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เกีย่วกบัรายงานฉบับนี ้

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัอาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให ้บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และกลุ่ม

บริษทัอาปิโก กา้วสู่สถานะของความเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตร์ะดบัโลก เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยดึ

มัน่การดาํเนินงานดา้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ได้

จดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพ่ือการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืครอบคลุมการดาํเนินงานท่ีสาํคญัดา้นสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้รอบการรายงานขอ้มูล

ตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดประเดน็ดา้นความยัง่ยนืท่ีสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเมินระดบั

ความสาํคญัของประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายงานฉบบัน้ี มีขอบเขต

ของการรายงานครอบคลุมขอ้มูลการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารงานระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ครอบคลุมการปฏิบติังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นประเทศไทย ประกอบดว้ย 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) สาขาอยธุยา และระยอง 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั 

 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 

 บริษทั อาปิโก สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 

 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั อาปิโก พริซิชัน่ จาํกดั 

 บริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และระยอง 

 บริษทั อาปิโก เลม็เทค จาํกดั 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั 

 ภายใตวิ้สยัทศันใ์นการดาํเนินธุรกิจ “องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีความสุข”กลุ่ม

บริษทัอาปิโกมุ่งเนน้ใหก้ารปฏิบติังานในทุกกระบวนการทาํงานมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนวสิยัทศัน์และ

พนัธกิจของบริษทั และมีแผนงานท่ีจะพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการจดัทาํรายงานความ



รับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความสมบูรณ์ครบถว้น นอกจากน้ี 

ยงัมีแผนการส่ือสารการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 

 การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยนืของกลุ่มบริษทัอาปิโก มีส่วนเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder) ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มต่างกมี็ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั มีบทบาทต่อการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษทั และมีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลใหก้บัเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ้าํแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มดงัต่อไปน้ี 

 
แผนภาพ1 แสดงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ, ตน้ทุนตํ่า, การส่ง
มอบตรงเวลา, ความปลอดภยัในการ
ทาํงาน, การใหค้วามร่วมมือท่ีดี, ความ
โปร่งใสในการทาํงาน 

1) การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2) การบริหารจดัการเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ 



ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี, ความ
เป็นธรรม, การมีส่วนร่วม, สิทธิ
มนุษยชน, ความปลอดภยัในการทาํงาน, 
คุณภาพชีวิตท่ีดี, การพฒันาตนเอง, 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ  
 

1) การบริหารจดัการผลตอบแทนและ
สวสัดิการพนกังาน 
2) การจดัการสภาพแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
3) การพฒันาความสามารถของพนกังานให้
เหมาะสมกบัการเติบโตของบริษทั 
4) การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ
โปร่งใสในการบริหารกิจการ, ความ
ยัง่ยนืของธุรกิจ 

1) การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 
2) การแสดงขอ้มูลอนัเป็นจริงและ
ตรวจสอบได ้
3) การแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของกิจการ 

 

กาํไร, ความมัน่คงทางธุรกิจ, ชาํระเงิน
ตรงเวลาและครบถว้น, การทาํธุรกิจท่ี
โปร่งใส, สญัญาช้ือขายชดัเจน ไม่เอารัด
เอาเปรียบ, มีส่วนร่วมในการพฒันา
ร่วมกบัลูกคา้ 

1) การบริหารเครดิตและความเช่ือมัน่ของคู่
คา้ 
2) การพฒันาศกัยภาพคู่คา้ 
3) การส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริต 

 

ความปลอดภยัในดา้นสุขภาพ, ไม่ก่อ
มลภาวะใหก้บัชุมชน/ สงัคม, มีส่วน
ร่วมในการพฒันาและสนบัสนุนชุมชน/ 
สงัคม 

1) การจดัการขอ้ร้องเรียน 
2) การจดัทาํกิจกรรมเพื่อสงัคมเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน/ สงัคม 
3) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
โรงงานและชุมชนรอบขา้ง 

 

การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น, การจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม
, การใหค้วามร่วมมือ, การจดัการขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทกบัชุมชน 

1) การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ 
2) การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน
ราชการ 



ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 1) การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

 



 เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนการดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ

เป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมี

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นประธานคณะกรรมการ มีผูบ้ริหารระดบักลางและพนกังานท่ีเป็นตวัแทนจาก

ทุกหน่วยงานเขา้มาเป็นส่วนร่วมของคณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม มีหนา้ท่ีหลกั

เพ่ือร่วมกนันาํเสนอกลยทุธ์ นโยบายและแผนการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ประสานงานร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรในองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหเ้ห็นถึง

ความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งน้ีมีโครงสร้างคณะกรรมการดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่การดาํเนินงานอยา่งมีคุณธรรม ซ่ือสตัย ์ยติุธรรมและ 

โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวมเป็นสาํคญัภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ปฏิบติั

ต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รักษาผลประโยชนร่์วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี ไม่เรียกรับ หรือ

ใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชนอ์นัใดท่ีอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ส่งเสริมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 



การดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ คูค่า้ และคู่แข่งทางการคา้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัของกฎหมาย และจารีตประเพณีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 สนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้คุลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการ

ทุจริต รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับ

หรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 

 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมโดยไดก้าํหนดแนว

ปฏิบติัท่ีดีเพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดต้อ้ง

หลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯเสียผลประโยชน์หรือทาํใหก้ารปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพลดลง 

 มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีมี

คุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งรักษา

สมัพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนืจดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้

และบริการ และรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและมีความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์

ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีกาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด สร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุน

ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึง

ประโยชนสู์งสุดของบริษทั หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

 ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัภายในประเทศ และหลกัสากล  ภายใต้

กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกติกา

การแข่งขนัท่ียติุธรรม 

 ใหค้วามสาํคญักบัภาครัฐซ่ึงถือเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนไดเ้สีย หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจส่งผล

ต่อการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม หากตอ้งติดต่อหรือต่อรองกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล 



 การรับและการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่า รวมถึงการเล้ียง หรือรับ

เล้ียงจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทัฯใหส้ามารถกระทาํไดใ้นวิสยัอนัควรในเทศกาล

หรือประเพณีนิยม โดยใหอ้ยูใ่นมูลค่าท่ีเหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร และไม่ใหเ้รียกร้อง

หรือรับไม่วา่กรณีใดๆ ท่ีผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบติั หรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจาก

ผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากบริษทัฯท่ีอาจ มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความ

ลาํเอียง 

 การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหา โดยการเคารพสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและตอ้ง

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายคาํสัง่และมาตรฐานท่ี

บริษทัฯกาํหนดดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

 โดยในปี 2557 บริษทัส่งเสริมการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู่้

คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการเขา้ไปเยีย่มชมบริษทัคู่คา้ การเขา้

ไปตรวจสอบเพื่อการพฒันาคู่คา้ การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่คู่คา้ และกิจกรรมการแข่งขนักีฬาเพ่ือเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคู่คา้กบับริษทั 

 

 



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษทัอาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี บริษทัฯ จึงไดร้ณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีของบริษัท ทางกลุ่มบริษัทอาปิโก ได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและรับเร่ืองร้องเรียนขอ้ร้องทุกข์และการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมาย เพ่ือตรวจจบัการกระทาํความผิดและไม่ถูกตอ้งภายในบริษทัฯ  

 

หน้าท่ีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติันโยบาย และสนบัสนุน
การต่อตา้นทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ท่ีจะเกิดข้ึนในบริษทัฯ เพ่ือให้ทุกคนในบริษทัฯไดเ้ขา้ใจตระหนักถึง
ความสําคญัของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
รายงานการกระการทุจริต ท่ีส่งผลต่อบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี
ใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ พิจารณาบทลงโทษและร่วมมือหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ใหก้บับริษทัฯ 

 

แนวทางการปฎบิตัิงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

วตัถุประสงคข์องนโนบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กเ็พ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งผูถื้อหุน้ 
ลูกคา้ และคู่คา้ของกลุ่มอาปิโก  ของบริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 
โดยตอ้งไม่ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

