�ำหรับกำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้ท่ีเดนิทำงสะดวกและ

เข้ำถงึได้ง่ำย และก�ำหนดวนัและเวลำประชุมทีเ่หมำะสมและมคีวำมสะดวก

ต่อผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ได้จดักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2560 ในวนั

พฤหสับดท่ีี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 14.30 น. ท่ีโรงแรมอโนมำ แก

รนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรำชด�ำริ มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง

โดยกำรขนส่งสำธำรณะ (รถประจ�ำทำง, เรือ, อื่น ๆ) และรถไฟฟ้ำ และ

สำมำรถรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมได้เพียงพอ  

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุน้  บริษัทฯ จดัท�ำข้อมูลท่ีจ�ำเป็นและเป็นปัจจบุนัอย่ำง

ชัดเจนส�ำหรับผู้ถือหุ้น โดยได้น�ำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง

ข่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ  บริษัทฯ ดูแลให้หนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แสดงวัน เวลำ สถำนที่

ประชุม และวำระกำรประชุม มีกำรให้ข้อเท็จจริงและควำมเห็นของคณะ

กรรมกำรบริษัทส�ำหรับแต่ละวำระเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จัดให้หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเก่ียวกับเอกสำรและหลัก

ฐำนทีใ่ช้ในกำรลงทะเบียน วธิกีำรลงคะแนน วธิกีำรมอบฉันทะและหนงัสือ

มอบฉันทะมข้ีอมลูท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษ และแสดงไว้บนเวบ็ไซต์ขอ

งบริษัทฯ เป็นระยะเวลำ 30 วนัล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ และจดัส่งเอกสำร

ให้กับผู้ถอืหุน้ 7 วนัล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สำมำรถศกึษำ

ข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนวันประชุม

ส�ำหรับผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บรษัิทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้

ถอืหุน้สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลอืน่เข้ำร่วมประชุม

และใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำม

แบบแนบท้ำยประกำศของกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ซ่ึง

ผู้ถือหุน้สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกบัหนงัสอื

เชิญประชมุและได้จดัให้มหีนังสือมอบฉนัทะแบบอืน่ ๆ ให้ผู้ถือหุน้ รวมถงึ

ผูรั้บฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบ็ไซต์ของ 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปิดโอกำสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค�ำถำมเกี่ยวกับวำระ

กำรประชุมหรือส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม นอกจำกนี้ ผู้ถือ

หุ้นสำมำรถย่ืนเสนอวำระกำรประชุมและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนเข้ำรับกำรพจิำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ เพือ่ให้คณะ

กรรมกำรบริษัทพจิำรณำล่วงหน้ำในระยะเวลำ 1-3 เดอืนก่อนวนัประชุม 

โดยบรษัิทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในกำรพจิำรณำและเปิดเผย

รำยละเอยีดให้ผู้ถอืหุน้ทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ด ีไม่มี

ผูถ้อืหุน้รำยใดส่งค�ำถำมหรอืข้อเสนอใด ๆ มำเพือ่พจิำรณำส�ำหรับกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีนเข้ำประชุมของผูถื้อหุน้  บริษัทฯ ได้

จดัเจ้ำหน้ำทีเ่พือ่ให้บริกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเข้ำประชมุของผูถื้อหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะด้วยควำมรำบร่ืนและรวดเร็ว และจดัให้มีอำกรแสตมป์

ส�ำหรับกำรมอบฉันทะเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทีโ่ต๊ะลงทะเบียน

ก่อนเร่ิมกำรประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงก�ำหนดกำร วิธี

กำรลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนและกำรนับคะแนนส�ำหรับแต่ละ

วำระกำรประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนส�ำหรับทุกวำระกำร
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รายงานประจำป� 256050

ประชุม ในกำรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียงจะต้องกำกำกบำทไว้บนบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อแจ้ง

ต่อเจ้ำหน้ำทีเ่พือ่เกบ็บัตรลงคะแนน ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทีเ่หน็ด้วย

สำมำรถลงช่ือบนบัตรลงคะแนน ซึง่บริษัทฯ จะรวบรวมไว้เมือ่กำรประชุม

ส้ินสุด ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระของ บริษทัฯ ควำม

ประสงค์ของผูถื้อหุน้จะถกูนับรวมไว้ในแต่ละวำระตำมท่ีผู้ถือหุน้ได้แจ้งมำ 

ในกรณีทีบ่ำงวำระมีกำรใช้เวลำในกำรนบัคะแนนทีค่่อนข้ำงนำน ประธำนใน

ทีป่ระชุมอำจพจิำรณำวำระต่อไปก่อนกลบัมำประกำศผลคะแนนเมือ่กำร

ประมวลผลข้อมูลได้ด�ำเนนิกำรเสร็จส้ินเพือ่ไม่ให้กำรประชุมต้องหยุดชะงัก

บริษทัฯ ให้สิทธผิูถื้อหุน้สำมำรถเข้ำประชุมภำยหลังจำกท่ีกำรประชมุเร่ิม

แล้ว โดยให้นบัสิทธกิำรลงคะแนนจำกวำระทียั่งไม่ได้มีกำรลงมติ  ผู้ถอืหุน้ 

จะถกูนับเป็นองค์ประชมุนบัจำกวำระท่ีได้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนน ดงัน้ัน จ�ำนวนผู้ถอืหุน้ทีน่บัเป็นองค์ประชุมส�ำหรับแต่ละวำระอำจ

มีจ�ำนวนแตกต่ำงกัน

บรษิทัฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมกำรบริษทัเข้ำร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้โดย

พร้อมเพรียงกัน ซึง่กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนได้เข้ำร่วมกำรประชมุสำมัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 รวมถึงประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำน

และผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยกำรเงินด้วย นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทน

ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ำร่วมกำรประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจำกสมำคมนัก

ลงทุนไทยเพื่อเป็นพยำนในกำรนับคะแนน

บริษัทฯ พิจำรณำวำระกำรประชุมส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�ำปี 2560 ตำมล�ำดับท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำร

เปล่ียนแปลงหรือสลบัวำระกำรประชมุ และไม่มีกำรขอให้ทีป่ระชุมพจิำรณำ

เร่ืองอื่นนอกเหนือไปจำกท่ีได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ 

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือซักถำม

ได้อย่ำงอิสระตลอดกำรประชุม โดยประธำนที่ประชุมมีควำมยินดีท่ีจะ

รับฟังควำมเห็นและตอบค�ำถำมท่ีอยู่ในควำมสนใจของท่ีประชุมอย่ำง

เพียงพอก่อนปิดกำรประชุม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เผยแพร่มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในแต่ละวำระส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ภำยใน

วันเดียวกันกับวันประชุมผ่ำนช่องทำงส่ือสำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัทฯ จัดท�ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมฉบับสมบูรณ์ ซ่ึง

ประกอบด้วยบันทึกรำยช่ือกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ตรวจสอบ

บัญชีที่เข้ำร่วมประชุม รำยละเอียดกำรประชุม มติคะแนนเสียงของท่ี

ประชมุในแต่ละวำระ พร้อมประเดน็ซักถำมและข้อคิดเหน็ท่ีส�ำคัญของผูถื้อ

หุน้เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมต่อ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันหลังจำกวันประชุม รวม

ถึงได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย

และก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรหรือ

ไม่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือรำยย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลชำวไทย

หรือชำวต่ำงชำติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถำบัน โดยมีนโยบำยที่ไม่เลือก

ปฏบัิตหิรือค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชือ้ชำติ สัญชำต ิศำสนำ ควำมเช่ือ ควำม

เห็นทำงกำรเมือง หรือควำมพิกำร  ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเท่ำกันในกำรลง

คะแนนโดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์เหนือกว่ำผู้ถือหุ้นรำยอื่น และจ�ำนวนคะแนนจะนับตำมจ�ำนวน

หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง

ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีสิทธิท่ีเท่ำเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในกำรแสดง

ควำมเหน็ เสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอบุคคลเพือ่รับกำรคัดเลือกเป็น

กรรมกำรของบริษทัฯ  บริษัทฯ ได้อธบิำยและประกำศหลักเกณฑ์และวธิี

กำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอบคุคลเพือ่รับกำรคิดเลือกเป็น

กรรมกำรบริษทัให้ผูถ้อืหุน้รับทรำบทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และกำรแจ้ง

ข่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอข้อมูล

ให้แก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 20 ตุลำคม 2560 ถึงวันท่ี 31 

ธันวำคม 2560 อย่ำงไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่ได้

รับข้อเสนอใด ๆ จำกผู้ถือหุ้นเพื่อกำรพิจำรณำบรรจุเข้ำในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 

บริษัทฯ ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กำรแจ้งข่ำวผ่ำน

ช่องทำงส่ือสำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทำงอื่น 

ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเหมำะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่ว

ถึงและเท่ำเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถงึควำมเป็นไปได้ของกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงที่

ไม่ถกูต้อง และได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลทำงกำร

เงินและข้อมูลทำงธรุกจิทีส่�ำคัญท่ียังไม่ได้มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ รวม

ถงึข้อมลูท่ีอำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ  กรรมกำร 

ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุคนจะต้องรักษำข้อมูลภำยใน

ให้เป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ  ต่อบุคคลใดท่ีไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท�ำรำยกำร

บริษัทฯ ห้ำมไม่ให้มีกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิติัในกำรใช้ข้อมูลภำยในส�ำหรับกรรมกำร
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บริษัท ผูบ้ริหำรระดบัสงู และพนกังำนท่ีรับผดิชอบในส่วนงำนท่ีเกีย่วข้อง 

รวมถงึคู่สมรสและบตุรทียั่งไม่บรรลุนติภิำวะ โดยสำมำรถสรุปรำยละเอยีด

ได้ดังนี้

•  กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนที่เกี่ยวข้องท่ี

สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทีอ่ำจ

ส่งผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ จะต้องไม่ท�ำกำรซ้ือขำยหลัก

ทรัพย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนวนัประกำศงบ

กำรเงินหรือวันท่ีบริษัทฯ ออกข่ำวให้ทรำบ จนกว่ำจะพ้นระยะ

เวลำ 24 ช่ัวโมงนบัแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลค่ำสำธำรณชนแล้ว 

(Blackout Period)

•  กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงตำมนิยำมของส�ำนัก

งำนก.ล.ต. มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์

ของบริษทัฯ ภำยใต้ชือ่ของตนเองและบุคคลเกีย่วข้องต่อส�ำนัก

งำนก.ล.ต. ในคร้ังแรกภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันท่ีได้

รับต�ำแหน่ง (แบบ 59-1)

นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงดงักล่ำวมีหน้ำท่ีในกำร
รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลักทรัพย์อนัเน่ืองมำจำกกำรซือ้ ขำย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันนับตั้งแต่วันท่ีเข้ำท�ำรำยกำร 
(แบบ 59-2) ยกเว้นในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
เป็นผลมำจำกโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (EJIP) 
หรือโครงกำรอืน่ ๆ ท่ีได้รับกำรยกเว้นกำรรำยงำนจำกส�ำนกังำนก.ล.ต.

คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรตดิตำมกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรดงักล่ำว โดย
กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงต้องรำยกำรกำรเปล่ียนแปลงกำรถอื
ครองหลักทรัพย์ของบริษทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท  นอกจำก
นี ้บริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูกำรถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้
บริหำรไว้ในรำยงำนประจ�ำปี โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลำยงวด รวม
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 

บริษทัฯ ถือว่ำกำรไม่ปฏิบัตติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อปฏบัิติ
ของบริษัทฯ และกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและกำรฝ่ำฝืนนโยบำยดัง
กล่ำวที่ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ อำจได้รับบทลงโทษ เช่น กำร
ตักเตือน กำรพักงำนโดยไม่ได้รับเงินเดือน และกำรไล่ออก และอำจถูก

ด�ำเนินคดีทำงกฎหมำยโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส�ำคัญของกำรจดักำรข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ส�ำหรับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนที่เกี่ยวข้องด้วย

ควำมรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส และได้ก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันในกำรจัดกำรข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนี้

•  กำรท�ำธรุกรรมรำยกำรระหว่ำงกันจะต้องมีกำรด�ำเนนิกำรด้วย

ควำมยุติธรรมเสมือนหนึง่ท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ด้วย

ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขในกำรท�ำรำยกำรต้องเป็นไปตำมปกตขิอง

ธรุกิจกำรค้ำ หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ และผูเ้ก่ียวข้อง

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

•  บริษทัฯ เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถอืหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ และบริษัทอืน่ ๆ ท่ีมีส่วนเกีย่วข้อง 

รวมถึงกรรมกำรผูมี้อ�ำนำจเพือ่ควำมชัดเจนและโปร่งใส และไม่มี

กำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

•  กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรระดบัสูง และบุคคลเก่ียวข้องมหีน้ำท่ี

ต้องรำยงำนผลประโยชน์ต่อผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยเมื่อได้รับกำรแต่งตั้งและทุกสิ้นปี

•  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบั

สูงท่ีมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมจะต้องงดเว้นกำรออกเสยีง

ในวำระนั้น ๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้กำรตัดสินใจในเรื่องดังกล่ำวเป็นไป

ด้วยควำมยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

•  ในกรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกนัต้องได้รับมติอนุมตัจิำกท่ีประชุมผู้

ถอืหุน้ บริษทัฯ จะขอให้ผู้ถือหุน้ท่ีมส่ีวนได้เสียในหวัข้อน้ันต้อง

งดเว้นกำรออกเสียงในวำระนั้น ๆ

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบำยของบริษทัฯ ต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพือ่ทรำบ โดยจดัให้เป็นหนึง่ในหวัข้อส�ำหรับ

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำนใหม่ และให้มีกำรทบทวนนโยบำย

และสื่อสำรต่อพนักงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ถือม่ันในหลักกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงมจีริยธรรม และมกีำรปฏบัิติ

งำนท่ีสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียเพือ่ผลประโยชน์ท่ีย่ังยืน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ควำมต้องกำร และผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน

ของผู้มีส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ ในแต่ละกลุ่ม และได้ก�ำหนดนโยบำยอย่ำง

ระมัดระวังเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไป

ตำมกฏหมำยหรือตำมข้อตกลง บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออก

เป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกบัผูถ้อืหุน้ในฐำนะเจ้ำของบริษัท และตัง้เป้ำหมำย

ในกำรด�ำเนนิงำนเพือ่กำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนและสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะ

สมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว  คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง 

และพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลธรุกจิให้มกีำรด�ำเนนิงำน 
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อย่ำงมปีระสิทธภิำพ ประสิทธผิล มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบ

ได้ และสอดคล้องตำมหลักก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

บริษัทฯ เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีกำรปฏิบัติท่ีเท่ำเทียมกัน

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรำย ซ่ึงรวมถึงสิทธิข้ันพื้นฐำนตำมกฎหมำยและข้อ

บังคับของบริษัทฯ  บริษัทฯ เปิดเผยสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวดที่ 1 

สิทธขิองผูถื้อหุน้ และหมวดที ่2 กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั

บริษัทฯ ก�ำหนดให้จัดกิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพบปะกับผู้บริหำร

และเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนหลักของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดชลบุรี  โดยบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงช่ือ

ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลเพื่อลง

ทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม  บริษัทฯ ให้สิทธิท่ีเท่ำเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุก

รำย โดยคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมจ�ำนวนที่เปิดรับตำมล�ำดับก่อน

หลัง บริษัทฯ ประกำศรำยช่ือผู้ได้รบัสทิธทิำงเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทรำบทำงโทรศัพท์เพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

2)  ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรผลิตทีเ่ป็นเลิศและกำร

จัดส่งสินค้ำที่มีคุณภำพสูงให้กับลูกค้ำในเวลำที่รวดเร็วและด้วยรำคำท่ี

เหมำะสม  ด้วยควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ บริษัทฯ 

ดูแลให้กำรผลิตสินค้ำมีควำมต่อเนื่องและจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำเพื่อ

สนบัสนุนกระบวนกำรผลิตของอตุสำหกรรมยำนยนต์โดยรวม  บริษทัฯ 

ต้ังม่ันในพนัธสัญญำต่อผูบ้ริโภคในกำรพฒันำและปรับปรุงคุณภำพของ

สินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนือ่งตำมหลัก SQCDEM เพือ่ให้ได้ตำมควำม

ต้องกำรหรือเหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ กำรได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำนคุณภำพอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึรำงวลัและเกยีรตบิตัรจำกลูกค้ำ

ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำเป็นเคร่ืองยืนยันถึงควำมมุ่งม่ันในควำมเป็นเลิศ

ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี

บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญในเรือ่งควำมสมัพนัธ์กับลูกค้ำ โดยบริษทัฯ มกีำร

ท�ำงำนและตดิตำมผลงำนกบัลูกค้ำอย่ำงใกล้ชดิเพือ่ตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ และรกัษำมำตรฐำนในด้ำนคุณภำพ รำคำ และกำรจดั

ส่งที่ตรงต่อเวลำ ในฐำนะผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ Tier 1 ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด โดย

พนักงำนในส่วนงำนที่เก่ียวข้องจะไม่เปิดเผยข้อมูลทำงธุรกิจให้กับคู่ค้ำ

หรอืบคุคลภำยนอก และปฏิบัติตำมวธิกีำรท�ำงำนและแนวทำงหรอืนโยบำย

ของลูกค้ำเพื่อกำรบริหำรที่ดีตำมหลักก�ำกับกิจกำร

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองของนวตักรรม และจะไม่ด�ำเนนิกำรใด ๆ ท่ี

เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเร่ืองกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ

และลิขสิทธิ์  กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องเป็นไปตำมพระรำช

บญัญตัว่ิำด้วยกำรกระท�ำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์หรอืกฎหมำยว่ำด้วย

เรื่องของทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

3)  ผู้ผลิต 

บริษัทฯ ต้ังมั่นในกรอบกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยุติธรรมและโปร่งใส 

มีกำรก�ำหนดกฎระเบียบเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงชัดเจน  บริษัทฯ มีกำรคัดเลือกผู้ผลิตด้วยควำมเป็นธรรมและเปิด

เผยโดยไม่ปรำกฎให้ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดมีควำมได้เปรียบอย่ำงไม่ยุติธรรม 

ไม่มีกำรเจรจำต่อรองนอกรอบเพื่อให้ได้สัญญำ  กำรจัดซ้ือวัตถุดิบ

หรือกำรว่ำจ้ำงกำรบริกำรจะพิจำรณำในเร่ืองของคุณภำพ รำคำ กำร

ให้บริกำร และควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งสินค้ำตำมข้อตกลงและข้อ

ก�ำหนดของสินค้ำเป็นหลัก

พนักงำนจัดซ้ือจะต้องหลีกเล่ียงกำรร้องขอหรือได้รับและไม่ข้ึนกับกำร

เสนอให้ของขวัญ ควำมช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่ำจะในรูปแบบใด

บริษทัฯ เปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงนิให้ผูถ้อืหุน้ทรำบและดูแลให้ข้อมลูมคีวำม

ถูกต้องและแสดงสถำนะที่แท้จริง  กำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในมีกำรควบคุม

และมกีำรตรวจสอบอยู่เป็นประจ�ำเพือ่ป้องกันกำรกระท�ำผดิทีอ่ำจมีผลก

ระทบต่อผูถ้อืหุน้  นอกจำกนี ้ผู้ถอืหุน้สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทนุ

สมัพันธ์ของบรษิัทฯ เพื่อตอบขอ้สงสยัหรอืสอบถำมข้อมลูของบรษิัทฯ

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำนบริษัท สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด 
ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2560
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จำกผู้ผลิต  บริษัทฯ ให้กำรสนบัสนุนกำรจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และหลีกเล่ียงกำรซ้ือขำยจำกผู ้ผลิตท่ีกระท�ำกำรฝ่ำฝืนสิทธิมนุษย

ชนหรือกฎหมำยลิขสิทธิ์ รวมไปถึงกำรท�ำธุรกิจกับผู้ผลิตท่ีกระท�ำกำร

ผิดกฎหมำย  พนักงำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยของ 

บริษทัฯ ว่ำด้วยเร่ืองกำรให้และรับของขวญัและนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริต

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์ที่อำจน�ำไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ผูผ้ลิตต้องด�ำเนนิงำนภำยใต้หลักกำรก�ำกับกจิกำรทีด่ ีท้ังนี ้บริษทัฯ ได้จดั

กจิกรรมเพือ่กระชับควำมสมัพนัธ์กบัผูผ้ลติและสนบัสนนุในกำรพฒันำ

ศกัยภำพและทกัษะควำมรู้ของผู้ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ให้กบับรษิทัฯ เพือ่

เพิม่ประสิทธภิำพในกำรท�ำงำน  บริษทัฯ จดักำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

ของผูผ้ลติประจ�ำปีเพือ่ให้ม่ันใจว่ำผูผ้ลติมีกำรด�ำเนนิงำนที่ได้มำตรฐำน

คุณภำพในระดบัเดยีวกับบริษัทฯ และตำมระบบมำตรฐำนคุณภำพ และชิน้

ส่วนทีผู่ผ้ลิตส่งกลับมำให้บรษัิทฯ ต้องได้มำตรฐำนตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร

4)  คู่ค้าทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดถือหลักควำมสุจริตและควำมยุติธรรมเป็นหวัใจส�ำคัญใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติต ่อคู ่ค ้ำทำงธรุกิจด้วยเสมอภำค

เท่ำเทียมกัน ให้ควำมเคำรพและยึดมัน่ในข้อตกลงระหว่ำงกนั และปฏบิตัิ

ตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ข้อก�ำหนด และกฎเกณฑ์และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือ

กับคู่ค้ำเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้ำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ร่วมทุน มีกำรแลกเปล่ียนควำมเห็นและข้อเสนอแนะ พิจำรณำจัดสรร

ผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส จดัท�ำแผนธรุกจิ และติดตำมและ

ผลักดันกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและควำมซ่ือสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยพื้นฐำนท่ี

ส�ำคัญส�ำหรับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจในระยะยำว  บริษัทฯ พิจำรณำ

และคัดเลือกคู่ค้ำทำงธุรกิจด้วยควำมรอบคอบ และเลือกท�ำธุรกิจกับ

คู่ค้ำที่มีควำมสำมำรถและมีชื่อเสียงที่จะไม่ท�ำให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

5)  เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ ค�ำนึงถงึควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตย์ในกำรด�ำเนินธรุกิจ และ

ยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับเจ้ำหน้ีของบริษัทฯ 

โดยมีกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและเง่ือนไขที่ให้ไว้กับเจ้ำหนี้ ไม่ว่ำเจ้ำหน้ี 

กำรค้ำ สถำบันกำรเงิน และผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ คงไว้ซ่ึงกำรส่ือสำรที่

เหมำะสมและมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินตำมข้อก�ำหนดของเจ้ำหนี้ 

ในกรณีท่ีเกดิเหตกุำรณ์ทีท่�ำให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบัตติำมข้อก�ำหนด

ได้ บริษทัฯ ได้ท�ำกำรแจ้งเจ้ำหนีใ้ห้ทรำบโดยไม่ปิดบงัและเพือ่ขอผ่อนผนั

หรือหำทำงแก้ปัญหำร่วมกัน  บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรรักษำควำมสัมพันธ์

และให้ควำมเชื่อถือซึ่งกันกับเจ้ำหนี้ของบริษัทฯ 

6)  พนักงาน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสภำพควำมเป็นอยู่และกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตของพนักงำน เน่ืองจำกควำมสุขของพนักงำนเป็นหนึ่งในพื้นฐำน

ส�ำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จและเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรส�ำหรับพนกังำน
ให้เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน
ค่ำครองชีพ ในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน

กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรับพนักงำนแต่ละคนมีควำมเท่ำเทียม

กันตำมผลกำรปฏิบัติงำนและต�ำแหน่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  บริษัทฯ 

ก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับพนักงำนโดยค�ำนึงถึงผลประกอบกำรและ

สภำพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย เช่น อัตรำเงินเฟ้อ หรือกำรขึ้น

ค่ำแรงขั้นต�่ำ เป็นต้น

บริษัทฯ จดัหำสวสัดกิำรทีเ่หมำะสมให้กบัพนกังำนและมกีำรทบทวนเป็น

ประจ�ำเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  

สวสัดกิำรเหล่ำน้ี ได้แก่ สวสัดกิำรท่ีเก่ียวกบักำรท�ำงำน ได้แก่ เบ้ียเล้ียง ค่ำ

เดนิทำง ค่ำท่ีพกั ชุดพนักงำน กำรจดัรถรับส่ง ค่ำรักษำพยำบำลและกำร

จดัตรวจสุขภำพประจ�ำปี และกำรจดักิจกรรมงำนปีใหม่ และสวสัดกิำรใน

กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่พนกังำน เช่น กำรให้เงินกู้ยืม เป็นต้น  นอกจำก

นี ้บริษัทฯ ได้จดัต้ังกองทนุส�ำรองเล้ียงชพีส�ำหรับพนักงำน โดยพนักงำน

ท่ีเข้ำร่วมเป็นสมำชิกจะสะสมเงินเข้ำกองทุนเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ 

3-7 ของเงินเดือนและบริษัทฯ สมทบเงินสะสมให้ในอัตรำเดียวกัน

การฝึกอบรม

บรษิทัฯ สนับสนนุให้พนกังำนพฒันำควำมรูแ้ละทักษะอย ่ำงสม�่ำ เสมอ

เพือ่ให้สำมำรถปรับตัวให้ทนัต่อสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลง

ไป  บริษัทฯ ได้รวบกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรฝึกอบรมภำยใต้กำร

บริหำรงำนของศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ  มีกำรจัดหำหลักสูตรอบรม

ที่เหมำะสมส�ำหรับพนักงำนทุกระดับและให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

ลักษณะงำนและองค์กร  พนักงำนสำมำรถเลือกกำรอบรมท่ีต้องกำร

และเหมำะสมกับกำรพัฒนำของแต่ละคน  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรจัด

หลักสูตรท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะส�ำหรับพนักงำนที่ต ้องกำรพัฒนำ

ศักยภำพและควำมเป็นผู้น�ำในระดับที่สูงยิ่งขึ้น



รายงานประจำป� 256054

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนักงำน

เป็นล�ำดับแรก  มีกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสถำนที่ท�ำงำนที่สะอำดและ

เหมำะสมเพื่อควำมปลอดภัยของพนักงำนในกำรท�ำงำน  บริษัทฯ ได้

น�ำหลัก 5ส มำเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรและจัดให้มีกำรฝึกอบรม

ในเร่ืองควำมปลอดภัยเพื่อลดควำมเส่ียงของอุบัติเหตุและสร้ำงควำม

ตระหนักเพื่อรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัยและวินัยในสถำนที่ท�ำงำน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ดแูลให้พนกังำนได้รับกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน

เพือ่ให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท�ำงำน บริษัทฯ ส่งเสริมค่ำนิยมในองค์กร

ให้พนักงำนมคีวำมเคำรพซ่ึงกนัและกัน และมวีฒันธรรมองค์กรทีเ่ปิดกว้ำง  

บรษิทัฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่ำด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของ 

บริษัทฯ และจะไม่กระท�ำกำรใด ๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิกฎหมำยว่ำด้วยเร่ืองสทิธิ

มนษุยชนหรือกำรคุ้มครองแรงงำนเดก็ท้ังในระดบัท้องถิน่และระดบัสำกล  

บรษัิทฯ มุง่มัน่ดแูลควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองพนกังำนและได้รับกำรยอมรับถึง

ควำมพยำยำมและควำมตัง้ใจในกำรสร้ำงองค์กรท่ีมคีวำมสุขอย่ำงย่ังยืน  

บริษทัฯ ให้ควำมร่วมมือและมส่ีวนร่วมในโครงกำรพฒันำองค์กรเพือ่ก้ำวไป

สู่สถำนทีท่�ำงำนทีม่คีวำมสุขอย่ำงย่ังยืน (Happy Workplace) และรำงวลั

โรงงำนสีขำวอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันถงึควำมต้ังใจของบริษัทฯ 

ในกำรพฒันำองค์กรอย่ำงย่ังยืน

7)  คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและซ่ือสัตย์สุจริต มีกำรแข่งขัน

อย่ำงเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมัน่ในกำรท�ำธรุกจิโดยชอบด้วยกฎหมำยและ

ปฏบิติัตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง และค�ำนงึถงึจรรยำบรรณทำงธรุกจิ

และควำมโปร่งใส  บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใด ๆ ทีจ่ะท�ำให้เกิดหรือเป็นส่วน

หนึง่ของกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ รวมถงึจะไม่แสวงหำ

โอกำสเพือ่กำรได้เปรียบทำงกำรค้ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่เป็นไปตำม

หลักจริยธรรม และด้วยวธิกีำรที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรร่วมมือกันก�ำหนด

รำคำหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทีผิ่ดกฎหมำย หรือมีพฤตกิรรม

ทีอ่ำจละเมดิกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือ

กำรท�ำลำยชือ่เสียงของคู่แข่งด้วยข้อมลูที่ไม่เป็นควำมจริง  ทัง้นี ้บริษัทฯ 

สนบัสนุนและส่งเสริมกำรค้ำขำยอย่ำงอสิระและหลกีเล่ียงกำรกระท�ำท่ีจะ

เป็นกำรผกูขำดตลำดหรือจ�ำกัดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

8)  ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

โดยรอบโรงงำนของบริษัทฯ และได้ก�ำหนดให้กิจกรรมควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงำนของผู้บริหำร  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม

และบริจำคเงินช่วยเหลือในนำมของบริษัทฯ ให้กับโครงกำรต่ำง ๆ ของ

ชุมชนเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำไปมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนและ 

ส่ิงแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ตำมข้อก�ำหนดของกระทรวงแรงงำน

และสวัสดิกำรสังคม กระทรวงอุตสำหกรรม ประกำศของกำรนิคม

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  บริษัทฯ 

ได้ก�ำหนดนโยบำยส�ำหรับทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทอำปิโกให้มีกำรบริหำร

จดักำรทรัพยำกรอย่ำงมปีระสิทธภิำพและได้ควำมคุ้มค่ำมำกทีสุ่ดเพือ่ร่วม

รักษำส่ิงแวดล้อมในทุกส่วนกำรด�ำเนนิงำนบริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมย์

และวสัิยทัศน์ในกำรเป็นบริษัททีรั่กษ์ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมควำมตระหนัก

ในเรือ่งของกำรประหยัดพลังงำนและสนับสนนุควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ

พนักงำนในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยหลักกำรใช้ต้นทุนท่ีน้อย

แต่ได้ผลผลิตมำก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดของกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมในรำยงำนควำมยั่งยืนของบริษัทฯ 

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตั้งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและมีควำม

โปร่งใสต่อผู้ได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ

และไม่ยอมรับกำรกระท�ำใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้สินบนและกำรทุจริต

คอร์รัปช่ัน  บริษัทฯ สนับสนุนและให้ก�ำลังใจพนักงำนทุกระดับในกำร

ต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตส�ำนึกท่ีดี และได้ก�ำหนดนโยบำยต่อ

ต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำกับกำรตัดสินใจทำง

ธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงำน

ในกำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติและ

ควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันกำรทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสำรและจัดฝึก

อบรมให้กบัพนกังำนในส่วนงำนท่ีเกีย่วข้อง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง พนกังำน 

ในส่วนงำนท่ีน่ำจะมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรทุจริต เพื่อให้สำมำรถจ�ำแนก

และจดักำรกับพฤตกิรรมกำรตดิสินบนและทจุริตด้วยควำมรอบคอบและ

ระมัดระวัง  นอกจำกน้ี บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้ำ 

ทำงธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมำ ผู้แทน มีกำรด�ำเนินงำนตำม

กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง และปฏิเสธท่ีจะมส่ีวนร่วมกบักำรกระท�ำท่ีไม่เหมำะสม 

หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย 



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 55

ข้อมูลติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดช่องทำงกำรติดต่อส�ำหรับพนกังำนและผู้มีส่วนได้เสียของบ

ริษัทฯ ทีเ่ป็นบคุคลภำยนอกให้สำมำรถติดต่อ ให้ควำมเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 

ร้องเรียน หรือรำยงำนกำรฝ่ำฝืน

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงควำมเห็นหรือ

แจ้งข้อสงสัยเก่ียวกับปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรกระท�ำควำมผิดของ

พนักงำนหรือหน่วยงำนใด ๆ ได้ตลอดเวลำเพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้ด�ำเนิน

กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงต่อช่ือ

เสียงหรือผลประกอบกำรของบริษัทฯ พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียของ 

บริษัทฯ สำมำรถส่งค�ำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเก่ียวกับกำรประพฤติมิ

ชอบหรือกำรกระท�ำผิดกฎหมำยให้กบัผู้บริหำรหรือประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้โดยตรงทำงอเีมลที ่AC@aapico.com  โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซ่ึงได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้

ตรวจสอบและด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนหำสำเหตุและข้อเท็จจริงร่วม

กับฝ่ำยบริหำร และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ี

เป็นเร่ืองเกีย่วกบักำรละเมิดสิทธ ิกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนกำรเปิดเผยและกำรร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนด้วยควำม 

บริสุทธิใ์จ และจะดแูลไม่ให้มีกำรปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ท่ีเป็นผลจำกกำร

ปฏิเสธทีจ่ะมีส่วนร่วมในกำรทุจริตหรือจำกกำรร้องเรียนข้อสงสัยถึงกำร 

กระท�ำทีม่ชิอบ ท้ังทีเ่กดิขึน้แล้วหรืออำจจะเกดิข้ึน  บริษัทฯ มีมำตรกำร

ในกำรรักษำควำมลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่ก�ำหนดให้ผู ้ร้อง

เรียนต้องเปิดเผยตวัตนัหรือแหล่งท่ีมำของข้อมลูให้เป็นทีรั่บรู้โดยท่ัวกัน   

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้นัก

ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำรเปิดเผยข้อมูล ทั้งท่ีเก่ียวข้องและไม่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลทำงกำรเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือ

ได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถำนะท่ีแท้จริงของบริษัทฯ และมีกำรเปิดเผย 

อย่ำงเหมำะสมและเท่ำเทียมกัน

บรษิัทฯ ได้ก�ำหนดบุคคลหรือหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบด�ำเนินกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อสำธำรณะ และก�ำหนดแนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลประเภท 

ต่ำง ๆ รวมถงึก�ำหนดระยะเวลำทีต้่องใช้ควำมระมดัระวงัก่อนกำรเปิดเผย

ข้อมูลส�ำคัญสู่สำธำรณะ  บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และ 

