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เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้
บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริ ษทั อาปิ โก ก้าวสู่ สถานะของความเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ระดับโลก เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยยึด
มัน่ การดําเนินงานด้ายความโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ได้
จัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริ หารงานเพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนครอบคลุมการดําเนินงานที่สาํ คัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้กรอบการรายงานข้อมูล
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดประเด็นด้านความยัง่ ยืนที่สาํ คัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประเมินระดับ
ความสําคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั รายงานฉบับนี้ มีขอบเขต
ของการรายงานครอบคลุมข้อมูลการดําเนินงานภายใต้การบริ หารงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่อยูใ่ นประเทศไทย ประกอบด้วย
 บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา และระยอง
 บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค พาร์ ทส์ จํากัด
 บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด
 บริ ษทั อาปิ โก อมตะ จํากัด
 บริ ษทั อาปิ โก สตัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด
 บริ ษทั อาปิ โก ฟอร์ จจิ้ง จํากัด (มหาชน)
 บริ ษทั อาปิ โก พริ ซิชนั่ จํากัด
 บริ ษทั อาปิ โก พลาสติค จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และระยอง
 บริ ษทั อาปิ โก เล็มเทค จํากัด
 บริ ษทั เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรี ส์ (1996) จํากัด
ภายใต้วิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ “องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความสุข”กลุ่ม
บริ ษทั อาปิ โกมุ่งเน้นให้การปฏิบตั ิงานในทุกกระบวนการทํางานมีความสอดคล้องและสนับสนุนวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของบริ ษทั และมีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการจัดทํารายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน นอกจากนี้
ยังมีแผนการสื่ อสารการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยของเรา
การบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืนของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่มต่างก็มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริ ษทั และมีส่วนร่ วมในการสร้างสมดุลให้กบั เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วย ซึ่ง
บริ ษทั ฯ ได้จาํ แนกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มดังต่อไปนี้

แผนภาพ1 แสดงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
สิ นค้าที่มีคุณภาพ, ต้นทุนตํ่า, การส่ง
มอบตรงเวลา, ความปลอดภัยในการ
ทํางาน, การให้ความร่ วมมือที่ดี, ความ
โปร่ งใสในการทํางาน

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1) การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2) การบริ หารจัดการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่ลูกค้า

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1) การบริ หารจัดการผลตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน
2) การจัดการสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
3) การพัฒนาความสามารถของพนักงานให้
เหมาะสมกับการเติบโตของบริ ษทั
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ
1) การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน
โปร่ งใสในการบริ หารกิจการ, ความ
2) การแสดงข้อมูลอันเป็ นจริ งและ
ยัง่ ยืนของธุรกิจ
ตรวจสอบได้
3) การแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ
กําไร, ความมัน่ คงทางธุรกิจ, ชําระเงิน 1) การบริ หารเครดิตและความเชื่อมัน่ ของคู่
ตรงเวลาและครบถ้วน, การทําธุรกิจที่ ค้า
โปร่ งใส, สัญญาชื้อขายชัดเจน ไม่เอารัด 2) การพัฒนาศักยภาพคู่คา้
เอาเปรี ยบ, มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
3) การสื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ร่ วมกับลูกค้า
ความปลอดภัยในด้านสุขภาพ, ไม่ก่อ
1) การจัดการข้อร้องเรี ยน
มลภาวะให้กบั ชุมชน/ สังคม, มีส่วน
2) การจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้าง
ร่ วมในการพัฒนาและสนับสนุนชุมชน/ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน/ สังคม
สังคม
3) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
โรงงานและชุมชนรอบข้าง
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน, การจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ
2) การให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
, การให้ความร่ วมมือ, การจัดการข้อ
ราชการ
ร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทกับชุมชน
ความคาดหวัง
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี, ความ
เป็ นธรรม, การมีส่วนร่ วม, สิ ทธิ
มนุษยชน, ความปลอดภัยในการทํางาน,
คุณภาพชีวิตที่ดี, การพัฒนาตนเอง,
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1) การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและเป็ น
ธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
เป็ นไปอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เป็ นประธานคณะกรรมการ มีผบู ้ ริ หารระดับกลางและพนักงานที่เป็ นตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงานเข้ามาเป็ นส่วนร่ วมของคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่หลัก
เพื่อร่ วมกันนําเสนอกลยุทธ์ นโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประสานงานร่ วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรในองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ให้เห็นถึง
ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มีโครงสร้างคณะกรรมการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ การดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซื่ อสัตย์ ยุติธรรมและ
โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรวมเป็ นสําคัญภายใต้กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ปฏิบตั ิ
ต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ ไม่เรี ยกรับ หรื อ
ให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ใดที่อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า ไม่ส่งเสริ มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

การดําเนินธุรกิจกับลูกค้า คูค่ า้ และคู่แข่งทางการค้า จะต้องไม่ขดั ต่อหลักของกฎหมาย และจารี ตประเพณี ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
 สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้านการ
ทุจริ ต รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริ ต การกรรโชก และการรับ
หรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ
 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวมโดยได้กาํ หนดแนว
ปฏิบตั ิที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ตอ้ ง
หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั จะส่งผลให้บริ ษทั ฯเสี ยผลประโยชน์หรื อทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิ ภาพลดลง
 มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้า
และบริ การ และรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและมีความซื่ อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่ วมกับคู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที่กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุน
ที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
 ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิภายในประเทศ และหลักสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของกติกา
การแข่งขันที่ยตุ ิธรรม
 ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในผูม้ ีส่วนได้เสี ย หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจส่ งผล
ต่อการกระทําที่ไม่เหมาะสม หากต้องติดต่อหรื อต่อรองกับรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐบาล

 การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่า รวมถึงการเลี้ยง หรื อรับ
เลี้ยงจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริ ษทั ฯให้สามารถกระทําได้ในวิสยั อันควรในเทศกาล
หรื อประเพณี นิยม โดยให้อยูใ่ นมูลค่าที่เหมาะสมหรื อพอเหมาะพอควร และไม่ให้เรี ยกร้อง
หรื อรับไม่วา่ กรณี ใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อเกินความเหมาะสม นอกเหนือจาก
ผลตอบแทนอันพึงได้จากบริ ษทั ฯที่อาจ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ลําเอียง
 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญหา โดยการเคารพสิ ทธิ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและต้อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายคําสัง่ และมาตรฐานที่
บริ ษทั ฯกําหนดด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
โดยในปี 2557 บริ ษทั ส่งเสริ มการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่
ค้าเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมการเข้าไปเยีย่ มชมบริ ษทั คู่คา้ การเข้า
ไปตรวจสอบเพื่อการพัฒนาคู่คา้ การฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่คู่คา้ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคูค่ า้ กับบริ ษทั