กลุ่มบริษทัอาปิโก จึงสร้างจิตสํานึกและกาํหนดให้ทุกคนในบริษทัมีหน้าความรับผิดชอบในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และประชาสัมพนัธ์ในทุกคนในองคก์รทราบและปฎิบติัตามนโยบายท่ีบริษทักาํหนด 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบาย  ดงัน้ี 

นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) 



บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นช่องทางให้พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึง
รวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้และผูจ้าํหน่ายสินคา้ให้แก่บริษทัฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษทัฯ และ
ส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งยงัเป็นช่องทางในการ
สอดส่องการประพฤติปฎิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยถือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการปฎิบติัในการกาํกบัดูแล
กิจการภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูล หรือแจง้เบาะแสของ
การกระทาํท่ีผิดกฎระเบียบของบริษทัฯ หรือผิดกฎหมาย ซ่ึงการกระทาํเหล่าน้ีครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่
เพียง การฉ้อโกง การทุจริต การกระทาํผิดทางการเงินเป็นคร้ังคราว ความไม่ซ่ือสัตย ์การกระทาํผิดทาง
อาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั้งน้ี รายงานขอ้ร้องเรียนต่างๆ จะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเจตนาท่ีดี มีเหตุผลน่าเช่ือถือไดว้า่ขอ้มูลนั้นๆ เป็นความจริง 

ประเภทของการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม 
- การฉอ้โกง 
- การยกัยอกทรัพยสิ์น 
- การคุกคามทางเพศ 
- การทุจริต 
- การจดัทาํบญัชีท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสยั 
- การใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัในทางท่ีผิด 
- การกระทํา หรือ การละเวน้ไม่ปฎิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจนําไปสู่การขัดผลประโยชน์ของบริษัท 

กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือนโยบายสาธารณะ 
- การเจตนาปกปิดการกระทาํผิดต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 
นโยบายการรับของขวญัปีใหม่ (Policy of Purchase) 

 ทางบริษทัไดมี้การช้ีแจง้ให้พนกังานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบติัของบริษทัเก่ียวกบั
การรับของขวญั ของกาํนลั และของชาํร่วยอ่ืนๆ (รวมเรียกวา่ “ของขวญั”) ท่ีไดรั้บจากบริษทัคู่คา้หรือ
บุคคลทั่วไปอ่ืนๆ ซ่ึงพนักงานของบริษัทอาจได้รับของขวญัจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลทั่วไปท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจกบับริษทั ตามธรรม
เนียมธุรกิจท่ีมีการปฎิบติัโดยทัว่ไป ทั้งน้ี พนกังานของบริษทัสามารถรับของขวญัจากบริษทัคู่คา้หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยท่ีของขวญัดงักล่าว ตอ้งเป็นการให้โดย



สมคัรใจ และ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพนัธ์ ตามธรรมเนียม
ปฎิบติัโดยทัว่ไป 

 บริษทัขอให้พนักงานทาํการรายงานรายการของขวญัท่ีพนักงานได้รับจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคล
เก่ียวขอ้ง ทัว่ไปและนาํส่งของท่ีไดรั้บมาใหกบัฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจดัการของบริษทัทุกช้ินโดยไม่จาํกดัมูลค่า 
เพ่ือท่ีฝ่ายบุคคลจะไดด้าํเนินการแจกจ่ายของขวญัท่ีไดรั้บมาใหแ้ก่บุคคลอ่ืนอยา่งเหมาะสมต่อไป  
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 
1. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์ท่ีน่าสงสยั หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

ต่อหวัหนา้หรือผูจ้ดัการ 
2. ในกรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน รู้สึกอึดอดัหรือไม่สะดวกใจท่ีจะแจง้เบาะแสต่อหวัหนา้

ของตนเอง ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถท่ีจะรายงานเหตุการณ์ไปยงัผูบ้ริหารท่ีสูงกวา่ 
หรือรายงานโดยตรงใหแ้ก่กรรมการบริษทั โดยสามารถส่ง email ไปท่ี 
auditcommittee@aapico.com หรือส่งขอ้มูลตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หอ้ง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

3. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยช่ือหรือไม่กไ็ด ้  
 
ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
เม่ือไดรั้บการแจง้ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง 

สืบสวนขอ้เทจ็จริง โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการหาขอ้เทจ็จริงและสอบสวน หากพบวา่ขอ้มูลหรือ
หลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํความผดิต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  ผูถู้กกล่าวหาจะไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบวินยัของทางบริษทัฯ
ต่อไป หากพบวา่เป็นการร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้แบะแส ให้
ถอ้ยคาํ หรือใหข้อ้มูลใดๆ ถา้พสูิจนืไดว้า่กระทาํโดยไม่สุจริต ถา้เป้นพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทั
ฯ บุคคลนั้นจะไดรั้บโทษตามระเบียบวินยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษทัฯไดรั้บความเสียหาย 
บริษทัฯ จะพิจารณาดาํเนินคดีกบับุคคลนั้นๆ ดว้ย   

 
 



การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ จะดาํเนิการดงัน้ี  

 บริษทัฯ เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซค ์บริษทัฯ 
อีเมล รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (56-1) ในปีถดัไปทั้งน้ีพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและ
ถือปฎิบติั และทางบริษทั จะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอทุกปี 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิ

มนุษยชนของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัอยา่งเคร่งครัด พนกังานทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 

ไดรั้บการเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยา่งเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั และไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา 

เพศ สงัคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทางธุรกิจ ในหวัขอ้การเคารพสิทธิ

มนุษยชนสากลและนโยบายบริษทัในขอ้ท่ี 5 เร่ืองการเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั (Mutual Respect) ซ่ึงถือเป็น

แนวปฏิบติัสาํหรับพนกังานในการเคารพบุคคลอ่ืน โดยพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติังานโดยใหเ้กียรติผูร่้วมงาน

ไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใดกต็าม ใหเ้กียรติลูกคา้ คู่คา้ และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทั 

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย (มรท. 

8001-2553) ในเร่ืองการใชแ้รงงานบงัคบั ค่าตอบแทนในการทาํงาน ชัว่โมงการทาํงาน การเลือกปฏิบติั วินยัและ

การลงโทษ การใชแ้รงงานเดก็ การใชแ้รงงานหญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดิการ ทั้งน้ี บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคน

โดยเสมอภาคเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังานประจาํและพนกังานรับเหมา

ช่วงรวมทั้งนโยบายทางดา้นการบริหารบุคลากรต่างๆ ของบริษทั จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

 บริษทัยงัส่งเสริมใหคู่้คา้หรือบริษทัรับเหมาช่วง ตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานของตนโดยคาํนึงถึงหลกัการ

สิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อยา่งครบถว้นโดยไดร้ะบุไวใ้นสญัญา หากผูรั้บเหมาช่วงไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายถือวา่ไม่ปฏิบติัตามสญัญา และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบการเขา้

ไปตรวจสอบและพฒันาบริษทัรับเหมาช่วง และคู่คา้ ทั้งในเร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเดน็ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานดว้ย

ความเสมอภาคและเป็นธรรมตามกฎหมาย 



 กรณีการจา้งเหมาแรงงานต่างชาติ บริษทัจะจา้งแรงงานต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตการทาํงานท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมายเท่านั้น และพนกังานต่างชาติจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกบัพนกังานชาวไทย พนกังานต่างชาติ

ท่ีไม่เขา้ใจภาษาไทย บริษทัจะใหค้วามรู้ผา่นล่ามหรือผา่นส่ือการสอนท่ีเป็นภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบขอ้บงัคบั

การปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ระบบคุณภาพ การปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และ

วิธีการปฏิบติังานของกระบวนการต่างๆ เป็นตน้  

 

การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือน

ธุรกิจสู่สาํเร็จ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัในเร่ืองพนกังานมีความสุข (Happy 

Employees)ซ่ึงบริษทัมีนโยบายท่ีจะดูแลพนกังานใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสภาพการจา้งท่ียติุธรรม มี

สวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทั้งมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั 

มุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์รโดยมีวฒันธรรมองคก์ร ท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการ

ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข คือ การทาํงานเป็นทีม การแกไ้ขปัญหา ความรักต่อครอบครัว บริษทัและ

ประเทศชาติ ความซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดี และความเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงนโยบายทั้ง 5 ขอ้น้ี จะถูก

ปลูกฝังใหก้บัพนกังานทุกระดบัผา่นกระบวนการต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมและกระบวนการสร้างวฒันธรรมการ

ทาํงานขององคก์ร 

 ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัต่อพนกังานในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2. จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

3. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

4. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน  

5. การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกยา้ย รวมทั้งการใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความ

เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้นเป็นเกณฑ ์

6. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 



7. หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

8. พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ี

กาํหนด 

9. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

 

ความหลากหลายของพนักงาน 

ปี 2557 

   รวม ชาย  หญิง 
จาํนวนพนกังานแยกตามเพศ  คน  2,739  1,998  741 

รอ้ยละ  %  100  70.17  29.83 
 

   รวม <30 ปี  30‐50 ปี  >50 ปี 
จาํนวนพนกังานแยกตามชว่งอาย ุ คน  2,739  701  1,929  109 

รอ้ยละ  %  100  25.72  70.14  4.14 
 

 หมายเหตุ: พนกังานประจาํของบริษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ 

AP/ APR 

 การสรรหาและการจา้งงาน กลุ่มบริษทัอาปิโก มีนโยบายสรรหาคดัเลือกพนกังานอยา่งเสมอภาคและ

เป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจไม่จา้งแรงงานเดก็ ไม่ใชแ้รงงาน

บงัคบั โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีจดัทาํเป็นระเบียบปฏิบติั มีกระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถ 

และทกัษะตามตาํแหน่งงาน  การสมัภาษณ์โดยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอยา่งโปร่งใส 

เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานอยา่งแทจ้ริงในปี 2557 บริษทัมีการจา้งงานจาํนวน 314 คน 

และมีพนกังานลาออกจาํนวน 364 คน โดยมีอตัราการลาออกร้อยละ 16.12 ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด 
 

จาํนวนการจ้างงานใหม่และอตัราการลาออก 
ปี 2557 

      จาํนวน  ชาย  หญิง 
จาํนวนการจา้งงานใหม ่ คน  314  200  114

รอ้ยละ  %  16.05  8.89  7.16



จาํนวนพนกังานทีล่าออก  คน  364  257  107

อตัราการลาออก  %  16.12  10.60  5.52
 

 หมายเหตุ: พนกังานประจาํของบริษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ 

AP/ APR 

 การบริหารค่าจา้งและผลตอบแทน กลุ่มบริษทั อาปิโก มีนโยบายในการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรม สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั ผา่นกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของแต่ละตาํแหน่งงาน และยงัมีการปรับปรุงคา่ตอบแทนใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ

และใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือดึงดูดผูมี้ความสามารถใหเ้ขา้ร่วมงานกบั

บริษทั และจูงใจใหพ้นกังานปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

 การบริหารสวสัดิการกลุ่มบริษทั อาปิโก จดัใหมี้สวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยมีการ

ปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของ

ธุรกิจ เช่น การปรับเพ่ิมค่าอาหารกลางวนัสาํหรับพนกังานท่ีออกไปปฏิบติังานภายนอกบริษทั การจดัตั้งสหกรณ์

ออมทรัพย ์อาปิโก กรุ๊ป จาํกดั โดยยกระดบัจากชมรมสจัจะสะสมทรัพย ์กลุ่มบริษทัอาปิโก เพื่อเปิดโอกาสให้

พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์นอกจากจะช่วยสร้างนิสยั

การออมใหก้บัพนกังานและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งสมาชิกแลว้ ยงัช่วยพฒันาทกัษะการบริหารใหก้บั

พนกังานท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการสหกรณ์อีกดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่

พนกังาน และจูงใจใหพ้นกังานเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์มากข้ึน บริษทัไดส้นบัสนุนเงินฝากเพ่ิมเติมใหแ้ก่

ผูส้มคัรสมาชิกสหกรณ์ท่ีไดช่้วยเหลือบริษทัในช่วงท่ีบริษทัประสบอุทกภยั โดยมีพนกังานสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ในปี 2557 จาํนวน 409คน  



 

 บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพือ่ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการ และ

ยงัเป็นส่ือกลางในการส่ือสารเร่ืองสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบับริษทั และใหค้วาม

ช่วยเหลือเร่ืองสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน นอกจากคณะกรรมการสวสัดิการแลว้ บริษทัยงัแต่งตั้ง

คณะกรรมการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการและดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนกังาน โดยมีตวัแทนจาก

ทุกแผนกเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ไดแ้ก่ คณะกรรมการรถบสั คณะกรรมการ

โรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเล้ียงปีใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้มืฉุกเฉิน และคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะห์งานศพ นอกจากน้ี จากผลการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานพบวา่ พนกังานมีความพึง

พอใจในสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 79.94% เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ท่ีมีความพึงพอใจ 74.95%  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะกรรมการโรงอาหารร่วมกบัพนกังานบริษทั 

ร่วมกนัจดักิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือปรับปรุง

โรงอาหารและหอ้งครัว ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2557 

การประชุมสามญัประจาํปี สหกรณ์ออมทรัพย ์อาปิโก กรุ๊ป จาํกดั  
วนัท่ี 14 มกราคม 2557 



 

  

 บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างโรงงานใหเ้ป็นพื้นท่ีการ

ทาํงานท่ีมีความสุข จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้อ้ือต่อการมี

สุขภาพจิตท่ีดี และมีร่างกายท่ีแขง็แรง เพ่ือสนบัสนุนวิสยัทศัน์ของ

บริษทัในการเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมี

ความสุข โดยในปี 2557 กลุ่มบริษทั อาปิโก ไดจ้ดัทาํโครงการสีเขียว 

(GreenProject) ของแต่ละโรงงานข้ึนมา เช่น การปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมท่ีสีเขียวใหก้บับริษทั เป็นตน้ และยงัได้

ปรับปรุงลานจอดรถท่ีมีการใชง้านนอ้ยใหเ้ป็นสนามกีฬากลางแจง้เพื่อใหพ้นกังานสามารถใชอ้อกกาํลงักายได้

ในเวลาพกั โดยจดัสร้างสนามฟุตซอลและสนามบาสเกต็บอล 1 สนาม และสนามตระกร้อ 1 สนาม 

 

โครงการสีเขียว สนามฟตุซอล สนามบาสเกต็บอล และสนามตระกร้อ 

 
  

 กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความรักความสามคัคี และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเพ่ือนพนกังาน

ในแผนกต่างๆ และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารและบริษทั 



 กิจกรรมรดนํ้าดาํหวัผูบ้ริหารเน่ืองในโอกาสสงกรานต ์เพ่ือสืบสานประเพณีอนัดีงามของไทย 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ดนํ้าขอพรจากผูบ้ริหาร สร้างความใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้ริหารและ

พนกังานซ่ึงผูบ้ริหารจะใชโ้อกาสน้ีในการใหโ้อวาทแก่พนกังานใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัใน

ระหว่างวนัหยดุสงกรานต ์ 

 
 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนกังานท่ีเรียนดี บริษทัสนบัสนุนทุนเพ่ือการศึกษาบุตร

ธิดาของพนกังานเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงปริญญาตรี และใหบุ้ตร

ธิดาท่ีไดรั้บทนุเขา้ทศันะศึกษาท่ีโรงงานเพ่ือดูการทาํงานของผูป้กครอง ซ่ึงจะเป็นการปลูก

จิตสาํนึกใหเ้ดก็ๆ เห็นคุณค่าของการทาํงาน การศึกษา มีความกตญัญูและเช่ือฟังบิดามารดา 

 