กฎเกณฑ์ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน 

ก.ล.ต. และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดูแลให้ผลประกอบกำรและข้อมูลทำงกำรเงินมีกำรสอบทำน 
และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ และได้รับกำรรับรองจำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำรรำยงำนสู่สำธำรณะ  
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี รวมถึงรำยงำนประจ�ำ
ปี (แบบ56-1 และแบบ 56-2) ได้รับกำรจัดท�ำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงบัญชีท่ีได้รับกำรยอมรับโดยท่ัวไป และมี 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560
รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น ณ วันปิด

สมุดทะเบียน 
วันที่ 16 มีนาคม 2560

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
ระหว่างปี

จ�านวนหุ้น ณ วันปิด
สมุดทะเบียน 

วันที่ 14 มีนาคม 2561
นำยเย็บ ซู ชวน ประธำนและประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร

 40,971,379 3,151,394  44,122,773

นำงเตียว ลี งอ กรรมกำรบริหำร  31,811,346  -  31,811,346
นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำยเคนเนต อึ้ง กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำยวิเชียร เมฆตระกำร กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำยจอห์น พำร์คเกอร์ กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำงวชิรำ ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ กรรมกำรอิสระ  -  -  -
นำยวีระ บ้วนวงศ์ ผู้บริหำร  -  -  -
นำงสำวเย็บ ซิน หรู ผู้บริหำร  25,646,760  -  25,646,760
นำยกวี เวสำรัชอำรีย์กุล ผู้จัดกำรทั่วไป  18,729 (18,729)  -
นำยศรัทธำ เพ็ชรอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป  85  -  85
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กำรเปิดเผยให้บุคคลท่ัวไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีกำรรวบรวมและจัดส่งรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำรตำมกฎหมำย  บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท
และผูบ้ริหำรรำยงำนส่วนได้เสียท่ีเกีย่วข้องกับกำรบริหำรจดักำรในบริษทัฯ 
และบริษัทย่อย และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ขอ
งบริษัทฯ ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิำวะต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด  ข้อมูล
ของกรรมกำรบริษัท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงประวัติกำรเข้ำ
ประชุมและกำรฝึกอบรม และค่ำตอบแทนของกรรมกำรได้เปิดเผยไว้ต่อ
สำธำรณะและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้ำงกำร
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ดูแลให้
มกีำรเปิดเผยข้อมลูของโครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ท่ีถือว่ำมีนยัส�ำคัญและ
กำรพัฒนำกำรของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้
เสยี และบคุคลทัว่ไปอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง เพยีงพอ และครบถ้วนตำม
ข้อก�ำหนดผ่ำนช่องทำงสื่อสำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนหลำยช่องทำง ทั้งในภำษำไทย
และภำษำอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน นอกจำก
กำรส่งข่ำวผ่ำนช่องทำงสื่อสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ซ่ึงเป็นช่องทำงส่ือสำรหลักแล้ว บริษัทฯ อำจให้ข่ำวผ่ำนช่อง
ทำงอื่น ได้แก่

•  กำรเข้ำร่วมงำนพบนกัลงทุน (Opportunity Day) ทกุไตรมำส
เพื่อแจ้งข่ำวผลประกอบกำรของบริษัทฯ

•  กำรเข้ำร่วมกจิกรรมพบนกัลงทนุในประเทศและต่ำงประเทศและ
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น งำนสัมมนำของบริษัทหลักทรัพย์ โรดโชว์
เพื่อพบนักลงทุน

•  กำรนัดหมำยเพื่อเข้ำพบผู้บริหำร กำรเย่ียมชมโรงงำนของ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเครำะห์

•  งำนสัมมนำที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงำนและแบ่งปันประสบกำรณ์

•  กำรส่ือสำรผ่ำนทำงอีเมล อินทรำเน็ต บอร์ดประกำศ และ
กิจกรรมสี่อสำรภำยในกับพนักงำน

•  เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของ 
บริษัทฯ ที่ aapicohitech@aapico.com

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้ำที่รับผิดชอบเป็นตัวแทน
ในกำรส่ือสำรกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ ส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดย
มหีน้ำท่ีในกำรแจ้งข่ำวสำรของบริษทัฯ และข้อมลูขององค์กรสู่สำธำรณะ

ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเหมำะสม และจดั
กิจกรรมกับนักลงทนุและผู้มส่ีวนได้เสีย  นอกจำกน้ี ฝ่ำยนักลงทนุสมัพนัธ์
มีหน้ำท่ีดูแลก�ำหนดกำรของผู้บริหำรในกำรเข้ำร่วมอบรม กำรประชุม 
และงำนสัมมนำ ท้ังในไทยและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องในกำรพบปะ
และมปีฏสัิมพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ซ่ึงกจิกรรมในปี 2560 ทีผ่่ำนมำ ได้แก่

•  กำรเข ้ำร ่วมงำนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ท่ี
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจำกกำรประกำศงบกำร
เงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี

•  กำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำและกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศ
และต่ำงประเทศโดยประธำนและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
ผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยกำรเงิน รวม 5 งำน ได้แก่ งำน SET Thai 
Corporate Day, the SET Thailand Focus, Phatra’s Day 
with our Executive Management, Thai Corporate Day 
in Malaysia, และ Thai SMIDs Corporate Access in 
Singapore 

•  งำนพบปะวิเครำะห์ประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภำคม

•  กำรเย่ียมชมโรงงำนส�ำหรับผู ้ถือหุ ้น และกำรขอเข้ำชม
กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ 

•  กำรขอนดัหมำยเข้ำพบผูบ้ริหำร รวมถึงกำรประชุม 1ต่อ1 และ
ทำงโทรศพัท์เพือ่ผู้ลงทุนได้ท�ำควำมเข้ำใจในธรุกิจของบริษัทฯ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรและดูแลให้กำร

ด�ำเนินงำนของบริษทัฯ เป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำม

สำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดขนำดของคณะกรรมกำรบรษิทัให้มีจ�ำนวนและสัดส่วนท่ี
เหมำะสมต่อขนำดของกจิกำร จ�ำนวนกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรษิทั
มีท้ังหมด 8 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่เป็นสตรี 2 ท่ำน  คณะกรรมกำร
บรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 2 ท่ำน ซ่ึงรวมประธำนคณะ
กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอสิระ 6 ท่ำน บริษทัฯ ดแูลให้คณะกรรมกำร
บรษิทัมคีวำมหลำกหลำยด้ำนทักษะและประสบกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกันตำม
ธุรกิจท่ีหลำกหลำยของบริษัทฯ  บริษัทฯ ก�ำหนดให้สัดส่วนจ�ำนวนของ
กรรมกำรอิสระมีมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และ
กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดโดย
กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกดั และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงกำรขำด
ควำมเหมำะสมท่ีจะได้รบัควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมมีหำชน
เป็นผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดประกำศของส�ำนักงำนก.ล.ต.
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรของบริษัทฯ 
โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดไว้
ในข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด รวม
ท้ังต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดแคลนควำมเหมำะสม
ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้น
ตำมกฎหมำยหรือตำมข้อบังคับบริษัทฯ

2)  ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 ของพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535

3)  เป็นผู้มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยประสบกำรณ์ท่ี
หลำกหลำยอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

4)  สำมำรถอทุศิเวลำอย่ำงเต็มทีใ่นกำรท�ำหน้ำทีเ่พือ่ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และกำรประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

5)  ไม่กระท�ำกำรใด ๆ ในลักษณะทีจ่ะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือ
นิติบุคคลใดโดยเฉพำะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่ไม่มีธุรกิจหรืองำนใดอันเกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิของบริษทัฯ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอสิระของตน  
ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอสิระตำมข้อก�ำหนดขัน้
ต�่ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก�ำหนด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1)  ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด
ของบริษทัฯ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจ
ควบคุม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง  ท้ังนี ้ให้นับรวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำนหรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจด
ทะเบยีนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ป็นบดิำ มำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคุม หรือบคุคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญำตของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคญั ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรอืหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนวิชำชีพใด ๆ ทำงด้ำนกำร

เป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยหรือทีป่รึกษำทำงกำรเงนิที่ได้รับค่ำ

บรกิำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้มีอ�ำนำจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือ

หุน้ทีมี่นัยส�ำคัญ ผูมี้อ�ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผู้ให้บริกำร

วชิำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำ 2 ปี

6)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 

บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ

อย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถ

ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ  ท้ังน้ี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจข้ำงต้น หมำยถึง 

ธุรกิจที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือเกินกว่ำร้อยละ 3 

ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วน

ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษำ

ผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ 

บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8)  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน

ท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยส�ำคัญ

หรือเป็นกรรมกำรบริหำร ลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ี

ได้รับเงินเดือนประจ�ำของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอย่ำง

เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ แสดงควำม

เหน็ หรือรำยงำนผลของกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอิสระ
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยเร่ืองจ�ำนวนปี

ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวำระของกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมพระรำช

บัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ

ปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรหนึ่งในสำมของจ�ำนวน (1/3) ของจ�ำนวนคณะ

กรรมกำรบริษัทในขณะนั้นพ้นจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร

ที่จะพ้นจำกต�ำแหน่งไม่อำจแบ่งออกได้พอดีหน่ึงในสำม (1/3) ก็ให้ใช้

จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสำม (1/3) แต่ไม่เกินหน่ึงในสำม (1/3) 

ของจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกท้ังหมด ท้ังน้ี กรรมกำรบริษัทที่จะต้อง

ออกจำกต�ำแหน่งน้ัน ให้พิจำรณำจำกกรรมกำรบริษัทที่อยู่ในต�ำแหน่ง

นำนทีสุ่ดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัททีจ่ะพ้น

จำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้ 

นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทอำจ

พ้นจำกต�ำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 •  ตำย

 •  ลำออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมำยลำออก 
  จำกกรรมกำร)

 •  ขำดคุณสมบัตหิรือมลัีกษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท 
  มหำชนจ�ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 •  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

 •  ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทได้รับอนมุตัแิละควำมไว้วำงใจผ่ำนมติท่ีประชุมผู้ถอื
หุน้ ทุกท่ำนเป็นผูท้รงคุณวฒุแิละเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์อนัเป็น
ประโยชน์ต่อธรุกจิของบริษทัฯ เป็นผู้ท่ีได้รับกำรยอมรับนับถอืในเร่ืองกำร
มคุีณธรรม จรยิธรรม และได้ปฏบัิติหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษทัเป็นอย่ำงดี
ตลอดมำ  หำกท่ีประชุมผู้ถือหุน้ให้ควำมไว้วำงใจและเลอืกกรรมกำรผู้ทรง
คุณวฒุดิงักล่ำวกลับเข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอกีคร้ัง บริษัทฯ ย่อม
ต้องเคำรพสิทธแิละกำรตัดสินใจของผูถื้อหุน้  ดงันัน้ บริษทัฯ ไม่ได้ต้ังกฎ
เกณฑ์ในเรือ่งของจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกันของกรรมกำร  
อย่ำงไรกด็ ีบริษทัฯ ยึดถอืหลักกำรก�ำกบักจิกำรทีด่แีละพร้อมสนบัสนุน
ให้กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวนวำระติดต่อกันตำม
แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจ�ำกัดที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดนโยบำยส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ของกรรมกำรบริษทัให้มจี�ำนวนรวมท้ังส้ินไม่เกิน 5 

บริษัท  ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไป
ด�ำรงต�ำแหน่ง และบริษทัจดทะเบยีนน้ันจะต้องไม่เป็นบริษทัทีด่�ำเนนิธรุกจิ
ในอตุสำหกรรมเดยีวกนักับบริษัทฯ  ท้ังนี ้กำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษัทอื่นจะต้องมีกำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนดหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบริษัทในเร่ืองกำรดแูล
จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น และประสำนงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรฝึกอบรม
ของกรรมกำรบริษัท  เลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบในกำรจัดท�ำหนังสือ
เชิญประชุม รำยงำนกำรประชุม รำยงำนประจ�ำปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสำร
และด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ ตำมทีส่�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก�ำหนด  ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริษทัได้ก�ำหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้นของเลขำนกุำรบริษทัแต่ไม่จ�ำกดัเฉพำะ
ว่ำควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย และ/หรือบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษทัฯ มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบในกำรท�ำงำนระหว่ำงคณะ
กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรอย่ำงชัดเจน เพือ่ให้บริษทัฯ มีกำรด�ำเนินงำน
ทีม่ปีระสิทธภิำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณ
ธรุกิจท่ีด ี ทัง้นี ้บทบำทและหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษทัประกอบไปด้วย แต่
ไม่จ�ำกัดเฉพำะรำยกำร โดยสรุปดังต่อไปนี้

1)  พิจำรณำ ให้ค�ำแนะน�ำ และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองส�ำคัญ
เก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อำทิเช่น วสัิยทัศน์และเป้ำ
หมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณ
ประจ�ำปี และตดิตำมดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย
ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประสิทธิผล

2)  ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และให้มีกำร
ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง

3)  ส่งเสริมให้จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกิจเป็นลำยลักษณ์อกัษรเพือ่
ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำน
จริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และมีกำรติดตำม
ผลกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง

4) ก�ำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท�ำ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพือ่ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ และก�ำกบัดแูลให้มกีำรปฏบัิตติำมข้อ
ก�ำหนดเกีย่วกับขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
ของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน
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5)  ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำยที่วำง
ไว้ และก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมระบบควบคุมภำยในเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร โดย
มีกำรทบทวนระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

6)  ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงส�ำหรับองค์กร และ
มอบหมำยหน้ำทีใ่ห้ฝ่ำยบริหำรจดักำรในกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
รวมถงึมองหำโอกำสทำงธรุกจิท่ีอำจพบจำกควำมเสีย่งน้ัน ๆ 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

7)  จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้กำรเปิด
เผยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมี
มำตรฐำน

8) เข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมท่ีจะแสดง
ควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระ 

9)  ปฏิบติัหน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสตัย์ สุจริต ระมัดระวงั และรอบคอบ 
โดยค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกคน

10)  ดแูลและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนผ่ำนข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน
ทีถ่กูต้องและครบถ้วน และสำมำรถอทุศิเวลำให้เพยีงพอและมี
ควำมใส่ใจเพือ่ปฏิบัติหน้ำทีต่ำมควำมรับผดิชอบได้อย่ำงเต็มท่ี

การประชุมกรรมการ

บริษทัฯ มีกำรวำงแผนก�ำหนดกำรประชุมประจ�ำปีของกรรมกำรบริษัทและ
ได้แจ้งให้กรรมกำรทรำบถึงก�ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำเพื่อจัดสรรเวลำ
เข้ำร่วมประชมุ  ส�ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัตำมวำระปกติมี
ก�ำหนดไว้ 6 ครัง้ต่อปี โดยเป็นกำรประชุมเพือ่พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิ
รำยไตรมำสจ�ำนวน 4 คร้ัง และเป็นกำรประชมุติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน
ตำมแผนงำนประจ�ำปีจ�ำนวน 2 คร้ัง  ในกรณีท่ีมวีำระเร่งด่วนท่ีต้องได้รับ
มติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะจัดเป็นวำระกำรประชุม
พิเศษตำมควำมจ�ำเป็น 

กรรมกำรบริษัทควรจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำประชุมกรรมกำรบริษัทและกำร
ประชุมตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน รวมถงึกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บริษทัฯ 
ได้เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี > หัวข้อโครงสร้ำงกำรจัดกำร

ในกำรประชุมกรรมกำรแต่ละคร้ัง กรรมกำรสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธำนได้พิจำรณำและอำจน�ำมำ
บรรจุไว้เป็นวำระกำรประชุม  บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสำรประกอบให้กับกรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวัน
ประชุม  เมือ่เริม่กำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนท่ีประชุมจะท�ำกำรนบัจ�ำนวน

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมว่ำครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ 
ก่อนเปิดกำรประชุมและพิจำรณำวำระกำรประชุมตำมล�ำดับที่ได้แจ้งไว้
ในเอกสำรเชิญประชุม  

ประธำนที่ประชุมดูแลกำรจัดสรรเวลำให้เพียงพอส�ำหรับกำรพิจำรณำ
และอภิปรำยในแต่ละวำระ กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำง
อิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมกำร 1 ท่ำนให้นับเป็น 1 เสียง และต้อง
มจี�ำนวนกรรมกำรในสัดส่วนอย่ำงน้อยร้อยละ 2/3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดส�ำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ  ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียใน
วำระที่ได้รับกำรพิจำรณำจะถือว่ำไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นกำร
ลงมติในวำระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทท�ำกำรประเมินผลกำร
ปฏบัิติงำนด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ให้คณะกรรมกำรได้พจิำรณำ
ผลงำน ประเดน็และอปุสรรคต่ำง ๆ ในระหว่ำงปี เพือ่น�ำไปปรับปรุงแก้ไข
และเพิ่มประสิทธิผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรให้ดีย่ิงข้ึนตำมหลัก
ก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี บริษัทฯ ได้ใช้หลกัเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตำมแนวทำงเดยีวกับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

 1)  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
 2)  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 3)  กำรประชุมคณะกรรมกำร
 4)  กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร
 5)  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร
 6)  กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและผู้บริหำร
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีทั้งหมด 3 ชุด โดยเป็นกำรประเมินผล
งำนของกรรมกำรบริษัททั้งคณะและรำยบุคคล และกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของกรรมกำรชุดย่อย  ส�ำหรับปี 2560 บริษทัฯ ได้จดัส่งแบบ
ประเมินผลกำรปฏบัิติงำนให้แก่กรรมกำรทกุคนเพือ่ประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำน ยกเว้นกรรมกำรใหม่ 2 ท่ำนที่ได้รับกำรแต่งตัง้ระหว่ำงปี ซึง่ผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวมในปี 2560 มีกำรพัฒนำในระดับที่ดี