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รั ป ชั่น ให้ บุ ค ลากรในองค์ก รได้มี ความเข้าใจและแสดงความมุ่ งมั่น ในการต่ อต้านการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การบริ ห ารจัด การองค์ก รที่ ดี ข องบริ ษ ัท ทางกลุ่ ม บริ ษ ัท อาปิ โก ได้จ ัด ตั้ง
คณะกรรมการเพื่ อตรวจสอบและรั บ เรื่ องร้ องเรี ยนข้อร้ องทุ ก ข์และการกระทําที่ ไม่ เหมาะสมหรื อผิด
กฎหมาย เพื่อตรวจจับการกระทําความผิดและไม่ถูกต้องภายในบริ ษทั ฯ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาอนุมตั ินโยบาย และสนับสนุน
การต่ อต้านทุ จริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ ที่ จะเกิ ดขึ้นในบริ ษทั ฯ เพื่อให้ทุกคนในบริ ษทั ฯได้เข้าใจตระหนักถึ ง
ความสําคัญของปั ญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้งกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
รายงานการกระการทุจริ ต ที่ส่งผลต่อบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ให้คาํ ปรึ กษา ข้อแนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่ วมมือหาวิธีการแก้ไขปั ญหา ให้กบั บริ ษทั ฯ
แนวทางการปฎิบตั ิงานตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
วัตถุประสงค์ของนโนบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ก็เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า และคู่คา้ ของกลุ่มอาปิ โก ของบริ ษทั ฯ ต้องปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด
โดยต้องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก จึ งสร้ างจิ ตสํานึ กและกําหนดให้ทุกคนในบริ ษทั มี หน้าความรั บผิดชอบในการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และประชาสัมพันธ์ในทุกคนในองค์กรทราบและปฎิ บตั ิตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนด
รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้แก่สาธารณชนทราบ
โดยบริ ษทั มีการกําหนดนโยบาย ดังนี้
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริ ษ ทั ฯ ได้ก าํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่ อเป็ นช่ องทางให้พ นักงาน และผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย ซึ่ ง
รวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น ลู กค้าและผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าให้แก่บ ริ ษ ทั ฯ ได้แสดงออกถึ งความห่ วงใยต่ อบริ ษทั ฯ และ
ส่ งเสริ มมาตรฐานสู งสุ ดในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งยังเป็ นช่องทางในการ
สอดส่ องการประพฤติปฎิบตั ิหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง โดยถือเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิในการกํากับดูแล
กิจการภายในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุ นให้เปิ ดเผยข้อมูล หรื อแจ้งเบาะแสของ
การกระทําที่ผิดกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทําเหล่านี้ครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํ กัดแค่
เพียง การฉ้อโกง การทุจริ ต การกระทําผิดทางการเงินเป็ นครั้งคราว ความไม่ซื่อสัตย์ การกระทําผิดทาง
อาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานข้อร้ องเรี ยนต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเจตนาที่ดี มีเหตุผลน่าเชื่อถือได้วา่ ข้อมูลนั้นๆ เป็ นความจริ ง
ประเภทของการประพฤติที่ไม่เหมาะสม
- การฉ้อโกง
- การยักยอกทรัพย์สิน
- การคุกคามทางเพศ
- การทุจริ ต
- การจัดทําบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรื อน่าสงสัย
- การใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับในทางที่ผิด
- การกระทํา หรื อ การละเว้น ไม่ ป ฎิ บ ัติ ห น้าที่ ที่ อ าจนําไปสู่ ก ารขัด ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรื อนโยบายสาธารณะ
- การเจตนาปกปิ ดการกระทําผิดต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
นโยบายการรับของขวัญปี ใหม่ (Policy of Purchase)
ทางบริ ษทั ได้มีการชี้ แจ้งให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิ บตั ิของบริ ษทั เกี่ ยวกับ
การรับของขวัญ ของกํานัล และของชําร่ วยอื่นๆ (รวมเรี ยกว่า “ของขวัญ”) ที่ได้รับจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อ
บุ ค คลทั่ว ไปอื่ น ๆ ซึ่ งพนัก งานของบริ ษ ัท อาจได้รั บ ของขวัญ จากบริ ษ ัท คู่ ค ้า หรื อ บุ ค คลทั่ว ไปที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความร่ วมมือ และความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจกับบริ ษทั ตามธรรม
เนียมธุรกิจที่มีการปฎิบตั ิโดยทัว่ ไป ทั้งนี้ พนักงานของบริ ษทั สามารถรับของขวัญจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โดยที่ของขวัญดังกล่าว ต้องเป็ นการให้โดย

สมัครใจ และ/หรื อเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการขาย โฆษณา หรื อการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนี ยม
ปฎิบตั ิโดยทัว่ ไป
บริ ษ ทั ขอให้พ นักงานทําการรายงานรายการของขวัญ ที่ พ นักงานได้รับ จากบริ ษ ทั คู่คา้ หรื อบุ คคล
เกี่ ยวข้อง ทัว่ ไปและนําส่ งของที่ ได้รับมาใหกับฝ่ ายบุคคลหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ทุกชิ้ นโดยไม่จาํ กัดมูลค่า
เพื่อที่ฝ่ายบุคคลจะได้ดาํ เนินการแจกจ่ายของขวัญที่ได้รับมาให้แก่บุคคลอื่นอย่างเหมาะสมต่อไป
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนการคอร์ รัปชั่น
1. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ต่อหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การ
2. ในกรณี ที่ผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน รู ้สึกอึดอัดหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้า
ของตนเอง ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถที่จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผูบ้ ริ หารที่สูงกว่า
หรื อรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริ ษทั โดยสามารถส่ ง email ไปที่
auditcommittee@aapico.com หรื อส่ งข้อมูลตามที่อยูต่ ่อไปนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิ สเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
3. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิ ดเผยชื่อหรื อไม่กไ็ ด้
ขั้นตอนการดําเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
เมื่อได้รับการแจ้ง คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง
สื บสวนข้อเท็จจริ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการหาข้อเท็จจริ งและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรื อ
หลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ูกกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบวินยั ของทางบริ ษทั ฯ
ต่อไป หากพบว่าเป็ นการร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ตหรื อผิดช่องทาง การแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งแบะแส ให้
ถ้อยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสูจนืได้วา่ กระทําโดยไม่สุจริ ต ถ้าเป้นพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
ฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษตามระเบียบวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก และบริ ษทั ฯได้รับความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกบั บุคคลนั้นๆ ด้วย

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะดําเนิการดังนี้
บริ ษทั ฯ เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ คอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ อาทิ เว็บไซค์ บริ ษทั ฯ
อีเมล รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (56-1) ในปี ถัดไปทั้งนี้พื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฎิบตั ิ และทางบริ ษทั จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอทุกปี

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิ ทธิ
มนุษยชนของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค
ได้รับการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนสากลและนโยบายบริ ษทั ในข้อที่ 5 เรื่ องการเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน (Mutual Respect) ซึ่ งถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงานในการเคารพบุคคลอื่น โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิงานโดยให้เกียรติผรู ้ ่ วมงาน
ไม่วา่ จะอยูใ่ นตําแหน่งใดก็ตาม ให้เกียรติลูกค้า คู่คา้ และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.
8001-2553) ในเรื่ องการใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการทํางาน ชัว่ โมงการทํางาน การเลือกปฏิบตั ิ วินยั และ
การลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรอง ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการ ทั้งนี้ บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการทํางานของพนักงานประจําและพนักงานรับเหมา
ช่วงรวมทั้งนโยบายทางด้านการบริ หารบุคลากรต่างๆ ของบริ ษทั จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้คู่คา้ หรื อบริ ษทั รับเหมาช่วง ต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานของตนโดยคํานึงถึงหลักการ
สิ ทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วนโดยได้ระบุไว้ในสัญญา หากผูร้ ับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และบริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีระบบการเข้า
ไปตรวจสอบและพัฒนาบริ ษทั รับเหมาช่วง และคู่คา้ ทั้งในเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงประเด็นในเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน และการปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วย
ความเสมอภาคและเป็ นธรรมตามกฎหมาย

