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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ความเปนมา 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”,”AH”) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 75 
ลานบาท เพือ่ใชผลประโยชนทางภาษีที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI) โดยการรับโอนกิจการจากบริษัท เอ
เบิล ออโตพาท อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งปจจุบันไดหยุดการดําเนินธุรกิจแลว บริษัท เอเบิล ออโตพาท อนิดัสตรีส จํากัดควบคุมโดย
นายเย็บ ซู ชวน ชาวมาเลเซียซึ่งมีประสบการณในอุตสาหกรรมยานยนตยาวนานกวา 25 ป และมาต้ังรากฐานในประเทศไทย
กวา 15 ปที่แลว ปจจุบันกลุมนายเย็บ ซู ชวน ถือหุนรอยละ 53 ของจาํนวนหุนทั้งหมด  

ป 2542 บริษัทฯไดรับประกาศนยีบัตร QS 9000 และ ISO 9002 ในการจัดระบบคุณภาพ และในเดือนมิถุนายน 
บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (บริษัทยอย) โดยไดรบัโอนธุรกิจทั้งหมดมาจาก บริษัท นิว เอรา จํากัดซึ่งปจจุบัน
ไมมีการดําเนินการ ทั้งนี้บริษทัทั้งสองมีนายเย็บ ซู ชวนเปนผูมีอาํนาจควบคุม 

ป 2543 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจํานวน 500,000 หุน เพื่อซื้อหุนของบริษัท เอเบิล ซาโน อินดสัตรีส (1996) จํากัด 
(“ASICO”) คิดเปนสดัสวนถือหุนรอยละ 36 จากบริษัท เอเบิล ออโตพาท อินดัสตรีส จํากัด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังไดลงทนุเพิ่มที่
ประเทศมาเลเซยีโดยการรวมทุนกบันักธุรกิจชาวมาเลเซยีจัดตั้งบริษทั อาปโก ไพลคอน (M) จํากัด และบริษัท นิว เอรา เซลส 
(M) จํากัด  

ป 2544 บริษัท ไซม ดาบี ้ (ประเทศไทย) จํากัด1 ซื้อหุนจากนายเยบ็ ซู ชวน รวมจํานวน 3,250,000 หุน คิดเปน
สัดสวนถือหุนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมด ปจจุบันบริษัท ไซม ดาบี้ (ประเทศไทย) จํากัดถือหุนรอยละ 24 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ป 2545 เดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ไดรับ ISO 14001 และในเดือนกรกฎาคม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติแปรสภาพ
บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากดั และมีมติใหเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 160 ลานบาทเปน 210 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม
จํานวน 10 ลานหุน มลูคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพือ่เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป ตอมาในเดือนสิงหาคมบริษัทฯ ไดรวมลงทนุ
กับนกัธุรกิจชาวมาเลเซียจัดตั้งบรษิัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด ในประเทศมาเลเซยี 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 บริษัท ไซม ดาบ้ี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท ไซม ดาบี ้จํากัดซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศมาเลเซยี ประกอบธุรกิจหลายอยางรวมทั้งธุรกิจรถยนต ธุรกิจการเกษตร ธุรกจิไฟฟาและพลงังาน และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยซึ่งมยีอดขายประมาณ 12,000 ลานริงกิตหรือประมาณ 132,000 ลานบาท และสินทรัพยรวมประมาณ 14,000 
ลานริงกิตหรือประมาณ 154,000 ลานบาทในป 2544 มีพนักงานมากกวา 26,000 คนอยูใน 280 บริษัทรวมทั้งหมด 20 ประเทศ  
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โครงสรางการถือหุนกลุมบรษิัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2545 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯสามารถจําแนกธุรกิจไดตามแผนภาพดังนี ้