ผลประเมนิส�ำหรับกำรปฏิบัตงิำนในปี 2560 โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเพิม่ข้ึน
จำกร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88 โดยมีคะแนนในทุกหัวข้อดีขึ้น 
ผลกำรประเมินตนเองของกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลมีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 90  ผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 82 ในปี 2559 
เป็นร้อยละ 87 และผลกำรประเมินตนเองของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรเพื่อน�ำไปพัฒนำประสิทธิภำพ ซ่ีงในปี 2560 บริษัทฯ ได้มี
กำรด�ำเนินกำรในเร่ืองกำรก�ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท
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ให้มีควำมหลำกหลำยในด้ำนทักษะและประสบกำรณ์ และให้มีจ�ำนวน
กรรมกำรที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้นในคณะกรรมกำรบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรและผู้
บรหิำรตำมหลักกำรและนโยบำยทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงอยู่ภำยใต้กรอบกำรพจิำรณำและอ�ำนำจอนมุตัิ
ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทัฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ โดยพจิำรณำจำก
ขอบเขตควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร เปรียบ
เทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีมีกำรด�ำเนิน
ธรุกจิท่ีใกล้เคียงกนัในเรือ่งของผลกำรด�ำเนินงำน ขนำดของธรุกิจ ควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร และมีกำรพิจำรณำอ้ำงอิงกับรำยงำนข้อมูล
เกีย่วกับค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีได้รบักำรจดัท�ำข้ึนโดยควำมร่วมมอืของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษทัจะ
ถกูน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำอนุมติั ก่อนจะน�ำเสนอ
ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยหน้ำทีใ่ห้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรเป็น
ผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำร โดยให้พิจำรณำจำกหน้ำที่ ควำมรับ
ผดิชอบ และผลกำรปฏบัิติงำนรำยบคุคล ร่วมกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของ
ธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบดูแล

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนนุให้กรรมกำรของบริษัทฯ เพิม่พนูทักษะและ
ควำมรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของกรรมกำรบริษทัอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  กรรมกำรของบริษัทฯ ได้รบัข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกับ
ธรุกจิของบริษทัฯ รวมถึงรำยละเอยีดบทบำทหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยเลขำนุกำรบรษัิท
มหีน้ำท่ีส่งข้อมูลเกีย่วกับหลักสูตรอบรมส�ำหรับกรรมกำรหรือกำรอบรม
หรือสัมมนำที่จัดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงำนก.ล.ต. หรือหน่วย
งำนอืน่ท่ีเกีย่วข้องกับธรุกจิของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

บริษทัฯ สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสตูรข้ันพืน้ฐำนส�ำหรับ
กรรมกำรบริษัทตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนก.ล.ต. ซ่ึงหลักสูตรดัง
กล่ำวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมกำรเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร 
หลักกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง งบกำรเงนิ ควำม
เสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภำพของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ กรรมกำรของ 
บริษัทฯ ที่ได้ผ่ำนหลักสูตรอบรมข้ันพื้นฐำนซ่ึงจัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือเทียบเท่ำ มีรำยชื่อดังต่อไปนี้

1) นำยเย็บ ซู ชวน  เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Director Certification Program (DCP108/2008)

2)  นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Director Accreditation Program (DAP11/2004) และ
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014)
3)  นำยเคนเนต อ้ึง เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Director Certification Program (DCP189/2014)
4)  นำยวิเชียร เมฆตระกำร เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Director Certification Program (DCP107/2008) และ
 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) และ
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017)
5)  นำงวชิรำ ณ ระนอง เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Director Accreditation Program (DAP61/2007) 

และหลักสูตร Role of Compensation Committee 
(RCC2/2007) และหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP124/2009)

6) นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ เข้ำอบรมหลักสูตร 
 Listed Company Director Program จัดโดย 

Singapore Institute of Directors และ
 หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย  

Institute of Directors  (IOD) India

นอกเหนอืไปจำกหลกัสูตรอบรมท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทยแล้ว กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำและ
กำรประชุมซ่ึงจดัโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในระหว่ำงปี  นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำร
ได้เข้ำร่วมงำนสัมมนำทีจ่ดัโดยลูกค้ำของบริษัทฯ เช่น งำนสัมมนำประจ�ำ
ปีของกลุ่มผูผ้ลติช้ินส่วนส�ำหรบัค่ำยรถยนต์ฟอร์ด และงำนสมัมนำของ
ค่ำยรถนิสสัน เป็นต้น

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมหีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดแูลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำนก.ล.ต.ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต รอบคอบ 
และยึดกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุน้เป็นส�ำคัญ และต้องกระท�ำภำยใต้กรอบของคุณธรรมและจติส�ำนึกท่ีดี

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้เร่ืองดังต่อไปน้ี เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทที่จะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
และให้ควำมเห็นชอบ

1)  ผลกำรด�ำเนนิงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ รำยไตรมำส
และประจ�ำปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมำณและแนวโน้ม
ของธุรกิจในรอบปี

2)  กำรด�ำเนินธุรกรรมระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
ผูท้ีเ่กีย่วข้องซ่ึงไม่ขดักบัข้อบงัคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
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ส�ำนักงำนก.ล.ต.

3)  กำรท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อ
โครงสร้ำงเงินทนุของบรษิทัฯ สถำนะทำงกำรเงนิ กลยุทธกำร
ด�ำเนินงำน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

4)  กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

5)  กำรว่ำจ้ำงประธำนบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง

6)  กำรก�ำหนดและเปล่ียนแปลงอ�ำนำจอนุมัติท่ีมอบให้กรรมกำร
ที่มีอ�ำนำจจัดกำร

7)  กำรได้มำและจ�ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ กำรซือ้กจิกำร และกำร
เข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนต่ำงๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลัทรัพย์ฯ ตำมมูลค่ำของรำยกำรท่ีเข้ำเกณฑ์ต้องขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองกำรได้มำจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

8)  กำรท�ำสัญญำใด ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรท�ำธุรกิจปกติ และ
สัญญำที่เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกิจปกติที่มีควำมส�ำคัญ

9)  กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนทีมี่ผลกระทบอย่ำง
มนียัส�ำคัญต่อกำรบัญชี กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรตรวจ
สอบภำยในของบริษัทฯ

10)  กำรแต่งตั้งและกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อย

11)  กำรแต่งตั้ง กำรเสนอ และกำรยกเลิกกรรมกำรบริษัทและ
เลขำนุกำรบริษัท

12)  กำรด�ำเนินกำรอื่นใดท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย และข้อบังคับ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำยให้กรรมกำรส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ ยกเว้นแต่อ�ำนำจในกำร
ด�ำเนนิกำรดงัต่อไปนี ้ซ่ึงจะพงึกระท�ำได้กต่็อเมือ่ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น

1)  เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  กำรท�ำรำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนได้เสียและอยูใ่นข่ำยทีก่ฎหมำย
หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท้ังนี ้ก�ำหนดให้กำรท�ำรำยกำรท่ีกรรมกำร
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้
กรรมกำรซ่ึงมส่ีวนได้เสียในเร่ืองนัน้ไม่มสิีทธิอ์อกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นๆ

กรณีดงัต่อไปน้ีจะต้องได้รับกำรอนุมติัจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทั

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
เสียงท้ังหมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิอ์อกเสียงลงคะแนน

1)  กำรซื้อขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วน
ที่ส�ำคัญ

2) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทฯ

3)  กำรท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำท่ีเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำร
ของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ กำรมอบหมำยให้
บคุคลอืน่เข้ำจดักำรธรุกจิของบริษทัฯ หรือกำรรวมกจิกำรกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

4)  กำรแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธหิรือข้อบงัคับของบริษัทฯ

5)  กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบกิจกำร หรือ
กำรปิดกิจกำรของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบบำงส่วน
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยช่วยปฏิบัติงำนและกล่ันกรองเร่ืองส�ำคัญใน
แต่ละด้ำนพร้อมเสนอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บริษัท  คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 4 คน ได้แก่

 1)  นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ ประธำนกรรมกำร
 2)  นำยเคนเนต อึ้ง  กรรมกำร
 3)  นำยวิเชียร เมฆตระกำร  กรรมกำร
 4)  นำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ กรรมกำร

ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำยไคคูชูร (ไค)  
ทำรำโพเรวำลำ เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยนำยไค  
ทำรำโพเรวำลำ และนำยเคนเนต อึ้ง เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
เพียงพอในกำรท�ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1)  สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิของบริษัทฯ รำยไตรมำสและประจ�ำ
ปี เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงถงึสถำนะทำงกำร
เงินอย่ำงถูกต้องและเช่ือถือได้ และจัดท�ำตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2)  ดแูลและสอบทำนประสิทธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในและ
ระบบกำรตรวจสอบภำยในว่ำมีกำรปฏิบัตติำมกฎ ระเบียบ และ
นโยบำย รวมถึงมีกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสมและเพยีงพอ และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วย
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งำนตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและ
รำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงสำยงำนบังคับบัญชำของหน่วยงำน 
ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และ
พิจำรณำผลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

3) ทบทวนกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี พิจำรณำ เสนอ คัด
เลือก และแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบญัชีโดยพจิำรณำควำมเป็นอสิระ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและค่ำตรวจสอบบัญชีเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มี
ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4)  สอบทำนและสนบัสนนุให้บริษทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด
พระรำชบญัญติัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมำยและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง

5)  ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้เป็นไป
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

6)  พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพำะรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมกีำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้
มคีวำมโปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

7)  ดแูลและรับเร่ืองร้องเรียนหรอืข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้เสียท่ีส่งถึง
คณะกรรมกำรบริษัท

8)  รำยงำนผลกำรปฎิบตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะ
กรรมกำรบริษัททรำบทกุไตรมำส และจดัท�ำรำยงำนของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของ 
บริษัทฯ

9)  ทบทวนและพิจำรณำขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
และประเมินผลปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำ
ทุกปี

10)  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระจ�ำนวน 3 คน ได้แก่

 1) นำยพิพัฒน์ เรืองรองปัญญำ ประธำนกรรมกำร
 2)  นำยเคนเนต อึ้ง  กรรมกำร

 3)  นำยวิเชียร เมฆตระกำร  กรรมกำร

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

1)  พจิำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลทีมี่คุณสมบัติ
เหมำะสมตำมข้อก�ำหนดของบริษัทฯ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร โดยค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2)  พจิำรณำหลักเกณฑ์ รูปแบบค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อืน่
ท่ีให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และ
เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3)  พจิำรณำคัดเลอืกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมำะสมเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัส�ำหรับด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรระดับสูง

4)  ทบทวนสัดส่วน จ�ำนวน และประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำร
บริษทัให้มีขนำดและองค์ประกอบทีเ่หมำะสมกบัองค์กร รวมถงึ
มกีำรปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง
ไป

5)  ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัเพือ่พจิำรณำปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยพจิำรณำถงึ
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบและควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องด้วย

6)  พจิำรณำแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร
และผู้บริหำรระดบัสูง และทบทวนรำยชือ่ผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับ
กำรพิจำรณำ

7)  ปฏิบติัหน้ำทีอ่ืน่ ๆที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ 
 1)  นำยจอห์น พำร์คเกอร์  ประธำนกรรมกำร
 2)  นำงวชิรำ ณ ระนอง  กรรมกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1)  ก�ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงและขอบเขตควำมเสีย่ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อพิจำรณำ
วำงแผนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงขององค์กรในภำพรวม 
และมำตรกำรควบคุมที่เพียงพอและเหมำะสม

2)  พิจำรณำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรบริหำร กำรก�ำหนดกลยุทธ์และทรัพยำกรท่ีใช้ใน
กำรบริหำรควำมเส่ียง และระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้เพื่อ
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พิจำรณำอนุมัติ

3)  จัดให้มีกำรประเมินและทบทวนควำมเส่ียงในระดับองค์กร 
(Corporate Risk) อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ังและดแูลกำรด�ำเนิน
กำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรวำงแผนไว้

4)  ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ
นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง วธิปีฏบิตัท่ีิเป็นมำตรฐำน เพือ่พฒันำ
ปรับปรุงกำรด�ำเนนิงำนบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของงองค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดว่ำกรรมกำรบริษัทจะต้องมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด
จะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำกล่ันกรองผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมข้อ
ก�ำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
โดยพิจำรณำถึงคุณวุฒิ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอุทิศเวลำได้
อย่ำงพอเพยีง ร่วมกับควำมหลำกหลำยและควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ 
ทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์กำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษทัฯ  ท้ังนี ้บริษัทฯ ได้เปิด
โอกำสและให้สทิธผิูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะ
สมเพือ่รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ เพือ่ให้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผูพ้จิำรณำอนมุติั และน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนมุตัิ

จ�ำนวนกรรมกำรท่ีเสนอเข้ำคัดเลอืกจะเท่ำกับจ�ำนวนของกรรมกำรท่ีครบ
วำระ กำรแต่งต้ังกรรมกำรบริษทัจะต้องได้รับมตเิหน็ชอบจำกท่ีประชุมผู้
ถอืหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) 
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับ
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้
ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสียงเท่ำกันเกนิจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธำนในทีป่ระชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนือ่งจำกเหตอุืน่นอกจำกกำรครบวำระ
ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลซ่ึง
มคุีณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทัครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่
พ้นจำกต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำร

แทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำร
ซ่ึงตนแทน ท้ังน้ี มตกิำรแต่งตัง้บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่เหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

กำรแต่งตั้งผู้บริหำรจะพิจำรณำโดยกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทฯ โดยผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรและปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระจำกอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรำยอื่น  ผู้บริหำรระดับสูงของ 
บริษัทฯ จะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษทัฯ มคีวำมเข้ำใจในธรุกิจและวงจรธรุกจิของอตุสำหกรรมยำนยนต์
เป็นอย่ำงดี ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในกำรผลักดันให้ธุรกิจมีกำรเติบโตและ
บรรลุเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนกำรทีมี่ประสิทธภิำพและประสิทธผิลในกำรก�ำกับดแูล
กจิกำร กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลและข้อก�ำหนดของกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรด�ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์เดียวกัน  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนกำรในกำรก�ำกับและติดตำมกำร
บริหำรงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะ
กรรมกำรบริษทัได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท�ำหน้ำทีใ่นกำร
คัดเลือกตวัแทนเพือ่เข้ำไปท�ำหน้ำทีบ่ริหำรกิจกำรดงักล่ำวและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั โดยจ�ำนวนตวัแทนของบริษัทฯ ในแต่ละบริษัทจะขึน้
อยู่กับสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจกำรนั้น

ผูบ้ริหำรของบริษัทมหีน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรบริหำรธรุกจิให้ด�ำเนินไปตำม
แผนงำนและเติบโตให้ได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ในด้ำนรำยได้ กำรควบคุม
ต้นทุนและลดค่ำใช้จ่ำย รวมถึงดแูลกำรลงทุนให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำง
ไว้  นอกจำกน้ี หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรยังครอบคลุมถึงกำร
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจดักำรบคุลำกร กำรแก้ไขปัญหำ
หรือควำมขัดแย้งท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซ่ึงกำรส่ือสำรที่
มีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในกรณีท่ีมีปัญหำหรือประเด็นที่
ถือว่ำมีนัยส�ำคัญที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้
บริหำรต้องได้รับกำรอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกระท�ำกำรใด ๆ  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรและกลไกในกำรดูแลติดตำมกำรด�ำเนิน
งำนและกำรบรหิำรของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยผู้บริหำรของกิจกำร
มีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ 
ให้กับฝ่ำยบริหำรในกำรประชุมเพื่อทบทวนแผนงำนรำยเดือน และให้น�ำ
เสนอแผนงำนประจ�ำปี รวมถึงควำมคืบหน้ำของผลกำรด�ำเนินงำนและ
แผนธรุกจิให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมเพือ่ตดิตำมผล
กำรด�ำเนินงำนซึ่งจัดในรอบครึ่งปี
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อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยสอดคล้อง
กบันโยบำยของบริษัทฯ  ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยมหีน้ำท่ีดแูลให้มแีนวทำง
และวธิกีำรส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทั กำรอนมุติัวงเงินส�ำหรับกำรกู้ยืมเงิน หรือกำร
ท�ำธรุกรรมทำงกำรเงินหรือกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบนักำรเงนิ รวม
ถงึกำรเข้ำเป็นผูค้�ำ้ประกนั หรือกำรท�ำรำยกำรอืน่ใดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท�ำรำยกำร
ข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บริษัทย่อยจะต้องมี
กำรก�ำกับดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้
บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมี
กำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมระยะเวลำที่บริษัทฯ จะน�ำมำจัดท�ำงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ ได้ทันก�ำหนดด้วย