บมจ. อาปิโก ไฮเทค 



 
 กิจกรรมทาํบุญในประเพณีสาํคญัต่างๆ โดยบริษทัจะร่วมกบัชมรมพทุธศาสนานิมนตพ์ระสงฆ์

มารับบิณฑบาตและใหศี้ลใหพ้รแก่พนกังานในวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา อาทิ วนัข้ึนปีใหม่ 

วนัเขา้พรรษา รวมทั้งการอบรมพนกังานในบางหลกัสูตรดว้ย ซ่ึงจะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมใหก้บัพนกังาน 

 
 การจาํหน่ายสินคา้ราคาพิเศษของร้านคา้ชมรมเสียสละ โดยชมรมเสียสละจะเปิดจาํหน่ายสินคา้

อุปโภค บริโภค รวมทั้งของใชแ้ละเส้ือผา้ท่ีไดรั้บการบริจาคจากผูบ้ริหารและพนกังานทั้งท่ี

เป็นของใหม่ และของใชแ้ลว้ และนาํมาจดัจาํหน่ายใหก้บัพนกังานในราคาท่ียอ่มเยา นอกจาก

จะเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพใหก้บัพนกังานแลว้ยงัเป็นการสอนใหพ้นกังานรู้จกัการ

เสียสละใหก้บัผูอ่ื้น และยงัช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยการนาํส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้กลบัมาใช้

ใหม่ โดยรายไดข้องชมรมฯ จะนาํไปใชใ้นการช่วยเหลือเพ่ือนพนกังานท่ีเดือนร้อนหรือ

นาํไปใชใ้นกิจกรรมเพ่ือการกศุลต่างๆ 

บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิง้ 



 
 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี และงานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ ประจาํปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้

พนกังานไดพ้บปะสงัสรรค ์ผอ่นคลายจากการทาํงานหนกัมาตลอดทั้งปี ส่งเสริมการออกกาํลงั

กายและสร้างความสมัพนัธ์จากการทาํกิจกรรมร่วมกนั ประกอบดว้ยการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ 

เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล ตระกร้อ ปิงปอง และกีฬาพ้ืนบา้น การประกวดกองเชียร์ การ

ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการจบัสลากมอบของรางวลัปีใหม่ใหก้บัพนกังาน   

 

 

 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อสร้างใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมีระเบียบวนิยั และส่งเสริม

ใหพ้นกังานดูแลรักษาพ้ืนท่ีการทาํงานและบริเวณบริษทั ซ่ึงจะช่วยพนกังานมีสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานท่ีดี ส่งผลใหพ้นกังานมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี และยงัช่วยเพ่ิมผลิตภาพในการ

ทาํงานท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 



 
 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยจดัใหมี้ชมรมคุณภาพชีวิต 4 ชมรม คือ 

- ชมรมเสียสละ เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัเสียสละตนเองเพ่ือทาํประโยชน์เพ่ือผูอ่ื้น 

- ชมรมพทุธศาสนา เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวติ 

- ชมรมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานออกกาํลงักาย มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

- สหกรณ์ออมทรัพย ์อาปิโก กรุ๊ป จาํกดั เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัเกบ็ออม รู้จกัวางแผนการ

ใชเ้งิน การทาํบญัชีครัวเรือน และเปิดโอกาสใหส้มาชิกกูย้มืเงินเพ่ือนาํไปใชใ้นกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นต่างๆ ในอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่สูงและสมาชิกยงัไดรั้บเงินปันผลจากการกูย้มืดว้ย 

 การพฒันาบุคลากรกลุ่มบริษทั อาปิโก ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตลอดอายกุาร

ทาํงาน เพ่ือสร้างคนดีและคนเก่งใหก้บัสงัคม เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพสูงสุด เพ่ือพฒันาตนเอง

และสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร บริษทัไดก้าํหนดทกัษะท่ีจาํเป็นและหวัขอ้ใน

การฝึกอบรมของแต่ละตาํแหน่งงาน โดยท่ีพนกังานจะไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของตนเอง โดยสรุปผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรในปี 2557 ดงัน้ี 

 จดัตั้ง บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 สาํหรับใหบ้ริการ

งานแก่ฝึกอบรมพนกังานในกลุ่มอาปิโก ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดา้นการพฒันาบุคลากร

ของกลุ่มบริษทั อาปิโก เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศ

ทางการพฒันาของบริษทั 

 จดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริษทั โดยเนน้หลกัสูตรท่ีเป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีทุก

บริษทัสามารถใชร่้วมกนัได ้คดัสรรวิทยากรท่ีมีคุณภาพและประเมินผลผลสมัฤทธ์ิของการ

เรียนการสอนแต่ละหลกัสูตร 



 กาํหนดหลกัสูตรบงัคบัท่ีพนกังานจะตอ้งไดรั้บการอบรมของแต่ละตาํแหน่งงาน และนาํไป

เช่ือมโยงกบัการปรับข้ึนตาํแหน่งประจาํปี เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานตอ้งพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 จาํนวนหลกัสูตรท่ีพนกังานไดรั้บการฝึกในปี 2557 จาํนวน 83 หลกัสูตร รวมการฝึกเองและส่ง

ฝึกอบรมภายนอก มีผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งส้ิน 3,037 คน คิดเป็น 24,824 man-hour ต่อปี จาํนวน

ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ีย 8.18 ชัว่โมง ต่อคนต่อปี 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมในปี 2557    
     
หมวด หัวเร่ือง รุ่น จาํนวนผู้รับการฝึก จาํนวนช่ัวโมง 

A เทคนิคเฉพาะงาน 39 341 2,553 

B การบริหารและการเงิน 17 719 9,987 

C การจดัการแบบมีส่วนร่วม 13 457 3,258 

D ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม  

84 1,487 8,546 

F คอมพิวเตอร์ 3 6 30 

G การพฒันาคุณภาพชีวติ 8 63 450 

รวม 164 3,073 24,824 

 

 หมวดA เทคนิคเฉพาะงาน เพ่ือใหค้วามรู้ หรือฝึกทกัษะในเร่ืองเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ท่ีนอกเหนือจากการอบรมในงาน หรือ On-the-job training อาทิ อบรมช่างเช่ือมแมค็ อบรมระบบนิวเมติคส์ 

อบรมPLC Pro-face อบรมความรู้เร่ืองภาษี อบรม Solidworks Simulation and Motionอบรมเทคนิคการ

สมัภาษณ์งานแบบ Competency base อบรมHand-on Autodesk Inventor 2015 เป็นตน้ 

 หมวดB การบริหารและการเงิน เพ่ือใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะการบริหารระบบ บริหารคน และ

บริหารธุรกิจกบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัตน้-กลาง-สูง อาทิเช่น 



- อบรมหลกัสูตรการพฒันาองคก์ร (Organization Development) สาํหรับผูบ้ริหารระดบักลาง

และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการปรับตาํแหน่งเพ่ือใหผู้บ้ริหารไดเ้รียนรู้แนวคิดการบริหารงานแบบ

ใหม่ ท่ีจะสามารถนาํไปเปล่ียนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงองคก์รในท่ีสุด โดยมีผูบ้ริหารท่ีผา่นการอบรม 39 คน และจดัทาํโครงการพฒันา

องคก์รจาํนวน 39 โครงการ 

 
- อบรมหลกัสูตรการพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน (Supervisory Skills Development) สาํหรับ

ผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีไดรั้บการปรับตาํแหน่ง เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของการเป็น

หวัหนา้งาน การควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การบริหารงานและบริหารคนใหไ้ดผ้ลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย 

- การอบรมหลกัสูตรHR for Non-HR สาํหรับผูบ้ริหารทกุระดบั เพ่ือใหผู้บ้ริหารในทุกสายงานมี

ความเขา้ใจบทบาทท่ีสาํคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน และสามารถทาํงาน

ร่วมกบัหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษทั 

- การอบรมหลกัสูตร Finance for Non-Finance เพ่ือใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจเร่ืองการบริหาร

งบประมาณ งบการเงิน งบกระแสเงินสด ตน้ทุน และการใชข้อ้มูลทางการเงินเพื่อการตดัสินใจ 