กรณี การจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บริ ษทั จะจ้างแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตการทํางานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น และพนักงานต่างชาติจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงานต่างชาติ
ที่ไม่เข้าใจภาษาไทย บริ ษทั จะให้ความรู ้ผา่ นล่ามหรื อผ่านสื่ อการสอนที่เป็ นภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบข้อบังคับ
การปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ระบบคุณภาพ การปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม และ
วิธีการปฏิบตั ิงานของกระบวนการต่างๆ เป็ นต้น

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจสู่ สาํ เร็ จ โดยสะท้อนให้เห็นจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ในเรื่ องพนักงานมีความสุข (Happy
Employees)ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยตุ ิธรรม มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
มุ่งมัน่ ที่จะทําให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรโดยมีวฒั นธรรมองค์กร ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการ
ทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุข คือ การทํางานเป็ นทีม การแก้ไขปัญหา ความรักต่อครอบครัว บริ ษทั และ
ประเทศชาติ ความซื่ อสัตย์และจงรักภักดี และความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน ซึ่งนโยบายทั้ง 5 ข้อนี้ จะถูก
ปลูกฝังให้กบั พนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการฝึ กอบรมและกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการ
ทํางานขององค์กร
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน และศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
4. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
5. การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความ
เป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็ นเกณฑ์
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ

7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของ
พนักงาน หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการร้องเรี ยนกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่
กําหนด
9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ความหลากหลายของพนักงาน
ปี 2557
รวม
จํานวนพนักงานแยกตามเพศ
ร้อยละ

จํานวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ คน
ร้อยละ
%

ชาย

หญิ ง

คน

2,739

1,998

741

%

100

70.17

29.83

รวม

<30 ปี

30‐50 ปี

>50 ปี

2,739

701

1,929

109

100

25.72

70.14

4.14

หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/
AP/ APR

การสรรหาและการจ้างงาน กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจไม่จา้ งแรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงาน
บังคับ โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรที่จดั ทําเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ มีกระบวนการทดสอบความรู ้ความสามารถ
และทักษะตามตําแหน่งงาน การสัมภาษณ์โดยผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์และความรู ้ความสามารถอย่างโปร่ งใส
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานอย่างแท้จริ งในปี 2557 บริ ษทั มีการจ้างงานจํานวน 314 คน
และมีพนักงานลาออกจํานวน 364 คน โดยมีอตั ราการลาออกร้อยละ 16.12 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด

จํานวนการจ้างงานใหม่และอัตราการลาออก
ปี 2557
จํานวน
จํานวนการจ้างงานใหม่
ร้อยละ

ชาย

หญิ ง

คน

314

200

114

%

16.05

8.89

7.16

จํานวนพนักงานทีล่ าออก
อัตราการลาออก

คน

364

%

16.12

257

107

10.60

5.52

หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/
AP/ APR

การบริ หารค่าจ้างและผลตอบแทน กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่
เป็ นธรรม สอดคล้องกับความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละตําแหน่งงาน และยังมีการปรับปรุ งค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และให้สามารถแข่งขันได้กบั อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผูม้ ีความสามารถให้เข้าร่ วมงานกับ
บริ ษทั และจูงใจให้พนักงานปรับปรุ งและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
การบริ หารสวัสดิการกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยมีการ
ปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจําเป็ นของ
ธุรกิจ เช่น การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันสําหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบตั ิงานภายนอกบริ ษทั การจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ อาปิ โก กรุ๊ ป จํากัด โดยยกระดับจากชมรมสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก เพื่อเปิ ดโอกาสให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากจะช่วยสร้างนิสยั
การออมให้กบั พนักงานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการบริ หารให้กบั
พนักงานที่ได้รับเลือกให้เป็ นคณะกรรมการสหกรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
พนักงาน และจูงใจให้พนักงานเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสหกรณ์มากขึ้น บริ ษทั ได้สนับสนุนเงินฝากเพิ่มเติมให้แก่
ผูส้ มัครสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ช่วยเหลือบริ ษทั ในช่วงที่บริ ษทั ประสบอุทกภัย โดยมีพนักงานสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ในปี 2557 จํานวน 409คน

การประชุมสามัญประจําปี สหกรณ์ออมทรัพย์ อาปิ โก กรุ๊ ป จํากัด
วันที่ 14 มกราคม 2557

บริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านสวัสดิการ และ
ยังเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารเรื่ องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริ ษทั และให้ความ
ช่วยเหลือเรื่ องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว บริ ษทั ยังแต่งตั้ง
คณะกรรมการอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการบริ หารจัดการและดูแลเรื่ องสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตวั แทนจาก
ทุกแผนกเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการ
โรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลี้ยงปี ใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้ มื ฉุกเฉิ น และคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์งานศพ นอกจากนี้ จากผลการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมในการทํางาน 79.94% เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีความพึงพอใจ 74.95%

คณะกรรมการโรงอาหารร่ วมกับพนักงานบริ ษทั
ร่ วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุ ง
โรงอาหารและห้องครัว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557

บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการสร้างโรงงานให้เป็ นพื้นที่การ
ทํางานที่มีความสุ ข จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เอื้อต่อการมี
สุ ขภาพจิตที่ดี และมีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของ
บริ ษทั ในการเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ความสุ ข โดยในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ได้จดั ทําโครงการสี เขียว
(GreenProject) ของแต่ละโรงงานขึ้นมา เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียวให้กบั บริ ษทั เป็ นต้น และยังได้
ปรับปรุ งลานจอดรถที่มีการใช้งานน้อยให้เป็ นสนามกีฬากลางแจ้งเพื่อให้พนักงานสามารถใช้ออกกําลังกายได้
ในเวลาพัก โดยจัดสร้างสนามฟุตซอลและสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม และสนามตระกร้อ 1 สนาม

โครงการสี เขียว สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล และสนามตระกร้อ

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนพนักงาน
ในแผนกต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารและบริ ษทั

 กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูบ้ ริ หารเนื่องในโอกาสสงกรานต์ เพื่อสื บสานประเพณี อนั ดีงามของไทย
เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รดนํ้าขอพรจากผูบ้ ริ หาร สร้างความใกล้ชิดระหว่างผูบ้ ริ หารและ
พนักงานซึ่งผูบ้ ริ หารจะใช้โอกาสนี้ในการให้โอวาทแก่พนักงานให้คาํ นึงถึงความปลอดภัยใน
ระหว่างวันหยุดสงกรานต์

 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานที่เรี ยนดี บริ ษทั สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาบุตร
ธิ ดาของพนักงานเป็ นประจําทุกปี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 จนถึงปริ ญญาตรี และให้บุตร
ธิ ดาที่ได้รับทุนเข้าทัศนะศึกษาที่โรงงานเพื่อดูการทํางานของผูป้ กครอง ซึ่งจะเป็ นการปลูก
จิตสํานึกให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของการทํางาน การศึกษา มีความกตัญญูและเชื่อฟังบิดามารดา
บมจ. อาปิ โก ไฮเทค

บมจ. อาปิ โก ฟอร์ จจิง้

 กิจกรรมทําบุญในประเพณี สาํ คัญต่างๆ โดยบริ ษทั จะร่ วมกับชมรมพุทธศาสนานิมนต์พระสงฆ์
มารับบิณฑบาตและให้ศีลให้พรแก่พนักงานในวันสําคัญทางพุทธศาสนา อาทิ วันขึ้นปี ใหม่
วันเข้าพรรษา รวมทั้งการอบรมพนักงานในบางหลักสูตรด้วย ซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและ
จริ ยธรรมให้กบั พนักงาน