 ประเภทการประกอบธุรกิจ ในประเทศ ในตางประเทศ 

 1. ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึด  บริษัทฯ APC 

 2. ออกแบบและผลิตแมพิมพ  บริษัทฯ  

 3. ผลติชิน้สวนรถยนต บริษัทฯ  
  ASICO  
  ASANIT  

 4. จําหนายรถและบริการหลังการขาย NESC NESSB 

    TSRSB 

บริษัทฯ และ APC มีนโยบายการประกอบธุรกิจอุปกรณจับยึดโดยการแบงธุรกิจระหวางกัน แตเนือ่งจากบริษัทฯมี
อํานาจควบคุมใน APC ประกอบกบั APC เปนบริษัทเล็กทีม่ีพนักงานเพยีง 10 คน บริษัทฯจึงเปนผูตัดสินใจในการสงงานตาง ๆ 
ให APC ตัวอยางเชนในกรณีที่บริษัทฯมีงานเรงดวน บริษัทฯก็จะสงงานบางสวนหรือจางตอ (sub-contract) กับ APC  

สําหรับการผลติช้ินสวนรถยนต ASICO และ ASANIT มีการผลติช้ินสวนรถยนตทีแ่ตกตางจากบริษัทฯ เนื่องจาก 
ASICO มีความชํานาญในการผลติช้ินสวนรถยนตที่เกีย่วกับทอและชิ้นสวนในเครื่องยนต สวน ASANIT มีความชํานาญในการ
ชุบช้ินสวนรถยนต จึงเปนธุรกิจที่เกื้อหนุนกนัและไมมกีารแขงขนักนัโดยตรง 

 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด   
(NESC) 

บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด 
(TSRSB)

40% 

36%
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด   

(ASICO)

100% 

บริษัท อาปโก ไพลคอน (M) จํากัด  
(APC) 

บริษัท นิว เอรา เซลส (M) จํากัด 
(NESSB) 

49% 60% 
มาเลเซีย

ไทย 

บริษัท เอเบิล ซานิท จํากัด   
(ASANIT)

35%
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ธุรกิจในประเทศ  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (“AH”) เปนบริษัทที่รวมทุนระหวางกลุมนายเย็บ ซู ซวน ถือหุนรอยละ 52 และ 
บริษัท ไซม ดาบี ้(ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนรอยละ 24 มีทุนชําระแลว 160 ลานบาท AH ดําเนินธุรกจิออกแบบผลิตและติดต้ัง
อุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต (Car Assembly Jig) ออกแบบและผลิตแมพมิพ (Stamping Die) และผลิตชิน้สวนรถยนต
สําหรับผูประกอบรถยนต (OEM Autoparts) โดยมีบรษิัทยอยและบรษิัทรวมดําเนินธุรกิจที่เกีย่วของกันอีก 6 บริษัท ไดแก 

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดสัตรีส (1996) จํากัด (“ASICO”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ถือหุนรอยละ 36 และผูรวม
ทุนชาวญี่ปุนไดแก ซาโน อนิดัสเตรียล คอมพาน ีถือหุนรอยละ 60 และ นิชโช อิไว คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 4 ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและทนุชําระแลว 100 ลานบาท AH มีแผนการที่จะเพิ่มสัดสวนการลงทนุใน ASICO เปนรอยละ 49 ภายหลังจากการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ASICO เปนผูผลิตทอน้ํามนัเบรค ทอน้ํามนัเชือ้เพลิง ทอน้ํามนัคลัช และ
ช้ินสวนเคร่ืองยนต และมีโครงการที่จะรวมกิจการเขากับกิจการของ บริษัท เอเบิล ซานิท จํากดั ภายในป 2545   

บริษัท เอเบิล ซานิท จํากัด (“ASANIT”) เปนบริษัทรวมของ ASICO โดย ASICO ถือหุนรอยละ 35 และผูรวมทุนชาว
ญ่ีปุน ซาโน อินดสัเตรียล คอมพานี ถือหุนรอยละ 65 มีทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 20 ลานบาท ดําเนินธุรกิจชุบชิน้สวน
รถยนตดวยสังกะสแีละสังกะสีผสมนิคเกิล (Zinc and Zinc/Nickel Plating) ให ASICO และลูกคาอืน่ๆ ดังนัน้เพื่อความคลองตัว
ในการบริหารงาน ASANIT มีแผนที่จะรวมกิจการกับ ASICO ภายในป 2545 