- การอบรม Executive Development Program ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

- การอบรมผูน้าํเพ่ือสนัติภาพ สาํหรับผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง เพื่อสร้างความเป็น

พลเมืองท่ีดีใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั เนน้การเป็นผูน้าํธรรมมาภิบาล ผูน้าํโลกาภิวฒัน ์ผูน้าํ

ประชาธิปไตย ความสาํคญัของธรรมชาติ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยมีผูบ้ริหาร

เขา้ร่วมอบรมจาํนวน 38 คน 

- การอบรม Strong Team Building ท่ีเนน้การสร้างวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร สร้าง

ทศันคติท่ีดี ใหรู้้จกัการทาํงานเป็นทีม การเป็นผูน้าํและผูต้าม การเสียสละ มีความอดทนอด



กลั้นต่อบริษทั เพ่ือร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้จกัรักษาระเบียบวินยัและมี

วินยัในตนเอง 

 

  

 หมวดC การจดัการแบบมีส่วนร่วม เป็นหลกัสูตรพ้ืนฐานท่ีทุกแผนกสามารถนาํไปใชใ้นการบริหาร

จดัการเพ่ือการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกั

การคิดพฒันาการทาํงานอยา่งเป็นระบบอบรมการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (Dialogue for Team Synergy) เพ่ือ

สร้างการส่ือสารเชิงบวกระหวา่งกนั อบรมเทคนิคการเป็นผูส้อนงานและเทคนิคการสอนงานเพ่ือสร้างวิทยากร

ฝึกอบรมในกระบวนการทาํงานต่างๆ เป็นตน้ 

 

Duty, Honesty, Sacrifice 

Leadership Training

27 – 30 June 2014 @ Peace Park, NakornNayok 

Dialogue for Team Synergy 

25‐26 March 2014 



 หมวดD ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอาทิ อบรมระบบ ISO/ TS 16949: 

2009 รวมทั้ง Core Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือปลูกฝังจิตสาํนึกใหทุ้ก

คนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรในองคก์รใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อบรมความ

ปลอดภยัสาํหรับพนกังานเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

 หมวดF คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานใหก้บัพนกังาน เช่น การใช ้

Microsoft Office, Outlook และการใชง้านระบบ Oracle เพ่ือช่วยสนบัสนุนการทาํงานแบบ Lean Manufacturing 

 หลกัสูตรประเภท G การพฒันาคุณภาพชีวติ อาทิ การอบรม Happy Workplace การพฒันาคุณภาพชีวิต

และการทาํกิจกรรมเพื่อสงัคม ทั้งน้ี เพ่ือสร้างแนวคิดการทาํงานอยา่งมีความสุข สามารถบริหารงานและบริหาร

ชีวิตส่วนตวั และทาํส่ิงดีๆ เพ่ือสงัคมไปพร้อมกนัได ้

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสุขภาพและความ

ปลอดภยัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเพือ่ป้องกนัความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุและเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

โดยไดจ้ดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ในเชิงป้องกนั เนน้การใหค้วามรู้และสร้างการมีส่วน

ร่วมใหก้บัพนกังานในทุกระดบัใหมี้จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั มีเป้าหมายท่ีจะลดความสูญเสียจากการ

บาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการทาํงาน สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงานเพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 การปฏิบติังานดา้นการจดัการความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงานและการส่งเสริมสุขภาพปี 2557 บริษทัมี

การปฏิบติัดงัน้ี 

 การอบรมพนกังานในเร่ืองของความปลอดภยัเพ่ือใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังาน

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ไดแ้ก่  

- อบรมความปลอดภยัพื้นฐานใหแ้ก่พนกังานใหม่ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน จาํนวน 100% ของ

พนกังานท่ีเร่ิมงานใหม่ทั้งหมดและอบรมความรู้พ้ืนฐานดา้นความปลอดภยัในกบัพนกังานทุก

ระดบั จาํนวน 4 รุ่น 123 คน  

- อบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานในระดบัหวัหนา้งานและระดบับริหาร จาํนวน 4 

รุ่น 100 คน 



- อบรมคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และ

นอกจากน้ียงัจดัอบรมในเร่ืองความปลอดภยัเฉพาะสาํหรับปฏิบติังานตามหนา้ท่ี เช่น การใช้

ป้ันจัน่ การใชร้ถยก และบุคลากรเฉพาะตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 พนกังานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลเม่ือเขา้ปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียง

ของแต่ละพ้ืนท่ี และหวัหนา้งานตอ้งทาํการตรวจสอบความพร้อมในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วน

บุคคลของพนกังานก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง 

 การทาํกิจกรรมเพ่ือคน้หาและขจดัอนัตรายในพ้ืนท่ีทาํงาน (CCCF-Completely Check Completely 

Find out) โดยท่ีพนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคน้หาพ้ืนท่ีอนัตรายหรือจุดเส่ียงท่ีอาจจะ

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีทาํงาน และทาํการแกไ้ขเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากจุดเส่ียง

นั้นๆ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํกิจกรรมน้ีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2552โดยในปี 2557ค่า IFR (Injury 

Frequent Rate)ลดลงเหลือ 0.00 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ค่า IFR 1.66 (ขอ้มูลเฉพาะ บมจ. อาปิ

โก ไฮเทค) 

 การทาํกิจกรรมความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร (2014 TCC Machine Safety Activity) ร่วมกบัสมาคม

ความร่วมมือโตโยตา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงสภาพการทาํงาน ลดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

เคร่ืองจกัรโดยมุ่งเนน้เคร่ืองจกัรท่ีมีความเส่ียงท่ีจะทาํใหเ้กิดอนัตรายสูง เช่น เคร่ือง Press Machine 

และ Robotโดยในปี 2557 ไดด้าํเนินการปรับปรุงเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่จาํนวน 8 เคร่ือง หรือร้อยละ 

20 และมีแผนท่ีจะขยายผลไปยงัเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ในปีต่อไป 

 
 การจดัทาํแผนฉุกเฉิน อบรมความรู้การป้องกนัภยั และการซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน เช่น การซอ้มแผน

ฉุกเฉินเหตุอุทกภยั แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ้รวมทั้งการ

ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  



 การส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั อาปิโก ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่ือสาร

ผา่นการประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมเชา้ หรือการจดักิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคาํขวญั 

ประกวดร้องเพลงความปลอดภยั และการจดังานสปัดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 การดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ใหท้าํงานดว้ยความสุข

กายสบายใจ เช่น การจดัอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การตรวจสุขภาพประจาํปี การ

จดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิสาํหรับพนกังานท่ีตอ้งทาํงานในพ้ืนท่ีการทาํงานท่ีมีเสียงดงั การ

จดัพ้ืนท่ีออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน การจดักิจกรรมกีฬาสีประจาํปี เป็นตน้ 

 สถติิการเกดิอุบัติเหตุ กลุ่มบริษทั อาปิโก  

No. ประเภทของอบัุติเหตุ 

รวม (คร้ัง) 

2556 2557 
1 อุบติัเหตุเลก็นอ้ยไม่หยดุงาน 59 47 
2 หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 8 7 
3 หยดุงานเกิน 3 วนั 11 8 
4 สูญเสียอวยัวะบางส่วน 1 0 
5 ทุพพลภาพ 0 0 
6 เสียชีวติ 0 0 

รวม 79 62 
 หมายเหตุ: สถิติอุบติัเหตุบริษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AL/ AS/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR 

 จากการดาํเนินการป้องกนัอุบติัเหตุในเชิงรุก ส่งผลใหส้ถิติการเกิดอุบติัเหตุปี 2557 ของกลุ่มบริษทั อาปิ

โก ลดลงร้อยละ 21.52 จากปี 2556และมีบางบริษทัท่ีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานเป็นศูนยเ์ช่น บมจ. อาปิโก พลาส

ติค ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานใหเ้ป็นศูนย ์(Zero 



AccidentCampaign 2014) จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ซ่ึงไดรั้บรางวลั

ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3  

  