 การจําหน่ายสิ นค้าราคาพิเศษของร้านค้าชมรมเสี ยสละ โดยชมรมเสี ยสละจะเปิ ดจําหน่ายสิ นค้า
อุปโภค บริ โภค รวมทั้งของใช้และเสื้ อผ้าที่ได้รับการบริ จาคจากผูบ้ ริ หารและพนักงานทั้งที่
เป็ นของใหม่ และของใช้แล้ว และนํามาจัดจําหน่ายให้กบั พนักงานในราคาที่ยอ่ มเยา นอกจาก
จะเป็ นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กบั พนักงานแล้วยังเป็ นการสอนให้พนักงานรู ้จกั การ
เสี ยสละให้กบั ผูอ้ ื่น และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนําสิ่ งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยรายได้ของชมรมฯ จะนําไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เดือนร้อนหรื อ
นําไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี 2557 เพื่อเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายจากการทํางานหนักมาตลอดทั้งปี ส่ งเสริ มการออกกําลัง
กายและสร้างความสัมพันธ์จากการทํากิจกรรมร่ วมกัน ประกอบด้วยการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ
เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล ตระกร้อ ปิ งปอง และกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ การ
ประกวดเชียร์ ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการจับสลากมอบของรางวัลปี ใหม่ให้กบั พนักงาน

 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อสร้างให้พนักงานทํางานอย่างมีระเบียบวินยั และส่ งเสริ ม
ให้พนักงานดูแลรักษาพื้นที่การทํางานและบริ เวณบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยพนักงานมีสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่ดี ส่ งผลให้พนักงานมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และยังช่วยเพิ่มผลิตภาพในการ
ทํางานที่ดีข้ ึนอีกด้วย


-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีชมรมคุณภาพชีวิต 4 ชมรม คือ
ชมรมเสี ยสละ เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั เสี ยสละตนเองเพื่อทําประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่น
ชมรมพุทธศาสนา เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวติ
ชมรมสุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานออกกําลังกาย มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ อาปิ โก กรุ๊ ป จํากัด เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั เก็บออม รู ้จกั วางแผนการ
ใช้เงิน การทําบัญชีครัวเรื อน และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกูย้ มื เงินเพื่อนําไปใช้ในกรณี ที่มีความ
จําเป็ นต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงและสมาชิกยังได้รับเงินปันผลจากการกูย้ มื ด้วย

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการ
ทํางาน เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งให้กบั สังคม เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพสู งสุด เพื่อพัฒนาตนเอง
และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร บริ ษทั ได้กาํ หนดทักษะที่จาํ เป็ นและหัวข้อใน
การฝึ กอบรมของแต่ละตําแหน่งงาน โดยที่พนักงานจะได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยสรุ ปผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในปี 2557 ดังนี้
 จัดตั้ง บริ ษทั อาปิ โก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สําหรับให้บริ การ
งานแก่ฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มอาปิ โก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศ
ทางการพัฒนาของบริ ษทั
 จัดทําหลักสู ตรการฝึ กอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริ ษทั โดยเน้นหลักสู ตรที่เป็ นวิชาพื้นฐานที่ทุก
บริ ษทั สามารถใช้ร่วมกันได้ คัดสรรวิทยากรที่มีคุณภาพและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการ
เรี ยนการสอนแต่ละหลักสู ตร

 กําหนดหลักสูตรบังคับที่พนักงานจะต้องได้รับการอบรมของแต่ละตําแหน่งงาน และนําไป
เชื่อมโยงกับการปรับขึ้นตําแหน่งประจําปี เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
 จํานวนหลักสูตรที่พนักงานได้รับการฝึ กในปี 2557 จํานวน 83 หลักสู ตร รวมการฝึ กเองและส่ง
ฝึ กอบรมภายนอก มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กทั้งสิ้ น 3,037 คน คิดเป็ น 24,824 man-hour ต่อปี จํานวน
ชัว่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ย 8.18 ชัว่ โมง ต่อคนต่อปี
หลักสู ตรการฝึ กอบรมในปี 2557
หมวด
A

หัวเรื่ อง
เทคนิคเฉพาะงาน

รุ่ น
39

จํานวนผู้รับการฝึ ก
341

จํานวนชั่วโมง
2,553

B

การบริ หารและการเงิน

17

719

9,987

C

การจัดการแบบมีส่วนร่ วม

13

457

3,258

D

84

1,487

8,546

F

ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์

3

6

30

G

การพัฒนาคุณภาพชีวติ

8

63

450

164

3,073

24,824

รวม

หมวดA เทคนิคเฉพาะงาน เพื่อให้ความรู ้ หรื อฝึ กทักษะในเรื่ องเทคนิคเฉพาะงานหรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่นอกเหนือจากการอบรมในงาน หรื อ On-the-job training อาทิ อบรมช่างเชื่อมแม็ค อบรมระบบนิวเมติคส์
อบรมPLC Pro-face อบรมความรู ้เรื่ องภาษี อบรม Solidworks Simulation and Motionอบรมเทคนิคการ
สัมภาษณ์งานแบบ Competency base อบรมHand-on Autodesk Inventor 2015 เป็ นต้น
หมวดB การบริ หารและการเงิน เพื่อให้ความรู ้และพัฒนาทักษะการบริ หารระบบ บริ หารคน และ
บริ หารธุรกิจกับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับต้น-กลาง-สู ง อาทิเช่น

- อบรมหลักสู ตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลาง
และผูบ้ ริ หารที่ได้รับการปรับตําแหน่งเพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้เรี ยนรู ้แนวคิดการบริ หารงานแบบ
ใหม่ ที่จะสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรในที่สุด โดยมีผบู ้ ริ หารที่ผา่ นการอบรม 39 คน และจัดทําโครงการพัฒนา
องค์กรจํานวน 39 โครงการ

- อบรมหลักสู ตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) สําหรับ
ผูบ้ ริ หารระดับต้นที่ได้รับการปรับตําแหน่ง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็ น
หัวหน้างาน การควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การบริ หารงานและบริ หารคนให้ได้ผลสําเร็ จตาม
เป้าหมาย
- การอบรมหลักสูตรHR for Non-HR สําหรับผูบ้ ริ หารทุกระดับ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารในทุกสายงานมี
ความเข้าใจบทบาทที่สาํ คัญในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน และสามารถทํางาน
ร่ วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุ ดของบริ ษทั
- การอบรมหลักสู ตร Finance for Non-Finance เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีความเข้าใจเรื่ องการบริ หาร
งบประมาณ งบการเงิน งบกระแสเงินสด ต้นทุน และการใช้ขอ้ มูลทางการเงินเพื่อการตัดสิ นใจ
- การอบรม Executive Development Program ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- การอบรมผูน้ าํ เพื่อสันติภาพ สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู ง เพื่อสร้างความเป็ น
พลเมืองที่ดีให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ หารบริ ษทั เน้นการเป็ นผูน้ าํ ธรรมมาภิบาล ผูน้ าํ โลกาภิวฒั น์ ผูน้ าํ
ประชาธิ ปไตย ความสําคัญของธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ โดยมีผบู ้ ริ หาร
เข้าร่ วมอบรมจํานวน 38 คน
- การอบรม Strong Team Building ที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร สร้าง
ทัศนคติที่ดี ให้รู้จกั การทํางานเป็ นทีม การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม การเสี ยสละ มีความอดทนอด

กลั้นต่อบริ ษทั เพื่อร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รู ้จกั รักษาระเบียบวินยั และมี
วินยั ในตนเอง
Leadership Training
27 – 30 June 2014 @ Peace Park, NakornNayok