โดยทั่วไป บริษัทฯ มีกำรตกลงและท�ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีอนุมัติ กำรแบ่งอ�ำนำจกำรบริหำร
จัดกำรของฝ่ำยบริหำร กำรแบ่งสรรผลก�ำไรส�ำหรับผู้เก่ียวข้องท้ังหมด  
บริษัทฯ มีหลักกำรท่ีเรียบง่ำยในกำรท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำทำงธุรกิจและให้
ควำมเคำรพต่อสิทธิของคู่ค้ำของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นธรรม และให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุนก้ำวไป
สู่ควำมส�ำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีกำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทำงกฏเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทและกรรมกำรชุดย่อย เป็นต้น  รำยละเอียดได้อธิบำยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมกำรบริษทัได้รับมติอนุมัตจิำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้แต่งตัง้ บริษัท 
ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ส�ำหรับรอบปีบญัชี 
2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โดยมีรำยละเอยีดค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีส�ำหรบัปีบัญชี 2560 
ให้แก่ บรษัิท ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงินรวม 9,000,000 บำท 
โดยเป็นค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรสอบบัญชขีองบริษัทฯ รวมกำรพจิำรณำ
รำยงำนประจ�ำปี จ�ำนวน 2,000,000 บำท

บริษทัฯ ไม่ได้ก�ำหนดให้บริษทัย่อยทุกบริษัทใช้บริกำรกำรสอบบัญชจีำก
บริษัท ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด เน่ืองด้วยธรุกิจของบริษัทย่อยเหล่ำน้ันไม่
ซับซ้อนและมผีลประกอบกำรท่ีไม่ถือเป็นนัยส�ำคัญ บริษทัฯ จงึเหน็สมควร
ให้ใช้บริกำรจำกผู้สอบบัญชีรำยอื่นในรำคำที่สมเหตุสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนอืจำกค่ำตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทน
ส�ำหรบังำนบรกิำรด้ำนอืน่ให้แก่บริษัท ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกัด ส�ำหรับกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
ในปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 650,000 บำท โดยเป็นค่ำตรวจสอบของ 
บริษัทฯ จ�ำนวน 130,000 บำท 
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คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ผ่ำนรำยกำรกำรประเมินของ
หน่วยงำนควบคุมภำยใน ในปี 2560 ผูต้รวจสอบภำยในทีบ่ริษัทฯ ว่ำจ้ำง
ได้วำงแผนกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรควบคุมภำยในต้ังแต่ช่วงต้น
ปี และมีกำรด�ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบของกิจกรรมกำร
ด�ำเนินงำนหลักของบริษัทให้ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รับทรำบในกำรประชุมรำยไตรมำสตำมล�ำดับ

ในภำพรวม บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบและหลักกำรก�ำกับ
กิจกำรที่ดี บริษัทฯ ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและข้ันตอนกำรท�ำงำนและ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง มีกำรตดิตำมแก้ไข
ข้อบกพร่องเพือ่ปรับปรุงระบบควบคุมในส่วนดงักล่ำวให้มคีวำมเหมำะสม 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยงำนสรุปจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยในและได้สรุปควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีรำย
ละเอียดสำระส�ำคัญดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และก�ำหนด
นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
ผูบ้ริหำรมกีำรปฏบิติังำนเป็นแบบอย่ำงท่ีดสี�ำหรับพนักงำน โดยพนักงำน
ทุกคนมีหน้ำท่ีท�ำงำนในส่วนควำมรับผิดชอบด้วยจริยธรรม ควำมซ่ือสตัย์ 
และด้วยควำมระมัดระวัง ตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นต้น บริษัทฯ 
ได้จัดให้มีกำรส่ือสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำยของบริษัทฯ โดยจัด
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และอยู่ในข้ันตอน
กำรท�ำงำน พนักงำนมีกำรปฏบัิติตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่ได้วำงไว้ ข้อ
สงสัยในกำรกระท�ำผดิใด ๆ ได้รับกำรตรวจสอบและรำยงำนต่อผู้บริหำร
ระดบัสูง โดยกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือละเมิดข้อบังคับจะได้รบัโทษตำม
ควำมรุนแรงของกำรกระท�ำผิดนั้น

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมเป็นอิสระ คณะ
กรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับกำรยอมรับ
ในควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และควำมเป็นอิสระ บริษัทฯ 
ได้ก�ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำง
ชัดเจนและแบ่งแยกจำกหน้ำท่ีของผูบ้ริหำร ในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี คณะ
กรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีก่�ำหนดนโยบำยและดแูลให้ฝ่ำยบรหิำรมีกำรท�ำงำน
ทีเ่หมำะสม มกีำรปฏบัิติตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบริษทัฯ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ จดัโครงสร้ำงขององค์กรเพือ่ให้อ�ำนวยควำมสะดวกและให้อ�ำนำจ
แก่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำม
กลยุทธ์ทำงธรุกจิของบริษทัฯ และให้รำยงำนผลกำรท�ำงำนต่อผู้บริหำร
ระดบัสูงและคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่รับทรำบ บริษทัฯ มกีำรแบ่งอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรท�ำงำนในแต่ละสำยงำนและมกีำรตรวจสอบและถ่วงดลุอ�ำนำจ
อย่ำงเหมำะสม

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจดักำรบคุลำกรและกำร
พฒันำควำมรูแ้ละทกัษะควำมสำมำรถทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัพนกังำน บริษทัฯ ได้
จดัตัง้หน่วยงำนในกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรอบรมและหลักสูตรพฒันำ
ขดีควำมสำมำรถทีจ่�ำเป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงำน บรษิทัฯ วำงแผนยก
ระดบักำรพฒันำบุคลำกรของบริษทัฯ ให้มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งและ
เพิม่พนูขดีควำมสำมำรถของพนักงำนให้ก้ำวไปอกีขัน้ บริษทัฯ มแีนวทำง
และกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรท�ำงำนของพนกังำน โดยประเมินเป็น
รำยบคุคลตำมกำรท�ำงำนและดชันช้ีีวดัควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ตัง้
ไว้ บริษัทฯ ดแูลให้ผลตอบแทนและกำรเล่ือนต�ำแหน่งมีกำรพจิำรณำอย่ำง
ยุติธรรมและเท่ำเทียมกันโดยให้เป็นไปตำมผลส�ำเร็จของงำนเป็นส�ำคัญ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเพือ่เป็นกรอบกำรท�ำงำนส�ำหรบั
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร บริษัทฯ มีกำรระบุควำมเส่ียงที่
อำจเกดิขึน้ในกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ ทีค่รอบคลุมทกุด้ำน ซ่ึงรวมถึง 
ควำมเส่ียงของประเทศ ด้ำนกลยุทธ์ กำรด�ำเนนิงำน ด้ำนกำรเงนิ เป็นต้น 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำท่ีประเมินและระบุปัจจัยเส่ียงที่
เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี โดยพิจำรณำสำเหตุและโอกำส
ในกำรเกิดควำมเส่ียงน้ันจำกเหตุกำรณ์ในอดีต รวมถึงผลกระทบจำก
ควำมเส่ียง และก�ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ทอนผลกระทบจำกควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้ระบคุวำมเส่ียงท่ีเกิดขึน้จำกกำรลงทนุใหม่และกิจกรรมหรือกำร
พัฒนำในกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ที่
อำจมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน แนวโน้มกำรพฒันำล่ำสุด ได้แก่ กำร
พฒันำด้ำนยำนยนต์ทำงเลือก รถยนต์ไฟฟ้ำ และเทคโนโลยีดจิทัิล อย่ำงไร
กด็ ีบริษทัฯ ประเมนิว่ำควำมเส่ียงเหล่ำนี้ไม่ได้มผีลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทฯ ในระยะส้ัน ส�ำหรับโอกำสในกำรเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมย์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และ
ดแูลให้แต่ละส่วนงำนของบริษทัฯ มกีำรด�ำเนนิงำนทีส่อดคล้องกบันโยบำย
กำรต่อต้ำนทุจริต นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำร
ทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน
เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพ
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำร
บริหำรจดักำรคุณภำพ โดยบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ 
ISO/TS16949 และมำตรฐำนส่ิงแวดล้อม ISO14001 มีกำรก�ำหนด
ข้ันตอนและวิธีกำรท�ำงำนเพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ มีมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมในแต่ละขั้น
ตอนกำรท�ำงำนเพื่อป้องกันข้อผิดพลำดและกำรกระท�ำผิดโดยไม่ต้ังใจ
ที่อำจน�ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันได้ บริษัทฯ มอบหมำยให้
หน่วยงำนควบคุมคุณภำพเป็นผู้ผลกัดนัและตดิตำมกำรท�ำงำนให้มกีำร
ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรท�ำงำนและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง และได้วำ่
จ้ำงผู้ตรวจสอบอสิระจำกภำยนอกเพือ่ท�ำกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน
ของแต่ละส่วนงำน

บริษัทฯ ก�ำหนดขอบเขต หน้ำที่ และอ�ำนำจอนุมัติของผู้บริหำรแต่ละ
ระดับอย่ำงเหมำะสม กำรใช้ระบบปฏิบัติกำรและกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลมี
กำรควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
กำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงชัดเจนในส่วนงำนที่ส�ำคัญท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำร และดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ รำยกำร
ธรุกรรมระหว่ำงกนัมกีำรทบทวนและพจิำรณำอย่ำงเหมำะสมโดยเป็นไป
ปกติของธรุกิจเสมือนท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก สัญญำและข้อตกลง
ที่ส�ำคัญ รวมถึงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร และบุคคลท่ี
เก่ียวข้องได้รบักำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ และผ่ำนกำรพจิำรณำอนมัุติ
ของกรรมกำรอสิระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ ๆ บรษิทัฯ มีกำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำของกำรลงทนุและผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัร่วมทุนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and  
Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
เป็นระบบ และน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรส่ือสำรกับผู้
มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ พนักงำนได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรจำกกำรประชุมภำยในแต่ละส่วนงำน บอร์ดประกำศของบริษทัฯ 
อนิทรำเนต็ และอเีมล์ภำยใน ส�ำหรับบคุคลภำยนอก บริษัทฯ จดัให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ช่องทำงส่ือสำร
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรเข้ำร่วมงำนต่ำง ๆ คณะ
กรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้ำที่ดูแล
ให้ข้อมูลและรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น นักลงทุน นัก
วิเครำะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

บริษทัฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้รับข้อมลูและเอกสำรทีเ่พยีง
พอและเหมำะสม บรษิทัฯ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบ
ให้กรรมกำรของบริษทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม บริษทัฯ ได้เตรียมข้อมลู 
รำยงำนกำรประชุม และเปิดเผยมตทิีป่ระชมุต่อสำธำรณะตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูล ในส่วน
มำตรกำรต่อต้ำนทุจริต บริษทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรร้องเรียนและแจ้ง
เบำะแสและจดัให้มช่ีองทำงกำรส่ือสำรส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพือ่ร้องเรียน 
แสดงข้อคิดเหน็ หรือรำยงำนข้อสงสัยเกีย่วกับกำรกระท�ำผดิและกำรท�ำ
ผิดข้อก�ำหนดต่อบริษัทฯ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ก�ำหนดกระบวนกำรติดตำมกำรปฏบัิติงำนและผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบริษัทฯ และบริษทัย่อย โดยมีกำรจดันัดหมำยกำรประชุมตดิตำมผล
กำรด�ำเนนิงำนประจ�ำเดอืนร่วมกับแต่ละหน่วยงำนธรุกิจและรำยงำนผลงำน 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในรอบครึ่งปี บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ
เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนส�ำคัญของบริษัทฯ 
ได้แก่ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยบุคคล เป็นต้น ซ่ึงผู้ตรวจ
สอบจะสอบทำนและตรวจกำรท�ำงำนเทียบกับขั้นตอนกำรท�ำงำน และ
แก้ไขจุดอ่อนของระบบควบคุมภำยในร่วมกับฝ่ำยบริหำรเพื่อหำวิธีกำร
แก้ไข ผู้ตรวจสอบภำยในจะท�ำรำยงำนสรุปและรำยงำนประเด็นที่ถือเป็น
สำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะและติดตำม
แนวทำงแก้ไขให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบด้วย

บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO/
TS16949 รวมถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 
อย่ำงต่อเนือ่ง มีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพภำยในท�ำกำรประเมนิกำร
ปฏบัิติตำมนโยบำย ระเบียบข้อบังคับ และข้ันตอนกำรท�ำงำน บริษทัฯ ได้
ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอิสระภำยนอก (เช่น TUV) เพื่อท�ำกำรตรวจสอบและ
ให้กำรรับรองกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกลูกค้ำและได้รับควำมพงึพอใจในกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำมข้ันตอน
กำรด�ำเนินงำนและไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ โดยท่ีไม่ได้แจ้งให้ลูกค้ำ
ทรำบล่วงหน้ำ ซึง่ถือเป็นส่ิงส�ำคัญมำกส�ำหรับอตุสำหกรรมผลิตช้ินส่วน 
ยำนยนต์
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทฯ มีกำรท�ำรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ และกรรมกำรของบริษัทฯ โดยรำยกำรเหล่ำนี้เป็นรำยกำรธุรกิจ
โดยปกตขิองบริษัทฯ และเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำและหลักเกณฑ์ตำมทีต่กลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่ำน้ัน โดยสำมำรถสรุปรำยกำร
ที่มีสำระส�ำคัญได้ ดังนี้

ลักษณะรายการ รายละเอียด

รายการซื้อขายสินค้า กำรซื้อขำยช้ินส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์โลหะส�ำหรับปั๊มช้ินส่วน โดยเป็นกำรซื้อขำยระหว่ำงบริษัทฯ บริษัท

ย่อย และบริษัทร่วม

รายการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ กำรซื้อขำยและโอนย้ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่ำเช่ำส�ำหรับกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่ระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่ำใช้จ่ำยของกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ดอกเบี้ย ค่ำดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู ้ยืมระหว่ำงกันเพื่อจุดประสงค์ในกำรจัดสรรเงินลงทุนและสภำพคล่องของ 

บริษัทฯ ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เงินปันผลรับ เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม  ทั้งนี้ 
รำยกำรระหว่ำงกันที่ถือเป็นสำระส�ำคัญในปี 2560 และ 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

นโยบายการก�าหนดราคา
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขำยสินค้ำและบริกำร ใกล้เคียงรำคำที่ขำยให้กับบุคคลภำยนอก  -  - 167 171

ขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5  -  -  -  3

ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 4.03-5.00 ต่อปี  -  - 150 116

เงินปันผลรับ ตำมที่ประกำศจ่ำย  -  - 490 208

ค่ำเช่ำรับ อัตรำใกล้เคียงกับพื้นที่เช่ำในอำคำรอื่นท่ีมี

ท�ำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน

 -  -  2  3

ค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรจัดกำรรับ ใกล้เคียงรำคำทุน  -  -  61  62

รำยได้อื่น ใกล้เคียงรำคำทุน  -  -  20  11

ซื้อสินค้ำและบริกำร ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มในอัตรำ

ร้อยละ 2 ถึง 25

 -  - 178 286

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใกล้เคียงรำคำที่ขำยให้กับบุคคลภำยนอก  -  -  7  13

ดอกเบี้ยจ่ำย ร้อยละ 0.05-4.36 ต่อปี  -  -  17  8

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ใกล้เคียงรำคำทุน  -  -  11  16
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

นโยบายการก�าหนดราคา
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ขำยสินค้ำและบริกำร ใกล้เคียงรำคำที่ขำยให้กับบุคคลภำยนอก  214  210  -  1

เงินปันผลรับ ตำมที่ประกำศจ่ำย  118  - 117  96

ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 4.12-4.35 และร้อยละ 20 ต่อปี  191  -  -  -

ค่ำเช่ำรับ อัตรำใกล้เคียงกับพื้นที่เช่ำในอำคำรอื่นท่ีมี

ท�ำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน

 9  16  -  -

ค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรจัดกำรรับ ใกล้เคียงรำคำทุน  6  5  6  5

รำยได้อื่น ใกล้เคียงรำคำทุน  10  8  4  7

ซื้อสินค้ำและบริกำร ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มในอัตรำ

ร้อยละ 2-3, ร้อยละ 20 และ 46

 274  269 192 180

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ใกล้เคียงรำคำทุน  -  -  -  -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น

บริษัทย่อย  -  -  551,145  419,808

บริษัทร่วม  132,883  41,485  2,540  3,513

กำรร่วมค้ำ  254  13  210  -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        750        750            -            -

รวม 133,887 42,248 553,895 423,321

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย  -  -  38,155  38,170

บริษัทร่วม  60,994  43,361  48,589  26,105

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        470            -                 470            -

รวม   61,414   43,361   83,214   64,275

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรวมศูนย์กลำงกำรบริกำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน ท้ังในส่วนของธุรกรรมทำงกำรเงิน และกำรจัดกำรแหล่งเงินทุนส�ำหรับ
กำรลงทุนและกำรด�ำเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัท เพือ่ให้สำมำรถควบคุมและบริหำรจดักำรต้นทุนทำงกำรเงนิได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพและเพิม่ผลก�ำไรให้
กบับริษทัฯ และผู้ถอืหุน้ โดยกำรท�ำธรุกรรมทำงกำรเงินและกำรท�ำสัญญำวงเงนิสินเช่ือส่วนใหญ่จะกระท�ำในนำมบรษิทัฯ  จำกนัน้ บริษัทฯ จะจดัสรร
เงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 
โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย                 -                          -                384,863      378,600