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 กลุ่มบริษทั อาปิโก เลง็เห็นถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม มีการบริหารจดัการและควบคุมผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดถู้กระบุไวใ้นวิสยัทศัน์ของบริษทัท่ี

ตอ้งการเป็นองคก์รท่ี “รักษส่ิ์งแวดลอ้ม” (Green) ซ่ึงถือเป็นภารกิจสาํคญัขององคก์รท่ีตอ้งใส่ใจกระบวนการ

ทาํงานทุกกระบวนการใหค้าํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมการจดัการส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง กระบวนการผลิต การจดัการดา้นพลงังาน การจดัการขยะ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บ

การรับรองระบบ ISO 14001: 2004 โดยไดก้าํหนดแผนการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นการใช้

ทรัพยากร และดา้นมลภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยปี 2557 มีการดาํเนินการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 กาํหนดนโยบายและแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ดาํเนินการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสง ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง ตรวจวดัระดบัความ

ร้อน ตรวจวดัคุณภาพอากาศ ตรวจวดัค่านํ้ าเสีย เพ่ือเฝ้าระวงัและควบคุมผลกระทบทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบการตรวจวดัความสะอาดของนํ้าด่ืมทุกจุดบริการนํ้า

ด่ืมเพ่ือใหพ้นกังานมีนํ้ าด่ืมท่ีสะอาดและมีสุขภาพท่ีดี 



 จดัทาํ “Green Project” ในทุกบริษทัเพื่อสนบัสนุนวิสยัทศันบ์ริษทัเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดย

เนน้ท่ีการ Re-use, Reduce และ Recycle อาทิเช่น 

- การนาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น การนาํนํ้ามนักลบัมาใชซ้ํ้ า สามารถลดการใชน้ํ้ ามนัได ้300 ลิตรต่อ 

6 เดือน และการนาํคูลแลนซ์กลบัมาใชซ้ํ้ า สามารถลดการใชไ้ด ้3,000 ลิตรในระยะเวลา 6 

เดือน 

- การใชส้ารชีวภาพแทนสารเคมีในCooling Tower เพื่อใชใ้นระบบระบายความร้อน 

- การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดธรรมดาใหเ้ป็นหลอด LED  

- การขยายปล่องดูดอากาศออกไปนอกตวัอาคารใหก้ารระบายอากาศมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน 

- การรณรงคเ์ร่ืองการคดัแยกขยะ และการลดใชพ้ลงังานของพนกังาน  

- การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน 

 



 

 

 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 กลุ่มบริษทั อาปิโก ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาชุมชนและสงัคมในวงกวา้ง โดยเป็น

หน่ึงในพนัธกิจของบริษทัท่ีตอ้งการให ้“สงัคมมีความสุข” (Happy Public) สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน

การทาํประโยชนเ์พ่ือสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยในปี 2557 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมการรับรองมาตรฐานความ

รับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคมของกระทรวงอุตสาหกรรม และไดรั้บรางวลัเกียรติยศ 

CSR-DIW Award 2014 ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  



 

 ในปี 2557 บริษทัมีการดาํเนินโครงการเพือ่สงัคม ดงัน้ี 

 โครงการศาลาร่วมใจ เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปสานเสวนากบัชุมชนโดยรอบ

บริษทั และพบวา่ชุมชนประสบปัญหาขาดศาลารอรถโดยสารประจาํทาง เน่ืองจากศาลาเดิมผพุงั

หลงัจากประสบอุทกภยัในปี 2554 คณะกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกบัผูบ้ริหาร 

พนกังานบริษทั และคู่คา้ของบริษทั ไดร่้วมกนัระดมทุนเพื่อสร้างศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารใหก้บัชุมชน

บา้นเลน ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา และทาํพิธีเปิดและส่งมอบใหก้บัชุมชนใน

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2557 

 



 ร่วมสนบัสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั ตามพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ณ โรงเรียนวดัท่าชยั ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 

2557 โดยไดส้นบัสนุนเมลด็พนัธ์ และปลูกพืชผกัสวนครัว เช่น มะนาวผกับุง้จีน ฟักและบวบ 

ใหก้บัโรงเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนมีอาหารกลางวนัรับประทาน และยงัเป็นการสอนนกัเรียนใหรู้้จกั

การปลูกพืชผกัไวเ้พื่อการบริโภค นอกจากน้ี ยงัไดเ้ล้ียงอาหารและอุปกรณ์การเรียนใหก้บัเดก็

นกัเรียน  

 
 โครงการการบริจาคโลหิต เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการเสียสละท่ียิง่ใหญ่เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อน

มนุษย ์โดยบริษทัจดัใหมี้การรับบริจาคโลหิตจากพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยในปี 2557 ไดจ้ดั

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต จาํนวน 4 คร้ัง  

 
 ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั อาปิโก ร่วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละบริจาคเงินเพ่ือซ้ือตน้ไมใ้หแ้ก่มูลนิธิเพ่ือน

สนัติภาพ  ณ สวนสนัติภาพธรรมสถาน ต.บา้นพร้าว อ.บา้นนา จ.นครนายก เม่ือวนัท่ี 27-30 

มิถุนายน 2557 



 

 

 

 

 กิจกรรมของชมรมเสียสละ ในปี 2557  

- การมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหว ณ อาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 

8 พฤษภาคม 2557 เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารเรียนชัว่คราวโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่

ลาว จ. เชียงราย สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทรายขาว (บา้นท่อฮ่อ) อ. พาน จ.เชียงราย และสร้างอาคารโรงอาหารชัว่คราว โรงเรียน

เชียงรายปัญญานุกลู (โรงเรียนสอนเดก็พิการ) 

- การมอบเงินช่วยเหลือเพ่ือนพนกังานบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) ท่ีบา้นถูก

เพลิงไหมเ้ม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 

- มอบเงินบริจาคใหก้บัมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีมุ่ง

ช่วยเหลือเดก็ท่ีดอ้ยโอกาส 

 



 

 

การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานที่มีความ

รับผดิชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม และผ้มส่ีวนได้เสีย 

 นวตักรรม ของบริษทั ในกลุ่มของอาปิโก 

 ในระยะเวลา 2-3 ปี ท่ีผ่านมาน้ี, กลุ่มบริษัทอาปิโกได้มีการลงทุนอย่างมากสําหรับ  ซอร์ฟแวร์ , 

เคร่ืองจกัรการผลิต และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการผลิตของบริษทักลุ่มอาปิโก ทุกคร้ังก่อนท่ีจะลงทุน

เก่ียวกับพื้นฐานการผลิต เช่น เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ส่ิงท่ีเราต้องพิจารณาคือการประหยดัพลังงานและ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ ระบบการผลิตท่ีมีความมัน่คงแน่นอน  ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีเราไดจึ้งเป็นการลงทุนท่ี

คุม้ค่า  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตแต่ละโรงงานท่ีมีการปรับปรุงน้ีสามารถเห็นไดห้ลากหลายระดบั 

พร้อมกนักบันโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีฝังแน่นอยูใ่นวฒันธรรมของอาปิโก  

อาปิโกเช่ือว่านวตักรรมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยไดแ้น่นอนสาํหรับการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษทัท่ามกลาง

การแข่งขนัอย่างรุนแรงของธุรกิจในทุกวนัน้ีและต่อไปในอนาคต     การลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆและ

เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัสามารถเพิ่มศกัยภาพการทาํงานของบริษทัและพนกังานไปพร้อมกนักบัการ



เรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ  สําหรับเป้าหมายในระยะยาวเม่ือการทํางานมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนก็คาดว่า

ความสามารถในการสร้างกาํไรกจ็ะเพ่ิมข้ึน 

         อาปิโกมีความมุ่งมัน่และความตั้งใจในการนํานวตักรรมมาใช้ในสายการผลิตไปพร้อมกบัการอนุรักษ์

พลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี.   