Duty, Honesty, Sacrifice
หมวดC การจัดการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นหลักสู ตรพื้นฐานที่ทุกแผนกสามารถนําไปใช้ในการบริ หาร
จัดการเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพื่อส่งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั
การคิดพัฒนาการทํางานอย่างเป็ นระบบอบรมการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ (Dialogue for Team Synergy) เพื่อ
สร้างการสื่ อสารเชิงบวกระหว่างกัน อบรมเทคนิคการเป็ นผูส้ อนงานและเทคนิคการสอนงานเพื่อสร้างวิทยากร
ฝึ กอบรมในกระบวนการทํางานต่างๆ เป็ นต้น
Dialogue for Team Synergy
25‐26 March 2014

หมวดD ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอาทิ อบรมระบบ ISO/ TS 16949:
2009 รวมทั้ง Core Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้ทุก
คนในองค์กรได้มีส่วนร่ วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อบรมความ
ปลอดภัยสําหรับพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
หมวดF คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานให้กบั พนักงาน เช่น การใช้
Microsoft Office, Outlook และการใช้งานระบบ Oracle เพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานแบบ Lean Manufacturing
หลักสู ตรประเภท G การพัฒนาคุณภาพชีวติ อาทิ การอบรม Happy Workplace การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างแนวคิดการทํางานอย่างมีความสุ ข สามารถบริ หารงานและบริ หาร
ชีวิตส่วนตัว และทําสิ่ งดีๆ เพื่อสังคมไปพร้อมกันได้
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการให้ความสําคัญในเรื่ องสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ป้องกันความสู ญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
โดยได้จดั ทําแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในเชิงป้องกัน เน้นการให้ความรู ้และสร้างการมีส่วน
ร่ วมให้กบั พนักงานในทุกระดับให้มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย มีเป้าหมายที่จะลดความสูญเสี ยจากการ
บาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง
การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งานและการส่ งเสริ มสุ ขภาพปี 2557 บริ ษทั มี
การปฏิบตั ิดงั นี้
 การอบรมพนักงานในเรื่ องของความปลอดภัยเพื่อให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ได้แก่
- อบรมความปลอดภัยพื้นฐานให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน จํานวน 100% ของ
พนักงานที่เริ่ มงานใหม่ท้ งั หมดและอบรมความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในกับพนักงานทุก
ระดับ จํานวน 4 รุ่ น 123 คน
- อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานในระดับหัวหน้างานและระดับบริ หาร จํานวน 4
รุ่ น 100 คน

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และ
นอกจากนี้ยงั จัดอบรมในเรื่ องความปลอดภัยเฉพาะสําหรับปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ เช่น การใช้
ปั้ นจัน่ การใช้รถยก และบุคลากรเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด
 พนักงานต้องได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลเมื่อเข้าปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง
ของแต่ละพื้นที่ และหัวหน้างานต้องทําการตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลของพนักงานก่อนเริ่ มงานทุกครั้ง
 การทํากิจกรรมเพื่อค้นหาและขจัดอันตรายในพื้นที่ทาํ งาน (CCCF-Completely Check Completely
Find out) โดยที่พนักงานจะต้องมีส่วนร่ วมในการค้นหาพื้นที่อนั ตรายหรื อจุดเสี่ ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในพื้นที่ทาํ งาน และทําการแก้ไขเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากจุดเสี่ ยง
นั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํากิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552โดยในปี 2557ค่า IFR (Injury
Frequent Rate)ลดลงเหลือ 0.00 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ค่า IFR 1.66 (ข้อมูลเฉพาะ บมจ. อาปิ
โก ไฮเทค)
 การทํากิจกรรมความปลอดภัยของเครื่ องจักร (2014 TCC Machine Safety Activity) ร่ วมกับสมาคม
ความร่ วมมือโตโยต้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งสภาพการทํางาน ลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
เครื่ องจักรโดยมุ่งเน้นเครื่ องจักรที่มีความเสี่ ยงที่จะทําให้เกิดอันตรายสูง เช่น เครื่ อง Press Machine
และ Robotโดยในปี 2557 ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งเครื่ องจักรขนาดใหญ่จาํ นวน 8 เครื่ อง หรื อร้อยละ
20 และมีแผนที่จะขยายผลไปยังเครื่ องจักรอื่นๆ ในปี ต่อไป

 การจัดทําแผนฉุกเฉิ น อบรมความรู ้การป้องกันภัย และการซักซ้อมแผนฉุกเฉิ น เช่น การซ้อมแผน
ฉุกเฉิ นเหตุอุทกภัย แผนฉุกเฉิ นกรณี สารเคมีหกรั่วไหล แผนฉุกเฉิ นกรณี เกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งการ
ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ

 การส่งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสื่ อสาร
ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเช้า หรื อการจัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคําขวัญ
ประกวดร้องเพลงความปลอดภัย และการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม

 การดําเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพของพนักงาน ทั้งสุ ขภาพกาย และสุขภาพจิต ให้ทาํ งานด้วยความสุข
กายสบายใจ เช่น การจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุ ขภาพประจําปี การ
จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ สําหรับพนักงานที่ตอ้ งทํางานในพื้นที่การทํางานที่มีเสี ยงดัง การ
จัดพื้นที่ออกกําลังกายให้กบั พนักงาน การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจําปี เป็ นต้น
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มบริษทั อาปิ โก
รวม (ครั้ง)
No.
1
2
3
4
5
6

ประเภทของอุบัติเหตุ
2556
2557
อุบตั ิเหตุเล็กน้อยไม่หยุดงาน
59
47
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
8
7
หยุดงานเกิน 3 วัน
11
8
สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วน
1
0
ทุพพลภาพ
0
0
เสี ยชีวติ
0
0
รวม
79
62
หมายเหตุ: สถิติอุบตั ิเหตุบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AL/ AS/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR

จากการดําเนินการป้องกันอุบตั ิเหตุในเชิงรุ ก ส่ งผลให้สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุปี 2557 ของกลุ่มบริ ษทั อาปิ
โก ลดลงร้อยละ 21.52 จากปี 2556และมีบางบริ ษทั ที่อุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็ นศูนย์เช่น บมจ. อาปิ โก พลาส
ติค ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ (Zero

AccidentCampaign 2014) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 ซึ่ งได้รับรางวัล
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม มีการบริ หารจัดการและควบคุมผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานต่อสิ่ งแวดล้อม โดยประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมได้ถูกระบุไว้ในวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ที่
ต้องการเป็ นองค์กรที่ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green) ซึ่ งถือเป็ นภารกิจสําคัญขององค์กรที่ตอ้ งใส่ ใจกระบวนการ
ทํางานทุกกระบวนการให้คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ครอบคลุมการจัดการสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน การจัดการขยะ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับ
การรับรองระบบ ISO 14001: 2004 โดยได้กาํ หนดแผนการประเมินลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อมในด้านการใช้
ทรัพยากร และด้านมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปี 2557 มีการดําเนินการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
 กําหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
 ดําเนินการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง ตรวจวัดระดับความดังของเสี ยง ตรวจวัดระดับความ
ร้อน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดค่านํ้าเสี ย เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบการตรวจวัดความสะอาดของนํ้าดื่มทุกจุดบริ การนํ้า
ดื่มเพื่อให้พนักงานมีน้ าํ ดื่มที่สะอาดและมีสุขภาพที่ดี