รวม                 -                          -  384,863  378,600

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย 3,419,063 2,121,346

บริษัทร่วม 1,648,014  -  14,000  -

รวม    1,648,014                 -    3,433,063    2,121,346

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย  -  -  553,710  421,140

กรรมกำรของกลุ่มบริษัท  11,282  4,794  -  -

Total  11,282  4,794  553,710  421,140

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกันในปี 2560 แล้วมีควำมเห็นวำ่เป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกติกำรค้ำ 
(at arm’s length basis) และเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิตและ
กำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นส�ำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัฯ จะยังคงดแูลกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตโดยให้เป็นรำยกำรทีมี่เหตุผลสมควรและท�ำด้วยควำมยุติธรรมและให้ผลตอบแทน
ท่ีเหมำะสม  บริษัทฯ ดแูลให้นโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำซ้ือขำยท่ีใช้ในกำรซ้ือขำยระหว่ำงกันมกีำรตกลงบนพืน้ฐำนกำรท�ำธรุกิจปกติและสำมำรถเปรียบ
เทยีบรำคำกบับคุคลภำยนอกหรือเป็นไปตำมข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ และบริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีก่�ำกับดแูล
ให้รำยกำรระหว่ำงกันมีควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ีรวมถงึกฎเกณฑ์และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงำนก.ล.ต. ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันจะต้องได้รับกำรจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ได้รับกำรยอมรับโดยทั่วไป

ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มีควำมข้องกับบุคคลที่อำจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นถึงควำม
จ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมรู้หรือควำมเช่ียวชำญในเร่ืองดังกล่ำวเพียงพอ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค�ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญหรือมอบหมำยให้มีผู้เช่ียวชำญภำยนอกให้ควำมเห็นต่อกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวเพื่อน�ำ
มำประกอบกำรพิจำรณำ
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ภาพรวมการด�าเนินงานในปี 2560

บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยสำมำรถจัดประเภทธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลัก 

ได้แก่ ธรุกิจกำรผลติและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต์ ธรุกิจตัวแทนจ�ำหน่ำย

รถยนต์และศนูย์บริกำรหลงักำรขำย และธรุกจิพฒันำและให้บรกิำรระบบ

น�ำร่องกำรเดินทำงและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี  บริษัทฯ มีโรงงำนและ

กจิกำรใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย และสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน

ค�ำวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

2556 2557 2558 2559 2560

อุตสาหกรรมยานยนต�ในประเทศไทย

รายได�รวมของบร�ษัทฯ

หน�วย : ล�านคัน
ผลิตในประเทศ จำหน�ายในประเทศ ส�งออก

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37.9%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต์ิ
62.0%

ระบบนำร�องและเทคโนโลยี
0.1%
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2556 2557 2558 2559 2560

อุตสาหกรรมยานยนต�ในประเทศไทย

รายได�รวมของบร�ษัทฯ

หน�วย : ล�านคัน
ผลิตในประเทศ จำหน�ายในประเทศ ส�งออก

ตัวแทน
จำหน�าย
รถยนต�
37.9%

ผลิตชิ�นส�วน
ยานยนต์ิ
62.0%

ระบบนำร�องและเทคโนโลยี
0.1%
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จุดประสงค์ในกำรเติบโตของธุรกิจในระดับสำกล ด้วยควำมร่วมมือกับ

กลุ่มบริษัทศักติกรุ๊ป ซ่ึงเป็นผู้น�ำในกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์เพื่อควำม

ปลอดภัยและชิ้นส่วนหล่อโลหะและอลูมิเนียม

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560

ประเทศไทย: อตุสำหกรรมยำนยนต์ไทยในปี 2560 มีกำรเติบโตเล็กน้อย

ทีร้่อยละ 2.3 จำกจ�ำนวนรถยนต์ท่ีผลติในปี 2559 ที ่1,944,417 คันเพิม่

ข้ึนเป็น 1,988,823 คันในปี 2560 โดยผลิตเพิม่ข้ึนในทุกประเภท กำรผลิต

รถยนต์น่ังเติบโตข้ึนร้อยละ 1.9 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตของรถยนต์

คันเล็ก กำรผลิตของรถกระบะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่เป็น

รถยนต์เอนกประสงค์ ซ่ึงยอดผลิตรถยนต์ท่ีเพิม่ขึน้เป็นผลมำจำกควำม

ต้องกำรรถยนต์ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ท�ำให้สัดส่วนของกำรผลิตเพือ่ขำยใน

ประเทศต่อกำรผลิตเพือ่ส่งออกมกีำรเปล่ียนแปลงจำกอตัรำส่วน 40:60 

ในปี 2559 เป็นอัตรำส่วน 43:57 ในปี 2560

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 13.4 จำกยอดขำยที่ 

768,788 คันในปี 2559 มำอยู่ท่ีจ�ำนวน 871,650 คันในปี 2560 ซ่ึงได้

รับอำนิสงค์มำจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจท�ำให้มีก�ำลังซ้ือเพิ่มขึ้น ผล

ตอบรับจำกงำนมอเตอร์โชว์ และควำมต้องกำรของรถยนต์รุ่นใหม่ท่ี

เปิดตัวในปีที่ผ่ำนมำรำยได้ของกลุม่บรษิทัอำปิโกส่วนใหญ่มำจำกธรุกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำย

ช้ินส่วนยำนยนต์ (คิดเป็นร้อยละ 62 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ) ซ่ึง

ประกอบด้วยกำรผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป (Pressed Parts) และโครง

ช่วงล่ำงรถยนต์ (Chassis Frame) ช้ินส่วนโลหะตีอัดข้ึนรูปและกลึง

กัดเจียผิวส�ำเร็จ (Forged and Machined Parts) ช้ินส่วนพลำสติก 

(Plastic Parts) รวมถึงอปุกรณ์จบัยดึ (Assembly Jigs) และแม่พมิพ์

โลหะ (Stamping Dies) รำยได้จำกธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์และ

ศูนย์บริกำรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของรำยได้รวม  ในปี 2560 รำย

ได้จำกส่วนธรุกจิพฒันำและให้บริกำรระบบน�ำร่องและเทคโนโลยียำนยนต์

มีมูลค่ำเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ของรำยได้รวม

ในปี 2560 บริษทัฯ ได้ขำยเงนิลงทนุในบริษัท แจ๊กสปีด คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกดั 

(“แจก็สปีด”) และบริษัท ควอนตัม้ อนิเวนช่ัน พทีีอ ีลิมเิตด็ (“ควอนตัม้”) 

ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท อำปิโก คิวไอ จ�ำกัด ในประเทศมำเลเซีย  

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดเ้ข้ำถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25.1 ในบรษิทั ศักติ 

โกลบอล ออโต้ โฮลดิง้ จ�ำกดั (Sakthi Global Auto Holdings Limited 

หรือ “SGAH”) โดยมมูีลค่ำกำรลงทุนรวม 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพือ่

โตโยต้ำยังคงเป็นผูน้�ำของตลำดรถยนต์ถงึแม้ว่ำจะมียอดขำยลดลงจำก

ปีก่อนร้อยละ 2.0 ในส่วนท่ีผูผ้ลิตรถยนต์รำยอืน่ต่ำงมียอดขำยท่ีเพิม่ข้ึน

จำกปีก่อน  อย่ำงไรก็ดี อัตรำกำรเติบโตของยอดขำยในประเทศถูกลด

ทอนบำงส่วนจำกยอดส่งออกทีล่ดลงร้อยละ 4.1 จำกจ�ำนวน 1.19 ล้ำน

คันในปี 2559 เป็น 1.14 ล้ำนคันในปี 2560

มาเลเซีย: ปริมำณยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศในปี 2560 ลดลงเล็ก

น้อยในอัตรำร้อยละ 0.6 จำกจ�ำนวน 580,124 คันในปี 2559 มำอยู่ท่ี 

576,535 คันในปี 2560 เพอโรดัวยังครองตลำดในประเทศด้วยยอด
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ขำย 204,881 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดที่ร้อยละ 35.5 ฮอนด้ำยัง

คงควำมเป็นผูน้�ำในส่วนของรถยนต์ต่ำงประเทศด้วยยอดขำย 109,511 

คัน ซึ่งเติบโตจำกปีก่อนในอัตรำร้อยละ 19

สาธารณรัฐประชาชนจนี: มจี�ำนวนรถยนต์ท่ีผลิตและจ�ำหน่ำยในประเทศ

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนในอัตรำร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.0 ตำมล�ำดับ โดยมี

จ�ำนวนผลิต 29 ล้ำนคันและยอดจ�ำหน่ำย 28.9 ล้ำนคัน  ในปี 2560 จีน

ยังคงเป็นตลำดยำนยนต์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้น�ำในกำรผลิตและ

จ�ำหน่ำยรถยนต์พลังงำนใหม่ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้ำ และรถยนต์ไฮบริด 

โดยมีจ�ำนวนผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในปีที่ผ่ำนมำ

การวิเคราะห์ผลก�าไรขาดทุน

ในปี 2560 บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) มีรำยได้รวมจ�ำนวน 

16.6 พนัล้ำนบำทและผลก�ำไรสุทธใินส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้จ�ำนวน 1,158 

ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2559 ผลก�ำไรท่ีเพิ่มขึ้นมำจำกกำรพัฒนำ

ประสิทธภิำพในกำรผลิตอย่ำงต่อเนือ่ง มำตรกำรลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

ของบริษทัฯ รวมถึงยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ และส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทร่วมท่ี

เพิม่ข้ึน นอกจำกนี ้ก�ำไรสทุธใินปี 2560 ได้รวมกำรบนัทึกรำยได้ดอกเบ้ีย

รับจำกเงินให้กู้ยืมในสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐแก่บรษัิท ศกัติ โกลบอล ออโต้  

โฮลดิง้ จ�ำกัด (SGAH) จ�ำนวน 191 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย

เงินลงทุนธรุกจิซอฟแวร์ระบบน�ำร่องกำรเดนิทำงในประเทศสิงคโปร์มูลค่ำ

รวม 160 ล้ำนบำท

รายได้จากการขายและบริการ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จำกปี 2559 โดย

บริษัทฯ รับรู้รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นในทุกส่วนธุรกิจหลัก ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์

ในประเทศไทยได้รบัอำนสิงค์จำกควำมต้องกำรรถยนต์ของกลุม่ผูบ้ริโภค

ทีเ่พิม่ขึน้ ซ่ึงมีผลมำจำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและกำรใช้จ่ำยในประเทศ

ทีเ่พิม่ข้ึน ยอดขำยในประเทศมำเลเซียมีกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งถงึแม้ว่ำ

รำยได้จะได้รับผลกระทบจำกค่ำเงนิมำเลเซียริงกิตท่ีอ่อนตวัลงจำกปีก่อน 

เน่ืองจำกควำมนิยมท่ีเพิ่มข้ึนส�ำหรับรถยนต์ฮอนด้ำในมำเลเซีย รวมถึง

กำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ท�ำให้ยอดขำยรถยนต์ฮอนด้ำของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจำก 3,774 คันในปี 2559 เป็น 4,529 คันในปี 2560  ยอดขำย

ในสำธำรณรัฐประชำชนจนีมีกำรเตบิโตเช่นกนัตำมค�ำสัง่ซ้ือของลูกค้ำท่ี

เพิ่มขึ้น และรวมถึงยอดสั่งซื้อส�ำหรับรถยนต์รุ่นใหม่

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ

รายได�จากการขายและบร�การ   14,731  15,776  1,045  7.1% 
รายได�อ่ืน   408  866  458 112.3% 
รายได�รวม   15,139  16,642  1,503 9.9% 
หักลบ ค�าใช�จ�าย   14,636  15,768  1,132 7.7% 
กำไรจากการดำเนินงาน   503  874  371 73.8% 
ส�วนแบ�งกำไรจากบร�ษัทร�วมและกิจการร�วมค�า   225  488  263 116.9% 
กำไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเง�นและภาษี  728  1,362  634 87.1% 
ค�าใช�จ�ายทางการเง�น   131  149  18 13.7% 
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�  27  31  4 14.8% 
กำไรสุทธิ   570  1,182  612 107.4% 
แบ�งเป�น:  กำไรส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�น  543  1,158  615 113.3% 
  ส�วนของผู�ได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม   27  24  (3) -11.1% 
กำไรต�อหุ�น   1.70  3.66  1.96 115.3% 

 

 

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ
ประเทศไทย  10,771  11,138  367  3.4% 
ประเทศมาเลเซีย  3,478  4,007  529  15.2% 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น  482  631  149  30.9% 
รายได�จากการขายและบร�การ   14,731  15,776  1,045  7.1% 
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รำยได้จำกธรุกจิกำรผลติและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต์เติบโตขึน้ร้อยละ 

4.1 จำกกำรเติบโตของกำรผลิตช้ินส่วนตีอดัขึน้รูปในประเทศจนีและยอด

ขำยชิ้นส่วนยำนยนต์ในประเทศไทย ซ่ึงมีอัตรำเติบโตร้อยละ 2.6 จำกปี

ก่อน โดยรำยได้ท่ีเพิม่ขึน้มำจำกส่วนธรุกิจกำรผลิตโครงช่วงล่ำงและช้ิน

ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป ช้ินส่วนตอีดัข้ึนรูป และช้ินส่วนพลำสติก ในขณะทีส่่วน

ธุรกิจอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์มีรำยได้ลดลง

รำยได้จำกธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์เติบโตข้ึนร้อยละ 12.7 จำกปี

ก่อน จำกกำรเติบโตของยอดขำยรถยนต์ฮอนด้ำในมำเลเซีย ทัง้น้ี ตัวแทน

จ�ำหน่ำยรถยนต์ในไทยมียอดขำยรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จำกปีก่อน 

โดยบริษัทฯ มียอดขำยที่เพิ่มข้ึนในส่วนรถยนต์มิตซูบิชิ ซ่ึงชดเชยยอด

ขำยของรถยนต์ฟอร์ดที่ลดลงบำงส่วน

รายได้อื่น

รำยได้อื่นในปี 2560 มีจ�ำนวน 866 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลก�ำไร

จำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท ควอนต้ัม อินเวนช่ัน พีทีอี ลิมิเต็ด 

และบริษัท อำปิโก คิวไอ จ�ำกัด และรำยได้ดอกเบ้ียรับจำกเงินให้กู้ยืมแก่ 

SGAH  นอกจำกรำยได้ที่กล่ำวมำ รำยได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกในส่วนธรุกจิกำรผลิตและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำน

ยนต์ ซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 107 ล้ำนบำท โดยเป็นไปตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น

ก�าไรขั้นต้น

บริษัทฯ มกี�ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 123 ล้ำนบำทจำกปีก่อน โดยเป็นผลมำจำก

รำยได้ทีเ่พิม่ข้ึน อย่ำงไรกด็ ีต้นทนุขำยมมีลูค่ำเพิม่ข้ึนในอตัรำท่ีน้อยกว่ำ

รำยได้ทีเ่พิม่ข้ึน ท�ำให้บริษัทฯ มีอตัรำก�ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้ดข้ึีนจำกร้อย

ละ 5.9 ในปี 2559 มำอยู่ทีร้่อยละ 6.3 ในปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่

ประสิทธภิำพกำรผลิตและมำตรกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงต่อเนือ่ง ซ่ึงท�ำให้

บริษทัฯ มต้ีนทุนท่ีลดลงและชดเชยค่ำใช้จ่ำยส่วนลดท่ีให้แก่ลูกค้ำในปี 2560

อัตรำก�ำไรขั้นต้นต่อรำยได้โดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เป็นผลจำกอัตรำ

ก�ำไรขัน้ต้นท่ีดขีึน้ในส่วนธรุกจิกำรผลิตและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต์ ซ่ึง

นอกจำกอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ กำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์อื่น ๆ มี

อัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นกว่ำปีก่อนจำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้นและกำรลดต้นทุน 

ซ่ึงส่วนหน่ึงมำจำกกิจกรรม TURBO ที่บริษัทฯ ได้เร่ิมด�ำเนินกำรตั้งแต่

ปี 2558 ซ่ึงอัตรำก�ำไรท่ีดีขึ้นในส่วนน้ีสำมำรถชดเชยอัตรำก�ำไรในส่วน

ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ที่มีอัตรำก�ำไรค่อนข้ำงต�่ำ และมีก�ำไรขั้น

ต้นลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกอัตรำกำรแข่งขันที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิม่ข้ึนจำกปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ส่งเสริมกำรขำยที่เพิ่มขึ้นตำมยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 

 408  515  107  26.2% 
 -  160  160  100% 

  191  191  100% 

 408  866  458  112.3% 

รายได�อื่น
กำไรจากการขายเง�นลงทุน
ดอกเบี้ยรับจาก SGAH

รายได�อื่น (รวม)

      หน�วย: ล�านบาท 2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ

 

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ 
รายได�จากการขายและบร�การ   14,731  15,776  1,045  7.1% 
ต�นทุนขายและบร�การ  13,856  14,778  922  6.7% 
กำไรข้ันต�น
อัตรากำไรข้ันต�น (%)

 
 

 875 
 5.9% 

 998 
 6.3% 

 123 
 0.4% 

 14.1% 

 

ค�าใช�จ�ายในการขาย  264  280  16  6.1% 
ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร   516  648  132 25.6% 
ขาดทุนจากการจำหน�าย
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

  -  62  62  100% 

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร  780  990  210 26.9% 

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ 

 

9.31

5.39

9.70

6.07

รายได�จากการขายสินค�าและบร�การตามธุรกิจ
(หน�วย : พันล�านบาท)

ผลิตชิ�นส�วนยานยนต� ตัวแทนจำหน�ายรถยนต�

2559 2560
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บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ

เพิ่มข้ึนจำกปีที่แล้ว โดยบันทึกผลก�ำไรจ�ำนวน 488 ล้ำนบำทในปี 2560 

รวมส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบริษทัศกัติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิง้ จ�ำกัด จ�ำนวน 

72 ล้ำนบำท ซ่ึงรวมรำยได้และค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุน  

เปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 เกือบทุกบริษัทมีผลกำร

ด�ำเนนิงำนทีด่ข้ึีนจำกปีก่อน โดยส่วนแบ่งก�ำไรทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มำจำก