ปี 2557  

1) ติดตั้งระบบแขนหุ่นยนตจ์บัช้ินงานในไลน์ผลิตเคร่ืองป๊ัมเหลก็แผน่ ขนาด 3,000 ตนั ท่ี บริษทัอาปิโก
ไฮเทคพาร์ท 

                     

            ไลนเ์คร่ืองป๊ัมน้ี ประกอบดว้ย เคร่ืองป๊ัม 5 เคร่ือง ขนาดกาํลงัของเคร่ืองตามลาํดบัดงัน้ี  1,000 tons, 800tons 

และอีก 3 เคร่ืองๆละ   400 tons.  เป็นเคร่ืองจกัรยี่หอ้ “Komatsu” ถูกติดตั้งในปี 2549 และเร่ิมตน้ใชง้านเพ่ือการ

ผลิตในปี 2550 โดยใชพ้นักงานทาํงานในการหยิบจบัช้ินงานป้อน เขา้-ออก เคร่ือง ใช้พนักงาน 10 คนต่อกะ 

อตัราเฉล่ียความเร็วการผลิตโดยพนกังานอยูท่ี่  5 ช้ินต่อนาที และประสิทธิภาพของสายการผลิตอยูท่ี่ 75% โดย

เฉล่ีย 

 จาํนวนเงินลงทุนประมาณ 35 ลา้นบาทท่ีใชเ้พ่ือติดตั้งระบบทาํงานดว้ยแขนหุ่นยนตน้ี์ โดยติดตั้งแขน

หุ่นยนต์ทั้ งหมดจาํนวน 7 ตวั เป็นยี่ห้อ “Hyundai” ซ่ึงเร่ิมการติดตั้ งในช่วงต้นปี 2557 เม่ือติดตั้ งเสร็จทาํให้

สายการผลิตน้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเป็น 90%  และมีอตัราเฉล่ียความเร็วการผลิตอยูท่ี่ 8 ช้ินต่อนาที นัน่ก็

เท่ากบัวา่เราสามารถเพ่ิมประสิทธิผลของการผลิตไดเ้กือบเท่าตวัและยกเลิกการทาํงานดว้ยคนทั้งหมด.  

 จากการเปล่ียนแปลงน้ีผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถอธิบายไดคื้อ เวลาทาํงาน 8 ชัว่โมง การผลิตโดย

ใช้พนักงานปฏิบติังานจะได้ช้ินงาน 1,800 ช้ิน (= 8 ชม. x 60 นาที x 5 ช้ิน/นาที x 75%)   แต่การผลิตโดยใช้

ระบบแขนหุ่นยนต์ทาํงานจะไดช้ิ้นงาน 3,456 ช้ิน (= 8 ชม. x 60 นาที x 8 ช้ิน/นาที x 90%) และถา้ทาํงานดว้ย



พนักงานตอ้งใช้ คน 10 คนต่อกะ ดงันั้นเราจึงสามารถประหยดัค่าจา้งสําหรับพนักงาน 20 คนต่อวนั (2กะ) 

หลงัจากใชแ้ขนหุ่นยนต ์ และมากกว่านั้นเน่ืองจากเคร่ืองป๊ัม 5 เคร่ืองน้ี ทาํงานดว้ยมอเตอร์ขนาดใหญ่ 5 ตวั มี

ขนาด 132 kW, 110 kW  และ 55 kW จํานวน  3 เคร่ือง  ส่วนแขนหุ่นยนต์ 7 ตัวท่ีติดตั้ งเพ่ิมน้ีต้องการใช้

กระแสไฟฟ้าทั้งหมดเพียง 77 kW เพ่ิมจากเดิมแค่ 19% แต่ประสิทธิผลถูกทาํใหเ้พ่ิมข้ึนถึง 92% เม่ือเทียบกบัการ

ทาํงานดว้ยพนกังาน. 

2) ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัอตัโนมติัสาํหรับการผลิตของ “Hub Wheel” ท่ีบริษทั  AAPICO Precision   

 

         
 

บริษัท  AAPICO Precision  เป็นหน่ึงในผู ้ผลิตช้ินส่วนโลหะด้วยการกัดหรือตัดด้วยเคร่ืองจักร 

คุณภาพสูง และหน่ึงในนั้นคือ “Hub Wheel”  ท่ีถูกใชใ้นระบบขบัเคล่ือนของรถยนตน์ัง่ ปัจจุบนัเรามีการผลิต 

“Hub Wheel” สาํหรับรถ Mazda 2 และรถยนต ์Ford รุ่น Focus, Eco-Sport และ Fiesta.  

ปัญหาคุณภาพท่ีสําคญัท่ีสุดของ “Hub Wheel” คือ ความร่วมศูนยข์องช้ินงาน ต้องไม่เกินจากค่าท่ี

ยอมรับได ้ ซ่ึงเป็นผลจากการผลิตดว้ยการกลึงตดัเน้ือโลหะออก ในปี 2557 AAPICO Precision มีการออกแบบ

และพฒันา “Automated Inspection Machine” ซ่ึงสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติัและถูกควบคุมดว้ยโปรแกรม

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุมคุณภาพแทนขบวนการตรวจสอบด้วยมือของพนักงาน  ด้วยเคร่ือง

ตรวจสอบอตัโนมติัน้ีขนาดและความร่วมศูนยข์องช้ินงานจะถูกตรวจวดัไปพร้อมๆกนัทาํให้รวดเร็วข้ึน ตาราง

ขา้งล่างน้ีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งการตรวจวดัดว้ยพนกังานและการตรวจวดัดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั.  

 

 

 
 



 ระบบคนทาํงาน (เก่า) ระบบอตัโนมติั (ใหม่) ผลลพัธ์ท่ีได ้

พนกังาน 2 คน 1 คน ลดลง 1 คน 

เวลารอบทาํงาน 45 วินาที 15 วินาที ลดลง 30 วินาที 

การควบคุมคุณภาพ มีโอกาสผิดพลาดจากคน  ไม่มีโอกาสผิดพลาด  คุณภาพแม่นยาํมากข้ึน 
 

 

3) การพฒันาของ Smart Cities Technology ท่ีบริษทั AAPICO ITS  

จากประสบการณ์ท่ียาวนานในการพฒันาเทคโนโลยีของระบบนําทางและการจราจรทาํให้บริษทั  

AAPICO ITS  (AITS) มีความเช่ียวชาญมากข้ึน และการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั  Quantum Inventions 

Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์  ทาํให้ AITS สามารถทาํ  Smart Cities technology ไดซ่ึ้งเป็น

ความชาํนาญพิเศษในเร่ืองของการนาํทางอยา่งชาญฉลาด  

สําหรับ Smart Cities technology น้ีเป็นเทคโนโลยีท่ีทาํงานดว้ยปริมาณขอ้มูลท่ีใหญ่มากๆ โดยจะทาํ

การแยกแยะขอ้มูล ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่ง

อาศยัหรือในเมือง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลกเ็ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเช่นกนั  

ขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งการเพ่ือการวางแผนและปรับปรุงระบบการจดัการการจราจรในเมืองใหญ่  ประเทศ

สิงคโปร์เป็นตวัอยา่งท่ีดี   รัฐบาลของสิงคโปร์ไดเ้ร่ิมใช ้ iN2015 เพ่ือทาํให้สิงคโปร์เป็นประเทศอจัฉริยะดว้ย

พลงัของอุตสาหกรรมขอ้มูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร 

จากบางโครงการของกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์และหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงผลสาํเร็จในการเดินทางท่ีเช่ือถือมัน่ใจไดด้ว้ยการใช ้Smart Nation,  และทาง AITS ก็พยายามอยา่งดีท่ีสุดใน

การนาํเทคโนโลยน้ีีไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทย.  

 

4) ความรวดเร็วในระบบการทาํงานของหน่วยงานในกลุ่มอาปิโก 

จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของกลุ่มบริษทัอาปิโกทาํใหร้ะบบการบริหารขอ้มูลภายในกลุ่มมีความยุง่ยาก

ซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน  การนาํระบบ Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) เขา้มาใชแ้ละถูกพฒันาต่อโดย

วิศวกรของอาปิโก ทาํให้ระบบการทาํงานของหน่วยงานเหล่านั้นมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างชัดเจน  

ผลลพัธ์ท่ีไดก้็แม่นยาํถูกตอ้งสามารถเช่ือถือได ้ ถา้ไม่มีการนาํระบบ Oracle ERP มาใช้ ก็ไม่สามารถบริหาร



จดัการและควบคุมขอ้มูลใหดี้ได ้ เม่ือลดงานท่ีตอ้งใชพ้นกังานทาํลงเราก็สามารถลดการใชก้ระดาษได ้ซ่ึงเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและตดังานไม่จาํเป็นท้ิงไป. 