 จัดทํา “Green Project” ในทุกบริ ษทั เพื่อสนับสนุนวิสยั ทัศน์บริ ษทั เรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
เน้นที่การ Re-use, Reduce และ Recycle อาทิเช่น
- การนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การนํานํ้ามันกลับมาใช้ซ้ าํ สามารถลดการใช้น้ าํ มันได้ 300 ลิตรต่อ
6 เดือน และการนําคูลแลนซ์กลับมาใช้ซ้ าํ สามารถลดการใช้ได้ 3,000 ลิตรในระยะเวลา 6
เดือน
- การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีในCooling Tower เพื่อใช้ในระบบระบายความร้อน
- การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดธรรมดาให้เป็ นหลอด LED
- การขยายปล่องดูดอากาศออกไปนอกตัวอาคารให้การระบายอากาศมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน เพื่อ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน
- การรณรงค์เรื่ องการคัดแยกขยะ และการลดใช้พลังงานของพนักงาน
- การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน

การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยเป็ น
หนึ่งในพันธกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้ “สังคมมีความสุข” (Happy Public) สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การทําประโยชน์เพื่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมการรับรองมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลเกียรติยศ
CSR-DIW Award 2014 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

ในปี 2557 บริ ษทั มีการดําเนินโครงการเพือ่ สังคม ดังนี้
 โครงการศาลาร่ วมใจ เป็ นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั ได้เข้าไปสานเสวนากับชุมชนโดยรอบ
บริ ษทั และพบว่าชุมชนประสบปั ญหาขาดศาลารอรถโดยสารประจําทาง เนื่องจากศาลาเดิมผุพงั
หลังจากประสบอุทกภัยในปี 2554 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
พนักงานบริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั ได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อสร้างศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสารให้กบั ชุมชน
บ้านเลน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา และทําพิธีเปิ ดและส่งมอบให้กบั ชุมชนใน
วันที่ 23 สิ งหาคม 2557

 ร่ วมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรี ยนวัดท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2557 โดยได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ และปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะนาวผักบุง้ จีน ฟักและบวบ
ให้กบั โรงเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนมีอาหารกลางวันรับประทาน และยังเป็ นการสอนนักเรี ยนให้รู้จกั
การปลูกพืชผักไว้เพื่อการบริ โภค นอกจากนี้ ยังได้เลี้ยงอาหารและอุปกรณ์การเรี ยนให้กบั เด็ก
นักเรี ยน

 โครงการการบริ จาคโลหิต เพื่อส่งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั การเสี ยสละที่ยงิ่ ใหญ่เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อน
มนุษย์ โดยบริ ษทั จัดให้มีการรับบริ จาคโลหิตจากพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2557 ได้จดั
กิจกรรมรับบริ จาคโลหิต จํานวน 4 ครั้ง

 ผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ร่ วมกันปลูกต้นไม้และบริ จาคเงินเพื่อซื้ อต้นไม้ให้แก่มูลนิธิเพื่อน
สันติภาพ ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27-30
มิถุนายน 2557

 กิจกรรมของชมรมเสี ยสละ ในปี 2557
- การมอบเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว ณ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2557 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรี ยนชัว่ คราวโรงเรี ยนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่
ลาว จ. เชียงราย สร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบล
ทรายขาว (บ้านท่อฮ่อ) อ. พาน จ.เชียงราย และสร้างอาคารโรงอาหารชัว่ คราว โรงเรี ยน
เชียงรายปั ญญานุกลู (โรงเรี ยนสอนเด็กพิการ)
- การมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานบริ ษทั อาปิ โก ฟอร์ จจิ้ง จํากัด (มหาชน) ที่บา้ นถูก
เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
- มอบเงินบริ จาคให้กบั มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นมูลนิธิที่มุ่ง
ช่วยเหลือเด็กที่ดอ้ ยโอกาส

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มคี วาม
รับผิดชอบต่ อสั งคมสิ่ งแวดล้อม และผ้มสี ่ วนได้ เสีย
นวัตกรรม ของบริ ษทั ในกลุ่มของอาปิ โก
ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ ผ่ านมานี้ , กลุ่ ม บริ ษัท อาปิ โกได้มี ก ารลงทุ น อย่ า งมากสํ า หรั บ ซอร์ ฟ แวร์ ,
เครื่ องจักรการผลิต และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญในการผลิตของบริ ษทั กลุ่มอาปิ โก ทุกครั้งก่อนที่จะลงทุน
เกี่ ย วกับ พื้ น ฐานการผลิ ต เช่ น เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ สิ่ งที่ เราต้อ งพิ จารณาคื อ การประหยัด พลัง งานและ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ ระบบการผลิตที่มีความมัน่ คงแน่นอน ดังนั้นผลลัพธ์ที่เราได้จึงเป็ นการลงทุนที่
คุม้ ค่า ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการผลิตแต่ละโรงงานที่มีการปรับปรุ งนี้ สามารถเห็นได้หลากหลายระดับ
พร้อมกันกับนโยบายสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ฝังแน่นอยูใ่ นวัฒนธรรมของอาปิ โก
อาปิ โกเชื่ อว่านวัตกรรมจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยได้แน่ นอนสําหรับการเติบโตอย่างมัน่ คงของบริ ษทั ท่ามกลาง
การแข่งขันอย่างรุ นแรงของธุ รกิ จในทุกวันนี้ และต่อไปในอนาคต การลงทุนในเรื่ องเทคโนโลยีใหม่ๆและ
เครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีทนั สมัยสามารถเพิ่มศักยภาพการทํางานของบริ ษทั และพนักงานไปพร้ อมกันกับการ

เรี ย นรู ้ น วัต กรรมใหม่ ๆ สํ า หรั บ เป้ าหมายในระยะยาวเมื่ อ การทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม มากขึ้ น ก็ ค าดว่ า
ความสามารถในการสร้างกําไรก็จะเพิ่มขึ้น
อาปิ โกมี ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจในการนํานวัตกรรมมาใช้ในสายการผลิ ตไปพร้ อมกับการอนุ รักษ์
พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้.

ปี 2557
1) ติดตั้งระบบแขนหุ่นยนต์จบั ชิ้นงานในไลน์ผลิตเครื่ องปั๊มเหล็กแผ่น ขนาด 3,000 ตัน ที่ บริ ษทั อาปิ โก
ไฮเทคพาร์ ท

ไลน์เครื่ องปั๊ มนี้ ประกอบด้วย เครื่ องปั๊ม 5 เครื่ อง ขนาดกําลังของเครื่ องตามลําดับดังนี้ 1,000 tons, 800tons
และอีก 3 เครื่ องๆละ 400 tons. เป็ นเครื่ องจักรยี่หอ้ “Komatsu” ถูกติดตั้งในปี 2549 และเริ่ มต้นใช้งานเพื่อการ
ผลิ ตในปี 2550 โดยใช้พนักงานทํางานในการหยิบจับชิ้ นงานป้ อน เข้า-ออก เครื่ อง ใช้พนักงาน 10 คนต่อกะ
อัตราเฉลี่ยความเร็ วการผลิตโดยพนักงานอยูท่ ี่ 5 ชิ้นต่อนาที และประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิตอยูท่ ี่ 75% โดย
เฉลี่ย
จํานวนเงินลงทุนประมาณ 35 ล้านบาทที่ใช้เพื่อติดตั้งระบบทํางานด้วยแขนหุ่ นยนต์น้ ี โดยติดตั้งแขน
หุ่ น ยนต์ท้ งั หมดจํานวน 7 ตัว เป็ นยี่ห้อ “Hyundai” ซึ่ งเริ่ ม การติ ด ตั้งในช่ วงต้น ปี 2557 เมื่ อติ ด ตั้งเสร็ จทําให้
สายการผลิตนี้ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเป็ น 90% และมีอตั ราเฉลี่ยความเร็ วการผลิตอยูท่ ี่ 8 ชิ้ นต่อนาที นัน่ ก็
เท่ากับว่าเราสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ผลของการผลิตได้เกือบเท่าตัวและยกเลิกการทํางานด้วยคนทั้งหมด.
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิ บายได้คือ เวลาทํางาน 8 ชัว่ โมง การผลิตโดย
ใช้พ นักงานปฏิ บตั ิ งานจะได้ชิ้น งาน 1,800 ชิ้ น (= 8 ชม. x 60 นาที x 5 ชิ้ น/นาที x 75%) แต่ การผลิ ตโดยใช้
ระบบแขนหุ่ นยนต์ทาํ งานจะได้ชิ้นงาน 3,456 ชิ้ น (= 8 ชม. x 60 นาที x 8 ชิ้น/นาที x 90%) และถ้าทํางานด้วย