บริษทั ฮนุได มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั เอเบิล ซำโน่ อนิดสัตรีส์ 

(1996) จ�ำกัด และบริษัท ซูมิโน อำปิโก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซ่ึงชดเชย

ผลขำดทุนในบริษัท ไทย ทำคำกิ เซอิโกะ จ�ำกัด และบริษัท มิ้นท์ อำปิโก 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ท่ีจ�ำนวน 131 ล้ำนบำทเป็น

จ�ำนวน 149 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยมำจำกดอกเบี้ยเงินกู้ที่น�ำมำใช้ใน

กำรลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้จ�ำนวน 31 ล้ำนบำทในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย

ทำงภำษีทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศมำเลเซีย

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

มูลค่ำสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึน 3,608 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยส่วนใหญ่

มำจำกมูลค่ำเงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำถือหุ้นร้อยละ 25.1 และเงิน

ให้กู้ยืมแก่บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด รวมมูลค่ำ 3,401 

ล้ำนบำท  นอกจำกนี้ ลูกหนี้และสินค้ำคงเหลือมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ซึ่งถูกลด

ทอนบำงส่วนจำกมลูค่ำสินทรัพย์ทีล่ดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์

 

บจ.ฮนุได มอเตอร�   98  244  146 149.0%
 บจ.เอเบลิ ซาโน� อนิดสัตรีส�  111  160  49  44.1% 

บจ.ซูมิโน อาป�โก   (2)  12  14  100% 
บจ.ไทย ทาคาก ิเซอโิกะ  (9)  (20)  (11)  -122% 
บจ.ศักติ โกลบอล ออโต� โฮลดิ้ง  -  72  72  100% 
บริษัทอืน่   27  20  (7)  -25.9% 
ส�วนแบ�งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร�วมและกิจการร�วมค�า

  225  488  263  -116.9%
 

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ 

หน�วย: ล�านบาท  2559  2560  เพ��ม(ลด)  ร�อยละ 

สินทรัพย�รวม   11,113  14,721  3,608  32.5% 
หน้ีสินรวม   4,877  7,538  2,661  54.6% 
ส�วนของผู�ถือหุ�น  6,236  7,183  947  15.2% 

  

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ 
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน  1,881  2,220  339 18.0% 
สินค�าคงเหลือ  1,045  1,121  76 7.3% 
สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน   752  742  (10) -1.3% 
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ�  

 5,298  4,861  (437) -8.2% 

เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 
บร�ษัทย�อย และกิจการร�วมค�า 

 1,645  3,558  1,913 116.3%
 

เง�นให�กู�ยืมแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน  -  1,648  1,648  100% 
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน   492  571  81 16.5% 
สินทรัพย�รวม   11,113  14,721  3,608 32.5% 

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน  2,063  2,237  174 8.4% 
เง�นกู�ยืมระยะสั้น   326  491  165 50.6% 
เง�นกู�ยืมระยะยาวที่ครบกำหนด
ชำระภายใน 1 ป� 

 603  835  232 38.5% 

หุ�นกู�ระยะยาวที่ครบกำหนด
ชำระภายใน 1 ป�

 -  800  800 100.0%
 

เง�นกู�ยืมระยะยาว   493  2,219  1,726 350.1%
หุ�นกู�ระยะยาว   1,099  600  (499) -45.4% 
หน้ีสินอ่ืน   293  356  63 21.5% 
หน้ีสินรวม   4,877  7,538  2,661 54.6% 

หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพ��ม(ลด) ร�อยละ 

หนี้สินรวม

มูลค่ำหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้น 2,661 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ยืม

จำกธนำคำรที่เพิ่มขึ้นเพื่อน�ำมำใช้ในกำรลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล 

ออโต้ โฮลดิง้ จ�ำกัด และกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้มลูค่ำ 300 ล้ำนบำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เน่ืองจำกบันทึก

ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกเงินกู้ยืมท่ีให้แก่ SGAH ในสกุล

เงินดอลลำร์สหรัฐจ�ำนวน 88 ล้ำนบำทและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำร

เข้ำลงทุนใน SGAH ซึ่งเมื่อหักลบค่ำใช้จ่ำยพิเศษที่ได้กล่ำวมำ บริษัทฯ 

มีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 

ในขณะที่รำยได้เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
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หน�วย: ล�านบาท  2559 2560 เพิ่ม(ลด) ร�อยละ  

เงินสดรับ (ใช�ไปใน) การดําเนินงาน   1,212  1,208  (4) -0.3% 
เงินสดรับ (ใช�ไปใน) การลงทุน   (100)  (3,014)  (2,914) 2914% 
แบ�งเป�น :  ซ้ือเคร่ืองจักร อาคาร อุปกรณ� และสินทรัพย�  (167)  (172)  (5) 3% 
 เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุน  -    347  347 100% 
 เงินลงทุนและเงินให�กู�ยืมแก�บริษัทย�อย บริษัทร�วม กิจการร�วมค�า  (55)  (3,431)  (3,376) 6138% 
 เงินสดจากดอกเบี้ยรับ   2  102  100 5000% 

เงินสดรับ (ใช�ไปใน) การจัดหาเงิน   (1,143)  1,975  3,118 272.8% 
 รายการอื่น   120  140  20  17% 

ผลต�างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค�างบการเงิน  (36)  0  36 100% 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (67)  169  236 352.2% 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดต�นป�   338  272  (66) -19.5% 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดปลายป�   272  441  169 62.1% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มลูค่ำส่วนของผู้ถอืหุน้เพิม่ข้ึน 947 ล้ำนบำท โดยมำจำกผลก�ำไรระหว่ำง

ปีจ�ำนวน 1,158 ล้ำนบำท หกัลบบำงส่วนด้วยเงนิปันผลจ่ำยจ�ำนวน 294 

ล้ำนบำท และผลขำดทุนจำกผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลง

ค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินในกำรลงทุนในบริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮ

ลดิง้ จ�ำกดั จ�ำนวน 3,431 ล้ำนบำท โดย 1,715 ล้ำนบำทเป็นกำรซ้ือหุน้

และ 1,716 ล้ำนบำทเป็นเงินให้กูยื้มแก่ SGAH โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่มำ

จำกวงเงินสินเช่ือกูยื้มจำกธนำคำรและบำงส่วนมำจำกเงนิทุนหมนุเวยีนใน

บริษัทฯ  ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้รับรำยได้ดอกเบี้ยเป็นเงินสดจำกเงินกู้

ยืมที่ให้แก่ SGAH จ�ำนวน 102 ล้ำนบำท

เงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนและเงินสดที่ใช้ไปในกำรลงทุนในปี 2560 มี

จ�ำนวนใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่จ�ำนวน 1,208 ล้ำนบำทและ 172 ล้ำนบำท

ตำมล�ำดับ  นอกจำกน้ี รำยกำรเงินสดในปี 2560 ได้รวมเงินสดรับจำก

กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท แจ๊กสปีด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท 

ควอนต้ัม อินเวนช่ัน พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท อำปิโก คิวไอ จ�ำกัด รวม

มลูค่ำ 347 ล้ำนบำท เงินปันผลจำกบริษทัร่วมจ�ำนวน 117 ล้ำนบำท และ

เงินสดรับจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้จ�ำนวน 300 ล้ำนบำท ซึง่เงินสด

รับดังกล่ำว บำงส่วนน�ำไปจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 294 ล้ำนบำท และจ่ำย

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมให้กบัธนำคำรจ�ำนวน 144 ล้ำนบำท รวมเงนิสดเพิม่ขึน้

ระหว่ำงปีสุทธิ 169 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดลดลง

ระหว่ำงปีสุทธิ 66 ล้ำนบำท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีและมีก�ำไรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองท�ำให้

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนกำรท�ำก�ำไรดีขึ้นจำกปีก่อน โดยอัตรำก�ำไรสุทธิต่อ

รำยได้รวมเพิม่ขึน้จำกร้อยละ 3.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 7.1 ในปี 2560 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 5.0 ในปี 2559 เป็น

ร้อยละ 9.1 ในปี 2560 และอตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เพิม่ขึน้จำกร้อย

ละ 9.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.8 ในปี 2560

บริษัทฯ มีกำรดแูลและควบคุมกำรจดักำรสินทรัพย์หมุนเวยีนเพือ่บริหำร

ให้บริษัทฯ มีสภำพคล่องในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ ในปี 2560 

บริษัทฯ มีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉล่ียลดลงจำกปีก่อนมำอยู่ท่ี

จ�ำนวน 26.4 วนั ในขณะทีร่ะยะเวลำเกบ็เงินจำกลูกหน้ีเฉลีย่และระยะเวลำ

จ่ำยหนีเ้ฉล่ียใกล้เคียงกับปีก่อนท่ีจ�ำนวน 47.0 วนัและ 52.4 วนัตำมล�ำดบั 

ท�ำให้บริษัทฯ มีวงจรกระเสเงินสดที่ดีขึ้นเล็กน้อยจำกปีที่แล้วที่ 21.9 วัน 

ลดลงมำที่ 21.0 วันในปี 2560
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อตัรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวยีนต่อหน้ีสินหมนุเวยีนลดลงจำกปี 2559 มำ

อยู่ที่ 0.89 เท่ำในปี 2560 เนื่องจำกบริษัทฯ มีภำระหนี้สินที่ครบก�ำหนด

ช�ำระหน้ีในระยะเวลำ 1 ปีเพิม่ข้ึนจำกหุน้กู้ของบริษัทฯ มลูค่ำ 800 ล้ำนบำท 

ที่จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษำยน 2561

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน

จำกปี 2559 ท่ี 0.40 เท่ำมำอยู่ท่ี 0.69 เท่ำในปี 2560 เป็นผลจำกเงินกู้

ยืมท่ีเพิม่ข้ึนเพือ่น�ำมำใช้เป็นแหล่งเงนิทนุในกำรเข้ำซ้ือหุน้ของบริษัท ศกัติ 

โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด อย่ำงไรก็ดี อัตรส่วนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ ตั้งเป้ำไว้ที่ระหว่ำง 0.5-1.0 เท่ำ

อัตรำส่วนหน้ีสินรวมหักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ (Net Debt to Equity) เพิม่ข้ึนจำก 0.74 เท่ำในปี 2559 มำอยูท่ี่ 

0.99 เท่ำในปี 2560  แต่ยังอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดทำงกำรเงนิในกำรรักษำ

ซ่ึงอัตรำส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำต่อทุนที่ต�่ำ

กว่ำ 1.75 เท่ำ และไม่ผิดต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรเงินที่บริษัทฯ 

ต้องด�ำรงไว้ตำมสัญญำวงเงินสินเชื่อและหุ้นกู้

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น 

จำก 5.55 เท่ำ เพิม่ขึน้เป็น 9.15 เท่ำในปี 2560 จำกผลก�ำไรทีด่ข้ึีนอย่ำง

มำกและมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีเพิม่ข้ึน  ในขณะทีอ่ตัรำส่วนควำม

สำมำรถในกำรช�ำระหน้ีของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจำก 1.98 เทำ่ใน

ปี 2559 มำอยู่ท่ี 1.12 เท่ำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกหุ้นกู้มูลค่ำ 800 ล้ำนท่ีจะ

ครบก�ำหนดไถ่ถอนเต็มจ�ำนวนในเดือนเมษำยน 2561 แต่บริษัทฯ ยังคง

รักษำข้อก�ำหนดและเง่ือนไขทำงกำรเงนิของสัญญำเงนิกู้กับธนำคำร ซึง่

ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตรำส่วนให้ได้มำกกว่ำ 1.1 เท่ำ

ปัจจยัหลักและอทิธพิลทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกิจ
ในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน

บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมีกำรด�ำเนินธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

มคีวำมสัมพนัธ์ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มกำรเติบโตของอตุสำหกรรมยำน

ยนต์และเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย 

ประเทศมำเลเซีย และสำธำรณรัฐประชำชนจนี  ปริมำณกำรผลิตรถยนต์

เป็นปัจจยัส�ำคัญส�ำหรับธรุกจิกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ ในขณะท่ีสภำพ

เศรษฐกิจและควำมต้องกำรรถยนต์ของตลำดในประเทศเป็นปัจจยัส�ำคัญ

ของกำรบริโภคในประเทศ ซึง่ส่งผลต่อยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ส�ำหรบัธรุกจิ

ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกำศถึงประมำณกำรรถยนต์ท่ี

ผลิตในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้ำนคันในปี 2561 คิดเป็นอัตรำเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 0.6 โดยกำรเติบโตของยอดขำยรถยนต์ในประเทศจะเป็นตัว

ผลกัดนักำรเติบโตของอตุสำหกรรมยำนยนต์โดยรวม  ยอดขำยรถยนต์

ในประเทศในปี 2561 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 ที่จ�ำนวน 900,000 

คัน ในขณะท่ียอดส่งออกคำดว่ำจะลดลงร้อยละ 2.35 อยู่ท่ี 1.1 ล้ำนคัน  

ทัง้นี ้อตุสำหกรรมยำนยนต์คำดว่ำจะเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งในปี 2561 โดย

เฉพำะในกลุ่มรถยนต์น่ัง โดยมปัีจจยัจำกกำรเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่และผู้

บริโภคมกี�ำลังซ้ือทีเ่พิม่ขึน้  นอกจำกนี ้คำดว่ำรถยนต์ไฟฟ้ำจะมีบทบำท

ในตลำดมำกขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์หลำยรำยได้ประกำศถึงแผนงำนส�ำหรับ

รถยนต์ไฟฟ้ำ อำทิ เช่น โตโยต้ำ และนิสสัน เป็นต้น

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศมำเลเซียได้ต้ังประมำณกำรยอดชำย

รถยนต์ในประเทศในปี 2561 ที่จ�ำนวน 590,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 

จำกปี 2560 โดยเศรษฐกจิของประเทศคำดว่ำจะยงัคงดจีำกยอดจ�ำหน่ำย

ในประเทศและส่งออก ถงึแม้ว่ำอำจจะมอีปุสรรคบำงประกำรต่อเน่ืองจำก

ปี 2560 อำทิ เช่น ควำมเข้มงวดในกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ และกำร

อ่อนตัวของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลมำเลเซียนริงกิต

สำธำรณรัฐประชำชนจีนซ่ึงนับเป็นตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ีใหญ่

ที่สุดในโลกและอุตสำหกรรมยำนยนต์ในจีนถือเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรม

หลกัทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิของจีน  คำดวำ่ตลำดโดยรวมในปี 2561 จะมี

กำรเติบโตประมำณร้อยละ 3–4  กำรลงทุนและควำมต้องกำรจะมุ่งเน้น

ในกำรพฒันำยำนยนต์ไฟฟ้ำ และจนีจะคงควำมเป็นผูน้�ำในตลำดส�ำหรับ

รถยนต์พลังงำนใหม่ (New Energy Vehicles หรือ NEVs) 

บริษัทฯ จะยังคงติดตำมกำรพัฒนำและแนวโน้มของอุตสำหกรรมยำน

ยนต์และตลำดโลกอย่ำงใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรขับ
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เคล่ือนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง 3 ส่วนหลักให้เติบโตยิ่งข้ึน รวมถึงมีกำร

ควบคุมต้นทนุกำรใช้จ่ำยและพฒันำประสิทธภิำพเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย 

“TURBO” ในกำรเติบโตของรำยได้เป็น 2 เท่ำและปรับปรุงอัตรำก�ำไร

สุทธต่ิอรำยได้ให้ถงึร้อยละ 10 ภำยในปี 2563  ในขณะเดยีวกนั บรษัิทฯ 

จะแสวงหำโอกำสและตลำดใหม่เพื่อขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้ำวไปสู่

ระดับโลก และบริษัทฯ มุ่งม่ันในกำรพัฒนำเพื่อเป้ำหมำยในกำรเติบโต

อย่ำงย่ังยืน โดยให้ควำมส�ำคัญด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรจัดส่งสินค้ำท่ี

ตรงต่อเวลำ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี และมีกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและ

วิศวกรรมเพื่อรักษำมำตรฐำนในกำรด�ำเนินงำนและมีกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอำปิโก
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คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงำนก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนำยพพิฒัน์ เรืองรองปัญญำ เป็นประธำนกรรมกำร และมนีำยเคนเนต อึง้ 
และนำยวิเชียร เมฆตระกำร เป็นกรรมกำร เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ เข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษทัได้มอบหมำยหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนประเดน็ส�ำคัญ ได้แก่ กำรสอบทำน
งบกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรด�ำเนินงำนในเร่ืองกำรก�ำกับกิจกำรทีด่ ีกำรประเมนิระบบควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้อง กำรประเมินและบรหิำรควำมเส่ียง รวมถงึกำรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษทั  
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ัดกำรประชมุเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีท่ี่ได้รบัมอบหมำยรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดแ้สดงควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ที่
ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และน�ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยสรุปดังนี้