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (“NESC”) เปนบริษทัยอยรอยละ 100 ของ AH ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท ฟอรด เซลส 
แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนผูจําหนายรถยนตฟอรดและใหบริการหลังการขายในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
และตะวันออก NESC เปนหนึ่งในตัวแทนจําหนาย 55 แหงของฟอรดในประเทศไทย มีโชวรูมและศนูยบริการหลังการขายทัง้สิน้ 
2 แหง ตั้งอยูที่ถนนลาดพราวเปดบริการในเดือนมิถุนายน 2542 และถนนรามอนิทราเปดบริการในเดือนพฤศจิกายน 2542 
NESC มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 20 ลานบาท บริษัทฯมแีผนที่จะเพิ่มทุนของ NESC เปน 40 ลานบาทหลังจากบริษัทฯ 
จดทะเบียนในตลท. 

ธุรกิจในตางประเทศ บริษัทฯลงทุนในธุรกิจที่เกีย่วของในประเทศมาเลเซยี รวม 3 บริษัท ดังนี้  

บริษัท อาปโก ไพลคอน (M) จํากัด (“APC”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ที่ถือหุนรอยละ 60 กับ บริษัท ไพคอน 
จํากัด (มาเลเซยี) ซึ่งเปนบริษทัที่อยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศมาเลเซยี ดําเนินธุรกิจดานอสังหารมิทรัพย ถือหุนรอยละ 40 
มีทุนชําระแลว 4 ลานริงกิต หรือประมาณ 44 ลานบาท จัดตั้งขึน้ในเดือนพฤศจิกายน ป 2543 ดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิต
อุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต มีกําลังการผลิต jig ไดประมาณ 4 ชุดตอป มลีูกคารายใหญ ไดแก โตโยตา ฮอนดา โปรตอน 
เบโรดัว ฟอรด และ เมอซีเดสเบนส 

บริษัท นิว เอรา เซลส (M) จํากัด (“NESSB”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ที่ถือหุนรอยละ 40 กับ นักธุรกิจทองถิ่นที่
มีชื่อเสียงชาวมาเลเซยีที่ถือหุนรอยละ 60 มีทุนชําระแลว 500,000 ริงกิต หรือประมาณ 5.5 ลานบาท จัดต้ังขึน้ในเดือนมิถนุายน 
ป 2543 ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดและการใหบริการหลังการขาย NESSB มีโชวรูมจําหนายและศนูยบริการหลัง
การขายทั้งสิ้น 1 แหง ตั้งอยูในกรงุกัวลาลัมเปอรเมืองหลวงของประเทศมาเลเซยี AH กําลังดําเนนิการเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน 
NESSB เปนรอยละ 49  

บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด (“TSRSB”) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง AH ท่ีถือหุนรอยละ 49 กับ นกัธุรกิจ
ทองถิ่นที่มีชือ่เสียงชาวมาเลเซยี ท่ีถือหุนรอยละ 51 มีทุนชําระแลว 500,000 ริงกิต หรือประมาณ 5.5 ลานบาท จัดตั้งขึน้ในเดอืน
สิงหาคม ป 2545 ดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดาและการใหบริการหลังการขาย TSRSB มีโชวรูมจําหนายและ
ศูนยบริการหลังการขายทัง้ส้ิน 1 แหง ตั้งอยูในเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึง่อยูติดกับโชวรูมของ NESSB และจะเปดโชว
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รูมอีกแหงในเมือง Petaling Jaya ประเทศมาเลเซยีในตนป 2546 AH มีแผนที่จะเพิ่มสดัสวนการถือหุนใน TSRSB เปนรอยละ 
51 และไดยื่นเร่ืองกับกระทรวงพาณิชยที่มาเลเซยีแลว ขณะนีก้าํลังอยูในขัน้ตอนการอนมัุติ 

2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ 

โครงสรางรายไดของบริษทัฯและบริษัทยอย ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

ดําเนินการ
โดย 

% การถือ
หุน 

ป  2542 
(งบเฉพาะบริษัท)