พนักงานต้องใช้ คน 10 คนต่ อกะ ดังนั้นเราจึ งสามารถประหยัดค่าจ้างสําหรั บพนักงาน 20 คนต่ อวัน (2กะ)
หลังจากใช้แขนหุ่ นยนต์ และมากกว่านั้นเนื่ องจากเครื่ องปั๊ ม 5 เครื่ องนี้ ทํางานด้วยมอเตอร์ ขนาดใหญ่ 5 ตัว มี
ขนาด 132 kW, 110 kW และ 55 kW จํา นวน 3 เครื่ อง ส่ ว นแขนหุ่ น ยนต์ 7 ตัว ที่ ติ ด ตั้ง เพิ่ ม นี้ ต้อ งการใช้
กระแสไฟฟ้าทั้งหมดเพียง 77 kW เพิ่มจากเดิมแค่ 19% แต่ประสิ ทธิ ผลถูกทําให้เพิ่มขึ้นถึง 92% เมื่อเทียบกับการ
ทํางานด้วยพนักงาน.
2) ติดตั้งเครื่ องตรวจวัดอัตโนมัติสาํ หรับการผลิตของ “Hub Wheel” ที่บริ ษทั AAPICO Precision

บริ ษัท AAPICO Precision เป็ นหนึ่ งในผู ้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นโลหะด้ ว ยการกัด หรื อตัด ด้ ว ยเครื่ องจัก ร
คุณภาพสู ง และหนึ่ งในนั้นคือ “Hub Wheel” ที่ถูกใช้ในระบบขับเคลื่อนของรถยนต์นงั่ ปั จจุบนั เรามีการผลิต
“Hub Wheel” สําหรับรถ Mazda 2 และรถยนต์ Ford รุ่ น Focus, Eco-Sport และ Fiesta.
ปั ญ หาคุ ณ ภาพที่ สําคัญ ที่ สุ ดของ “Hub Wheel” คื อ ความร่ ว มศู น ย์ของชิ้ น งาน ต้องไม่ เกิ น จากค่ าที่
ยอมรับได้ ซึ่ งเป็ นผลจากการผลิตด้วยการกลึงตัดเนื้ อโลหะออก ในปี 2557 AAPICO Precision มีการออกแบบ
และพัฒนา “Automated Inspection Machine” ซึ่ งสามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติและถูกควบคุมด้วยโปรแกรม
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการควบคุ ม คุ ณ ภาพแทนขบวนการตรวจสอบด้ว ยมื อ ของพนัก งาน ด้ว ยเครื่ อ ง
ตรวจสอบอัตโนมัติน้ ี ขนาดและความร่ วมศูนย์ของชิ้นงานจะถูกตรวจวัดไปพร้อมๆกันทําให้รวดเร็ วขึ้น ตาราง
ข้างล่างนี้เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างการตรวจวัดด้วยพนักงานและการตรวจวัดด้วยเครื่ องอัตโนมัติ.

ระบบคนทํางาน (เก่า)

ระบบอัตโนมัติ (ใหม่)

ผลลัพธ์ที่ได้

พนักงาน

2 คน

1 คน

ลดลง 1 คน

เวลารอบทํางาน

45 วินาที

15 วินาที

ลดลง 30 วินาที

การควบคุมคุณภาพ

มีโอกาสผิดพลาดจากคน

ไม่มีโอกาสผิดพลาด

คุณภาพแม่นยํามากขึ้น

3) การพัฒนาของ Smart Cities Technology ที่บริ ษทั AAPICO ITS
จากประสบการณ์ ที่ ยาวนานในการพัฒ นาเทคโนโลยีของระบบนําทางและการจราจรทําให้บริ ษ ทั
AAPICO ITS (AITS) มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษทั Quantum Inventions
Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ อยู่ในประเทศสิ งคโปร์ ทําให้ AITS สามารถทํา Smart Cities technology ได้ซ่ ึ งเป็ น
ความชํานาญพิเศษในเรื่ องของการนําทางอย่างชาญฉลาด
สําหรั บ Smart Cities technology นี้ เป็ นเทคโนโลยีที่ทาํ งานด้วยปริ มาณข้อมูลที่ ใหญ่มากๆ โดยจะทํา
การแยกแยะข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นแหล่ง
อาศัยหรื อในเมือง โดยความร่ วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลก็เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเช่นกัน
ข้อมูลเหล่านี้ ตอ้ งการเพื่อการวางแผนและปรับปรุ งระบบการจัดการการจราจรในเมืองใหญ่ ประเทศ
สิ งคโปร์ เป็ นตัวอย่างที่ดี รัฐบาลของสิ งคโปร์ ได้เริ่ มใช้ iN2015 เพื่อทําให้สิงคโปร์ เป็ นประเทศอัจฉริ ยะด้วย
พลังของอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่ อสาร
จากบางโครงการของกระทรวงคมนาคมของสิ งคโปร์ และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงให้เห็น
ถึงผลสําเร็ จในการเดินทางที่เชื่อถือมัน่ ใจได้ดว้ ยการใช้ Smart Nation, และทาง AITS ก็พยายามอย่างดีที่สุดใน
การนําเทคโนโลยีน้ ีไปสู่ ประเทศอื่นๆ ในอาเซี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทย.
4) ความรวดเร็ วในระบบการทํางานของหน่วยงานในกลุ่มอาปิ โก
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โกทําให้ระบบการบริ หารข้อมูลภายในกลุ่มมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การนําระบบ Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้และถูกพัฒนาต่อโดย
วิศวกรของอาปิ โก ทําให้ระบบการทํางานของหน่ วยงานเหล่ านั้น มี การปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพอย่างชัดเจน
ผลลัพธ์ที่ได้ก็แม่นยําถูกต้องสามารถเชื่ อถือได้ ถ้าไม่มีการนําระบบ Oracle ERP มาใช้ ก็ไม่สามารถบริ หาร

จัดการและควบคุมข้อมูลให้ดีได้ เมื่อลดงานที่ตอ้ งใช้พนักงานทําลงเราก็สามารถลดการใช้กระดาษได้ ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานและตัดงานไม่จาํ เป็ นทิ้งไป.