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี ในประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญร่วมกับผู้บริหำรของสำยกำรบัญชีและกำรเงิน เพื่อพิจำรณำรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นโยบำยกำรบัญชีและประมำณกำรที่ส�ำคัญ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและ
มำตรฐำนทำงบญัชีทีรั่บรองโดยทัว่ไป  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัให้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชเีป็นกำรเฉพำะโดยไม่มฝ่ีำยบริหำร
เข้ำร่วมประชุมด้วยเพือ่หำรือเกีย่วกับควำมเป็นอสิระและกำรแสดงควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี รวมถงึเพือ่ให้ผูส้อบบญัชีได้รำยงำนข้อสงัเกตและประเดน็
ที่พบจำกกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำในทุกประเด็น  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรสอบทำน
และพิจำรณำรำยงำนทำงกำรเงินและมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2560 มีควำมถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิของประเทศไทย และมีกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอเหมำะสมในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำแล้วได้ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดังกล่ำว และมีควำมเห็นไปในทำงเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถงึพจิำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดักำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบริหำรเพือ่พจิำรณำและประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ และ
ผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยงำน  คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำรำยงำนจำกผูต้รวจสอบภำยในเพือ่ดแูลให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอและเหมำะสม  คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ อยู่ในเกณฑ์ดแีละไม่มีข้อบกพร่องอย่ำงมนัียส�ำคัญ  
รำยงำนของผูต้รวจสอบภำยในได้สะท้อนถงึกำรปฏบัิตติำมนโยบำยและข้ันตอนกำรท�ำงำนในเกณฑ์ด ีท้ังนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเหน็
และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรเพื่อพัฒนำระบบควบคุมภำยในและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

การสอบทานการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้ประเมินปัจจัยเส่ียงและกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรโดยพิจำรณำปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
รำยงำนกำรทบทวนปัจจัยเส่ียงประจ�ำปีและมีควำมม่ันใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมและลดผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึนให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร รวมไปถึงผลประเมินควำมเป็นอิสระและคุณภำพงำนของผู้สอบบัญชี  ส�ำหรับค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีข้ึนอยู่กับขอบเขตหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบในกำรสอบบัญชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนในอดีตและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีรวมถึงประสบกำรณ์ของ 
ผูส้อบบญัชีที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง และได้มมีตเิสนอแต่งต้ังบริษทั ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 
อกีวำระหน่ึง และได้มมีติให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่พจิำรณำและน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้ต่อไป

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พบว่ำบริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมถึงข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  และมีกำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรทีด่แีละปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธรุกิจ นโยบำยต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปช่ัน และนโยบำยอืน่ ๆ ของบริษัทฯ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษทัได้วำง
แนวทำงไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ แล้วไม่พบว่ำบริษทัฯ มรีำยงำนกำรกระท�ำควำมผดิใด ๆ ในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ 

การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่ำเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
ยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่งใส และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน ตำมข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องและเป็นไปตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ และเสนอควำมเห็นโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็น
หลัก โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรได้รับข้อมูล ทรัพยำกร และควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมิน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีที่ผ่ำนมำมีประสิทธิภำพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้รับมอบหมำยหน้ำที่จำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนได้จดักำรประชมุ 2 คร้ังและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลักของคณะกรรมกำรท่ีได้มีกำรด�ำเนิน
งำนในปี 2560 มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณค่ำตอบแทนดแูลให้โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเหมำะ
สมต่อธุรกิจ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมในเรื่องของขนำด สัดส่วน ควำมหลำกหลำย และควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำร  คณะกรรมกำร 
ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อให้แน่ใจว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติต้องห้ำมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร รวมถึงมีพื้นฐำน ควำมรู้ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ในปี 2560 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งต้ัง นำงวชิรำ ณ ระนอง และนำยไคคูชูร (ไค) ทำรำโพเรวำลำ เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ แทนนำยฮิเดโอะ ฮำทำดะ และ 
นำยยำสุฮโิระ คำวำมูระ ท่ีขอลำออกจำกต�ำแหน่ง และคณะกรรมกำรบริษัทได้มมีติอนุมัตกิำรแต่งต้ังในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 91/2560 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2560

ส�าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยด้วยควำมระมดัระวงั โดยพจิำรณำจำกบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏบัิติงำนของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบ 
กับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีมีขนำดของธุรกิจ ผลประกอบกำร และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรที่ใกล้เคียงกัน ส�ำหรับ
ปี 2560 คณะกรรมกำรเสนอให้คงอัตรำเดิมส�ำหรับค่ำตอบแทนรำยปีและค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
รวมถึงค่ำตอบแทนโบนสัพเิศษท่ีจ่ำยให้กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ในอตัรำอ้ำงองิตำมผลก�ำไรสุทธสิ�ำหรับผูถ้อืหุน้ ซึง่ได้รบัมติเหน็ชอบจำกท่ีประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏบัิติหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบและค�ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ซ่ึงคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำมีประสิทธิภำพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัทฯ ไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1 เพื่อควำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบ

 ในนำมคณะกรรมกำร

 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร ประเมิน
และทบทวนปัจจยัเส่ียงของบริษัทฯ และก�ำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่งเพือ่ให้ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรเงินอยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ได้  ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน โดยมีคุณจอห์น พำร์คเกอร์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร  
ในปี 2560 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเน่ืองจำกกำรลำออกของนำยฮิเดโอะ ฮำทำดะ และนำยยำสุฮิโระ 
คำวำมรูะ จำกนัน้ คณะกรรมกำรบริษทัมีมติแต่งตัง้ คุณวชิรำ ณ ระนอง เข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยให้มผีลตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหำคม 2560

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งท�ำหน้ำทีก่�ำหนดนโยบำยทีเ่ก่ียวข้องกบัควำมเส่ียงของบริษัทฯ และก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและติดตำม
ควำมเส่ียงขององค์กร  ในปี 2560 คณะกรรมกำรได้จัดกำรประชุมประจ�ำปีเพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเส่ียงขององค์กร  คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงได้ให้ควำมสนใจควำมเส่ียงท่ีมีโอกำสเกิดข้ึนจำกกำรเติบโตท่ีช้ำลงของอุตสำหกรรมยำนยนต์ กำรพึ่งพิงผู้บริหำรระดับสูงเพียงผู้เดียว 
และได้ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกแนวโน้มทำงธุรกิจจำกกำรพัฒนำของรถยนต์ไฟฟ้ำและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสำหกรรมยำนยนต์

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้วเิครำะห์โอกำสของกำรเกดิควำมเส่ียงในแต่ละหวัข้อและดแูลให้บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนั
หรือลดทอนผลกระทบจำกควำมเส่ียง  กำรทบทวนปัจจัยเส่ียงหลักขององค์กรสร้ำงควำมม่ันใจได้ว่ำควำมเส่ียงขององค์กรได้รับกำรติดตำมและมี
กำรบริหำรจัดกำร และผลกระทบจำกควำมเส่ียงน้ันได้รับกำรจัดกำรและลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ท้ังนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลปัจจัยเส่ียงของ
องค์กรไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรำยงำนประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงได้ปฏบัิติหน้ำทีด้่วยควำมรอบคอบและค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เป็นหลัก ซ่ึงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ได้ประเมินกำรปฏบัิติหน้ำท่ีในปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงมปีระสิทธภิำพ ได้ประสิทธผิล และบรรลุตำมวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

 ในนำมคณะกรรมกำร

 นายจอห์น พาร์คเกอร์
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ

กลุ่มบริษัทผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
ไทย บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด 

(มหำชน)
99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881
www.aapico.com 

[โรงงำนที่ 2] 7/289 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
ต�ำบลมำบยำงพร อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ (66)  38 650 888
โทรสำร (66)  38 036 228

[ส�ำนักงำนสำขำ] ห้อง 2812 ช้ัน 28 อำคำรดอิอฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ (66)  2 613 1504-6
โทรสำร (66)  2 613 1508

บริษัท อำปิโก อมตะ จ�ำกัด 700/483 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ต�ำบล
บ้ำนเก่ำ อ�ำเภอพำนทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ (66) 38 717 200
โทรสำร (66) 38 717 187

บริษัท อำปิโก ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด 
(มหำชน)

700/20 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 
ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ (66) 38 213 355
โทรสำร (66) 38 213 360

บริษัท อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ 
จ�ำกัด

99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท อำปิโก พลำสติค จ�ำกัด 
(มหำชน)

358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี 
ถนนเทพำรักษ์ ต�ำบลบำงเสำธง
อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

โทรศัพท์ (66)  2 315 3456
โทรสำร (66)  2 315 3334

[โรงงำนที่ 2] 7/288 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
ต�ำบลมำบยำงพร อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ (66)  38 650 888
โทรสำร (66)  38 650 804

บริษัท อำปิโก พรีซิชั่น จ�ำกัด 700/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 
ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ (66) 38 213 355
โทรสำร (66) 38 213 360

บริษัท อำปิโก สตรัคเจอรัล  
โปรดักส์ จ�ำกัด

700/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร
ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ (66) 38 717 200
โทรสำร (66) 38 717 187

บริษัท อำปิโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

161 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66) 35 741 808
โทรสำร (66) 35 719 383

บริษัท อำปิโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท เอเบิล ซำโน่ 
อินดัสตรีส์ (1996) จ�ำกัด

98 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881
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ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ
ไทย บริษัท เอ็ดช่ำ อำปิโก 

ออโตโมทีฟ จ�ำกัด
99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท มิ้นท์ อำปิโก (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด

7/290 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
ต�ำบลมำบยำงพร อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ (66)  38 650 865-7
โทรสำร (66)  38 650 864

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

7/209 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
ต�ำบลมำบยำงพร อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ (66)  38 956 250
โทรสำร (66)  38 956 252

บริษัท ซูมิโน อำปิโก 
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด

700/706 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 3
ต�ำบลบ้ำนเก่ำ อ�ำเภอพำนทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ (66) 38 447 628
โทรสำร (66) 38 447 632

บรษิทั ไทย ทำคำก ิเซอโิกะ จ�ำกัด 358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
ซอย 7/1 ถนนเทพำรักษ์ ต�ำบลบำงเสำธง 
อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

โทรศัพท์ (66) 2 705 8800
โทรสำร (66) 2 705 8808

จีน บริษัท คุนซำน เจินไต–
ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด

อิโคโนมิค แอนด์ เทคโนโลจิคอล 
ดิเวลล์ล็อปเม้นท์ โซน 
405 ถนนหยินเซี้ย เมืองคุนชำน 
เจียงซู 215331

โทรศัพท์ (86) 512 5767 1757
โทรสำร (86) 512 5767 0964

อังกฤษ บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ 
โฮลดิ้ง จ�ำกัด

First Floor 5 Garland Road
Stanmore
United Kingdom HA7 1NR

บริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ไทย บริษัท อำปิโก ไฮเทค 

ทูลลิ่ง จ�ำกัด
99/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

กลุ่มบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายและบริการหลังการขายรถยนต์
ไทย บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ�ำกัด 14/9 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน

ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 12120

โทรศัพท์ (66)  2 908 6001-7
โทรสำร (66)  2 908 6009

[ส�ำนักงำนสำขำ] 2418-2420 ถนนลำดพร้ำว 
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร

บริษัท นิวเอร่ำ เซลส์ จ�ำกัด 97 ถนนรำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศัพท์ (66)  2 519 5800-4
โทรสำร (66)  2 946 5107

[ส�ำนักงำนสำขำ] 89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ต�ำบลบำงเมือง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

 

บริษัท ฮุนได มอเตอร์
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด

92 ถนนวิภำวดี-รังสิต 
แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ (66)  2 790 1888
โทรสำร (66)  2 790 1877
www.hyundai-motor.co.th



บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 83

ประเทศ บริษัท ที่อยู่ ที่ติดต่อ
มำเลเซีย บริษัท นิวเอร่ำ เซลส์ (มำเลเซีย) 

จ�ำกัด
เลขที่ 39821 จำลำน เซเมนยี 
43000 คำจัง เซลังงอ

โทรศัพท์ (60) 3 8737 0403
โทรสำร (60)  3 8737 7406

บริษัท เทนำกำ เซเทีย
รีซอสเซส จ�ำกัด

เลขที่ 10 จำลำน 51/217 ส่วนที่ 51
46050 เปตำลิง จำยำ เซลังงอ

โทรศัพท์ (60) 3 7784 8411
โทรสำร (60)  3 7784 7411

กลุ่มบริษัทระบบน�าร่องการเดินทางและเทคโนโลยี
ไทย บริษัท อำปิโก ไอทีเอส จ�ำกัด 141 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย หมู่ที่ 9

ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881
www.powermap.in.th

บรษัิท อำปิโก อเิล็กทรอนกิส์ จ�ำกดั 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

มำเลเซีย บริษัท อำป ิ โก ไอที เอส จ�ำกัด 
(มำเลเซีย)

เลขที่ 10 จำลำน 51/217 ส่วนที่ 51
46050 เปตำลิง จำยำ เซลังงอ

โทรศัพท์ (60) 3 7956 5158
โทรสำร (60)  3 7956 6158

สิงคโปร์ บริษัท เอเบิล ไอทีเอส 
จ�ำกัด

745 โลรอง 5 โทพำโย ดิ แอคชัวรี 03-01 
ประเทศสิงคโปร์ 319455

โทรศัพท์ (65) 6 836 1919

บริษัทอื่นๆ
ไทย บริษัท เอ อีอำร์พี จ�ำกัด 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค

ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท อำปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท อำปิโก เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท อำปิโก เทคโนโลยี จ�ำกัด 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

บริษัท อำปิโก เวนเจอร์ จ�ำกัด 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค
ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ (66)  35 350 880
โทรสำร (66)  35 350 881

มำเลเซีย บริษัท อำปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
มำเลเซีย

เลขที่ 10 จำลำน 51/217 ส่วนที่ 51
46050 เปตำลิง จำยำ เซลังงอ

โทรศัพท์ (60) 3 7784 8411
โทรสำร (60)  3 7784 7411

สิงคโปร์ บริษัท อำปิโก อินเวสเมนท์ จ�ำกัด 745 โลรอง 5 โทพำโย ดิ แอคชัวรี 03-01 
ประเทศสิงคโปร์ 319455

โทรศัพท์ (65) 6 836 1919
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 นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์  (66) 2 009-9000 , (66) 2 009-9999
    โทรสำร  (66) 2 009-9991
 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
    เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทรศัพท์   (66) 2 626-3568
    โทรสำร  (66) 2 626-4545-6
    ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
    เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ
    เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
    โทรศัพท์ (66) 2 222-0000
    โทรสำร (66) 2 470-1144
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
    เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทรศัพท์   (66) 2 626-3568
    โทรสำร  (66) 2 626-4545-6
 ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
    ชั้น 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33
    ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์  (66) 2 264-0777, (66) 2 264-9090
    โทรสำร  (66) 2 264-0789

ข้อมูลอื่น

อันดับเครดิตองค์กร (BBB+/Stable)

ส�ำหรับปี 2560 บริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท อำปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหำชน) 
ท่ีระดับ “BBB+” อันดับเครดิตน้ีสะท้อนถึงสถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในกำรเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย 
ตลอดจนกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ีค่อนข้ำงสูง ควำมสำมำรถในกำร
ท�ำก�ำไรที่ปรับตัวดีข้ึน และปัจจัยพื้นฐำนท่ีแข็งแกร่งของอุตสำหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย  อย่ำงไรก็ตำม ควำมแข็งแกร่งดังกล่ำวถูกลดทอนบำง
ส่วนจำกอัตรำก�ำไรที่อยู่ในระดับค่อนข้ำงต�่ำของธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบปั๊มขึ้นรูปและธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ ตลอดจนควำมเสี่ยง
จำกกำรกระจกุตัวของลูกค้ำ ซ่ึงเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของธรุกจิกำรผลติช้ินส่วนยำนยนต์เนือ่งจำกผูผ้ลิตรถยนต์รำยใหญ่ในประเทศไทยมีจ�ำนวนไม่
มำกนัก และลักษณะที่เป็นวงจรข้ึนลงของอุตสำหกรรมรถยนต์  นอกจำกน้ี กำรพิจำรณำอันดับเครดิตยังค�ำนึงถึงระดับกำรก่อหน้ีท่ีจะเพิ่มข้ึนจำก
กำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่ำนมำด้วย

บริษัทฯ ได้รับกำรจัดแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซ่ึงสะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ว่ำบริษัทฯ จะยังคงรักษำต�ำแหน่งทำงกำร
ตลำดที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลัก รวมถึงรักษำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนให้ต�่ำกว่ำร้อยละ 50
 

บุคคลอ้ำงอิง



ข้อมูลพื้นฐำนส�ำหรับนักลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อย่อ  AH
เลขทะเบียนบริษัท   0107545000179
ประเภทธุรกิจหลัก    ด�ำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในกำรประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly 

Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต์ (Automotive 
parts) ให้แก่ผู้ผลิตยำนยนต์ (“OEM” Original Equipment Manufacturer) ช้ันน�ำในประเทศไทย และมีธุรกิจ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์และศูนย์บริกำรและธุรกิจพัฒนำและให้บริกำรระบบน�ำร่องกำรเดินทำงและให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยี

เว็บไซต์    www.aapico.com
ปีก่อตั้ง     2539
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน 17 ตุลำคม 2545
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ที่ตั้ง   99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ต�ำบลบ้ำนเลน อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160
ทุนจดทะเบียน :   322,649,160 บำท ประกอบด้วย    หุ้นสำมัญ       322,649,160   หุ้น*
ทุนช�าระแล้ว :  322,583,844 บำท  ประกอบด้วย    หุ้นสำมัญ      322,583,844   หุ้น* 
 *รำคำหุ้นละ 1 บำท

 *ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 6,007,700 หุ้น

รอบระยะเวลาบัญชี   1 มกรำคม – 31 ธันวำคม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มของนำยเย็บ ซู ชวนและครอบครัว ถือหุ้นร้อยละ 45.46  ส่วนท่ีเหลือเป็นกำร

ถือหุ้นโดยนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนทั่วไป

ราคาหุ้นอาปิโก (AH) ระหว่างปี 2550 - 2560

บร�ษัท อาป�โก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
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