ป  2543 
(งบรวม) 

ป  2544 
(งบรวม) 

งวด 6 เดอืนป 2545 
(งบรวม) 

ผลิตภัณฑ/บริการ 

 ของบริษัท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
อุปกรณจับยึด  AH, 

APC 
- 

60 
148.32 

0 
36.1 

0 
82.14 

0 
7.9 

0 
76.89 
16.64 

6.2 
1.4 

95.66 
1.65 

12.8 
0.2 

แมพิมพ  AH - 31.31 7.6 44.49 4.3 40.30 3.3 19.17 2.5 
ช้ินสวนรถยนต  AH  - 220.29 53.6 313.48 30.1 315.09 25.7 217.52 29.1 
ตัวแทนจําหนายรถ NESC 100 0 0 575.03 55.3 745.61 60.8 383.60 51.3 
รายไดอ่ืน   7.12 2.1 25.63 2.4 32.11 2.6 30.41 4.1 
รวม   407.04 100.0 1,040.77 100.0 1,226.64 100.0 748.01 100.0 

 ธุรกิจหลักของบรษิัทคอืธุรกิจการผลิต ไดแก การออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต (Car 
Assembly Jig) การออกแบบและผลิตอุปกรณแมพิมพ (Stamping Die) และการผลิตช้ินสวนรถยนต (Press Parts) สวนธุรกิจ
รองของบริษทัคือธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealership) (โปรดดรูายละเอยีดในสวนของคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการ) 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเปาหมายหลัก คือการรกัษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิตอุปกรณจับยดึประเภท low volume ซึ่งหมายความ
วาเปนอุปกรณจับยดึทีส่ามารถนาํไปใชในการประกอบรถยนตในโรงงานกอบรถยนตซึง่ผลติรถยนตนอยกวา 20,000 คันตอป 
และอาศยัชื่อเสยีงในการผลิตอุปกรณจับยดึที่มคีุณภาพดี ดึงดดูผูประกอบชิน้สวนรถยนตรายใหมมาใชอุปกรณจับยึดของ
บริษัทฯ ในขณะเดยีวกันบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายการผลิตอปุกรณจับยดึไปยังประเภท high volume ซึง่สามารถนําไป
ประกอบรถยนตไดมากกวา 20,000 คันตอปโดยการรวมทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากวาบริษัทยงัไมมีความชํานาญในการ
ผลิตอุปกรณจับยดึประเภทนี ้ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับบริษัท TMS AG ซึ่งเปนผูนําในการผลิตอุปกรณ
จับยึดประเภท high volume ในประเทศเยอรมันนแีละเปนผูผลิตอปุกรณจับยดึหลกัใหกับ Daimler Chrysler แลว นอกจาก
บริษัท TMS AG แลว บริษัทฯยังมองหาพันธมิตรรายอ่ืน ๆ ดวย 

สําหรับตลาดช้ินสวนรถยนต  บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะมกีารพัฒนาคณุภาพ ตนทุน และการจัดสงสินคา (Quality Cost 
Delivery) อยางตอเนื่อง เพื่อเปนที่ยอมรับของลกูคารายใหญของบริษัทฯ เชน Auto Alliance (ฟอรดและมาสดา), อีซูซ,ุ ฮอนดา 
และ โตโยตา อกีทั้งบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูผลิตชิ้นสวน OEM อันดบัตน ๆ ของลกูคา เพื่อบริษัทฯ จะไดงานเพิ่มจาก
ลูกคาเดิมมากขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต  

ในธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาอนัดับทีห่นึ่งของการเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดใน
ตัวแทนจําหนายทั้งหมด 55 แหงในประเทศไทย โดยการพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง และการขยายโชวรูมเพื่อรองรับลูกคา
และขยายศูนยบริการพรอมทั้งเทคโนโลยกีารบริการที่ทันสมยั เพื่อนํามาซึ่งความพึงพอใจของลูกคาที่ซื้อรถและใชบริการของ
บริษัท 

 