ปี 2556
1) การใช้อุปกรณ์ Vibratory Stress Relief (VSR) ที่บริ ษทั AAPICO Hitech Tooling.
VSR EQUIPMENT
OLD PROCESS

FORCE INDUCER
(RESONATOR)

VSR PROCESS

CONTROL
CONSOLE

บริ ษทั AAPICO Hitech Tooling เป็ นบริ ษทั ในเครื อของ AAPICO Group, ซึ่ งดําเนิ นการผลิตชุดอุปกรณ์
จับยึดประกอบสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ส่ านมากของชุดอุปกรณ์จบั ยึดประกอบ จะถูกทําขึ้นจากแผ่นเหล็ก
หลายแผ่นประกอบเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมไฟฟ้า และความร้อนจากขณะทําการเชื่อมไฟฟ้าทําให้เกิดการเครี ยด
ตัวของเนื้อเหล็กขึ้น ซึ่ งการเครี ยดตัวของเนื้อเหล็กนี้จะเป็ นสาเหตุหลักทําให้โครงเหล็กแผ่นบิดตัวอันเป็ นผลเสี ย
ต่อความแม่นยําถูกต้องของขนาดของชุดอุปกรณ์จบั ยึดประกอบเหล่านี้.
การเครี ยดตัวของเนื้ อเหล็กโดยทัว่ ไปสามารถเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ เช่ น การเชื่ อมไฟฟ้ า, การตัด
เฉื อนด้วยเครื่ องจักร, ขบวนการชุบแข็งและการทํางานเคลื่อนที่ทางกล การลดความเครี ยดในเนื้อเหล็กชิ้นงาน
เหล่านี้ ถือเป็ นสิ่ งสําคัญเท่ากับเป็ นขบวนการผลิตขบวนการหนึ่ งเช่นกัน ในประเทศไทยวิธีลดคลายความเครี ยด
ให้ชิ้นงานเหล็กที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายจะทําโดยการใช้ความร้อน ซึ่ งมีผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมและมีขอ้ จํากัด
อื่ นๆอี ก เช่ น ผิวหน้าชิ้ นงานเสี ยหายเนื่ องจากเกิ ดปฏิ กิริยากับออกซิ เจนที่ เผาไหม้ แต่ มีวิธีหนึ่ งที่ ไม่เกิ ดการ
ทําลายให้เสี ยหายคือวิธี Vibratory Stress Relief (VSR) ซึ่ งใช้ช่วงของการสั่นที่เรี ยกว่า “sub-harmonic range”
จะไม่ทาํ ให้เกิดการเสี ยหายที่ผิวหน้าเหมือนการใช้ความร้อน.

อาปิ โกเริ่ มใช้วิธี VSR ในปี 2556 ซึ่งซื้ อเครื่ องมาด้วยจํานวนเงินประมาณ หกแสนบาท ( 600,000 บาท)
ข้อดีของวิธี VSR อธิ บายได้ดงั นี้:
 คุณภาพเทียบเท่ากับวิธีใช้ความร้อน แต่การบิดตัวน้อย
 ไม่จาํ กัดขนาดและนํ้าหนักของชิ้นงาน
 ไม่มีปัญหาคุณภาพด้านอื่น เหมือนวิธีใช้ความร้อน
 วิธีน้ ีเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเมื่อเทียบกับวิธีใช้ความร้อน
 สามารถทําภายในโรงงานได้ ทําให้ไม่ตอ้ งใช้รถบรรทุกเพื่อขนส่ง
2) การใช้เครื่ อง CNC Machining Centers Vertical 5-Axis Simultaneous Model DMU 85 monoBLOCK ที่
บริ ษทั AAPICO Hitech Tooling.

เครื่ อง CNC machine ที่บริ ษทั AAPICO Hitech Tooling นี้ เป็ นเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ถู ก ใช้สําหรั บ การกัด และตัด ชิ้ น งานเหล็ก สําหรั บ ทําชิ้ น ส่ ว นสําคัญ ของแม่ พิ ม พ์ปั๊ ม เหล็ก แผ่น เครื่ อ งนี้ เป็ น
เครื่ องแบบ 5-แกนเคลื่อนที่พร้อมกันและสามารถทํางานด้วยการหมุนของหัวกัดที่รอบสูงมากถึง 18,000 รอบต่อ
นาที
ข้อดีของการใช้เครื่ องชนิดนี้คือ:
 ชิ้นงานที่สาํ เร็ จจะมีขนาดที่ถูกต้องแม่นยําอย่างมาก ด้วยการเซ็ทชิ้นงานครั้งเดียวบนเครื่ อง
 ใช้เวลาทําชิ้นงานด้วยเวลาที่ส้ นั ลงมาก
 ด้วยความเร็ วรอบที่สูง สามารถกัดเนื้อเหล็กที่ชุบแข็งแล้วเพื่อแก้ไขใหม่ได้ง่าย
ด้วยเทคโนโลยีของเครื่ อง CNC machine นี้ ทาํ ให้สามารถสร้างชิ้นส่ วนสําคัญของแม่พิมพ์ได้เร็ วและมี
ขนาดถูกต้องแม่นยํามาก ดังนั้นเวลาที่ตอ้ งใช้ในการปรับผิวหน้าแม่พิมพ์และเวลาในการทดลองก็จะใช้นอ้ ยลง

ซึ่ งทําให้บริ ษทั สามารถประหยัดพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการปรับแต่งแม่พิมพ์และวัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ในการทดลองก็
ลดลงด้วยเช่นกัน.
3) การพัฒนาวิธีการผลิตแบบอัตโนมัติในการเชื่อมโบลท์และนัท สําหรับโครงรถกระบะที่บริ ษทั AAPICO
Structural Product

บริ ษทั AAPICO Structural Product (ASP) เป็ นผูผ้ ลิตโครงรถกระบะรายเดียวของรถปิ คอัพ ISUZU เดิม
ในกระบวนการผลิตประกอบโครงรถกระบะนั้นต้องมีการเชื่อมโบลท์และนัทเข้าไปด้วยโดยใช้คนทํางานทุก
ขั้นตอน
เมื่ อ มี แ นวคิ ด เปลี่ ย นเป็ นการทํางานแบบอัต โนมัติ ที ม วิ ศ วกรรมการผลิ ต จึ งทําการออกแบบระบบ
อัตโนมัติเพื่อที่จะใช้แทนกระบวนการผลิตที่ตอ้ งใช้คน โดยการใช้ระบบอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ดว้ ยลมอัดและ
ควบคุมขั้นตอนการทํางานด้วยระบบ Programmable Logic Control (PLC) และสามารถลดพนักงานได้บางส่ วน
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ต้องใช้พนักงานเพื่อเตรี ยมชิ้ นงานเข้าเครื่ องและนําออกจากเครื่ อง เราได้ดาํ เนิ นการเสร็ จ
แล้ว 3 รายการของชิ้นงานซึ่ งสามารถลดพนักงานได้ท้งั หมด 10 คน.
4) การใช้เครื่ องอัตโนมัติบรรจุชิ้นงานลงกล่อง ที่ฝ่ายผลิตของบริ ษทั AAPICO Hitech Public

เนื่ องจากระบบการทํางานฝ่ ายผลิตของ Aapico Hitech เป็ นแบบ Toyota Production System (TPS) ซึ่ ง
มุ่งเน้นในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพการผลิต และในส่ วนการจัดเก็บสต๊อกของชิ้นงานระหว่างผลิตจะถูกเก็บแบบ
จํานวนน้อยชิ้นต่อกล่องเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมทั้งคุณภาพและปริ มาณ ซึ่ งพนักงานประจําเครื่ องปั๊ มจะต้อง
หยิบและนับจํานวนชิ้ นงานใส่ ลงในกล่องจนครบและเปลี่ ยนกล่องใหม่ ทําให้ตอ้ งหยุดการผลิ ตบ่อยเพื่ อไป
ทํางานเหล่านั้น จึงมีแนวคิดในการทําเครื่ องอัตโนมัติน้ ี เพื่อลดเวลาสู ญเสี ยและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงาน
เครื่ องบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติน้ ีได้ถูกออกแบบให้ต่อเข้ากับข้อมูลบันทึกจํานวนครั้งที่เครื่ องปั๊มทํางาน
ทําให้สามารถควบคุมจํานวนชิ้นงานที่ถูกปล่อยลงกล่องได้เองอย่างถูกต้อง
จําเป็ นต้องหยุดเครื่ องจักรการผลิตเพือ่ นับชิ้นงานใส่กล่อง.

ดังนั้นพนักงานประจําเครื่ องไม่