 

 

ปี 2556 

1) การใชอุ้ปกรณ์  Vibratory Stress Relief (VSR) ท่ีบริษทั  AAPICO Hitech Tooling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           บริษทั AAPICO Hitech Tooling เป็นบริษทัในเครือของ AAPICO Group, ซ่ึงดาํเนินการผลิตชุดอุปกรณ์

จบัยึดประกอบสาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ ส่านมากของชุดอุปกรณ์จบัยดึประกอบ จะถูกทาํข้ึนจากแผ่นเหลก็

หลายแผน่ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยการเช่ือมไฟฟ้า  และความร้อนจากขณะทาํการเช่ือมไฟฟ้าทาํใหเ้กิดการเครียด

ตวัของเน้ือเหลก็ข้ึน ซ่ึงการเครียดตวัของเน้ือเหลก็น้ีจะเป็นสาเหตุหลกัทาํใหโ้ครงเหลก็แผน่บิดตวัอนัเป็นผลเสีย

ต่อความแม่นยาํถูกตอ้งของขนาดของชุดอุปกรณ์จบัยดึประกอบเหล่าน้ี.    

 การเครียดตวัของเน้ือเหล็กโดยทัว่ไปสามารถเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ  เช่น การเช่ือมไฟฟ้า,  การตดั

เฉือนดว้ยเคร่ืองจกัร, ขบวนการชุบแขง็และการทาํงานเคล่ือนท่ีทางกล   การลดความเครียดในเน้ือเหลก็ช้ินงาน

เหล่าน้ีถือเป็นส่ิงสาํคญัเท่ากบัเป็นขบวนการผลิตขบวนการหน่ึงเช่นกนั ในประเทศไทยวิธีลดคลายความเครียด

ให้ช้ินงานเหล็กท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายจะทาํโดยการใชค้วามร้อน   ซ่ึงมีผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและมีขอ้จาํกดั

อ่ืนๆอีก เช่น ผิวหน้าช้ินงานเสียหายเน่ืองจากเกิดปฏิกิริยากบัออกซิเจนท่ีเผาไหม้  แต่มีวิธีหน่ึงท่ีไม่เกิดการ

ทาํลายให้เสียหายคือวิธี  Vibratory Stress Relief (VSR)  ซ่ึงใชช่้วงของการสั่นท่ีเรียกว่า “sub-harmonic range” 

จะไม่ทาํใหเ้กิดการเสียหายท่ีผิวหนา้เหมือนการใชค้วามร้อน. 

VSR EQUIPMENT 

FORCE INDUCER 
(RESONATOR) 

CONTROL 
CONSOLE 

OLD PROCESS VSR PROCESS 



อาปิโกเร่ิมใชวิ้ธี VSR ในปี 2556 ซ่ึงซ้ือเคร่ืองมาดว้ยจาํนวนเงินประมาณ หกแสนบาท ( 600,000 บาท) 

ขอ้ดีของวิธี VSR อธิบายไดด้งัน้ี: 

 คุณภาพเทียบเท่ากบัวิธีใชค้วามร้อน แต่การบิดตวันอ้ย 

 ไม่จาํกดัขนาดและนํ้าหนกัของช้ินงาน 

 ไม่มีปัญหาคุณภาพดา้นอ่ืน เหมือนวิธีใชค้วามร้อน 

 วิธีน้ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือเทียบกบัวิธีใชค้วามร้อน 

 สามารถทาํภายในโรงงานได ้ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชร้ถบรรทุกเพ่ือขนส่ง  

2) การใชเ้คร่ือง CNC Machining Centers Vertical 5-Axis Simultaneous Model DMU 85 monoBLOCK ท่ี

บริษทั AAPICO Hitech Tooling. 

                                    
 เคร่ือง CNC machine ท่ีบริษทั AAPICO Hitech Tooling  น้ีเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยสีมยัใหม่  และ

ถูกใช้สําหรับการกัดและตัดช้ินงานเหล็กสําหรับทาํช้ินส่วนสําคญัของแม่พิมพ์ป๊ัมเหล็กแผ่นเคร่ืองน้ีเป็น

เคร่ืองแบบ 5-แกนเคล่ือนท่ีพร้อมกนัและสามารถทาํงานดว้ยการหมุนของหวักดัท่ีรอบสูงมากถึง 18,000 รอบต่อ

นาที 

 ขอ้ดีของการใชเ้คร่ืองชนิดน้ีคือ: 

 ช้ินงานท่ีสาํเร็จจะมีขนาดท่ีถูกตอ้งแม่นยาํอยา่งมาก ดว้ยการเซ็ทช้ินงานคร้ังเดียวบนเคร่ือง 

 ใชเ้วลาทาํช้ินงานดว้ยเวลาท่ีสั้นลงมาก 

 ดว้ยความเร็วรอบท่ีสูง สามารถกดัเน้ือเหลก็ท่ีชุบแขง็แลว้เพ่ือแกไ้ขใหม่ไดง่้าย  

              ดว้ยเทคโนโลยีของเคร่ือง CNC machine น้ีทาํใหส้ามารถสร้างช้ินส่วนสาํคญัของแม่พิมพไ์ดเ้ร็วและมี

ขนาดถูกตอ้งแม่นยาํมาก ดงันั้นเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการปรับผิวหนา้แม่พิมพแ์ละเวลาในการทดลองก็จะใชน้อ้ยลง 



ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัสามารถประหยดัพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการปรับแต่งแม่พิมพแ์ละวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นการทดลองก็

ลดลงดว้ยเช่นกนั.  

 

3) การพฒันาวิธีการผลิตแบบอตัโนมติัในการเช่ือมโบลทแ์ละนทั สาํหรับโครงรถกระบะท่ีบริษทั AAPICO 

Structural Product 

           
           บริษทั AAPICO Structural Product (ASP) เป็นผูผ้ลิตโครงรถกระบะรายเดียวของรถปิคอพั ISUZU เดิม

ในกระบวนการผลิตประกอบโครงรถกระบะนั้นตอ้งมีการเช่ือมโบลทแ์ละนทัเขา้ไปดว้ยโดยใชค้นทาํงานทุก

ขั้นตอน 

           เม่ือมีแนวคิดเปล่ียนเป็นการทาํงานแบบอัตโนมัติ ทีมวิศวกรรมการผลิตจึงทาํการออกแบบระบบ

อตัโนมติัเพ่ือท่ีจะใชแ้ทนกระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชค้น โดยการใชร้ะบบอุปกรณ์การเคล่ือนท่ีดว้ยลมอดัและ

ควบคุมขั้นตอนการทาํงานดว้ยระบบ Programmable Logic Control (PLC) และสามารถลดพนกังานไดบ้างส่วน   

แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัตอ้งใชพ้นกังานเพื่อเตรียมช้ินงานเขา้เคร่ืองและนาํออกจากเคร่ือง เราไดด้าํเนินการเสร็จ

แลว้ 3 รายการของช้ินงานซ่ึงสามารถลดพนกังานไดท้ั้งหมด 10 คน. 

 

4) การใชเ้คร่ืองอตัโนมติับรรจุช้ินงานลงกล่อง ท่ีฝ่ายผลิตของบริษทั AAPICO Hitech Public  

                                       



             เน่ืองจากระบบการทาํงานฝ่ายผลิตของ Aapico Hitech เป็นแบบ Toyota Production System (TPS) ซ่ึง

มุ่งเนน้ในเร่ืองของประสิทธิภาพการผลิต และในส่วนการจดัเก็บสต๊อกของช้ินงานระหว่างผลิตจะถูกเก็บแบบ

จาํนวนน้อยช้ินต่อกล่องเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงพนกังานประจาํเคร่ืองป๊ัมจะตอ้ง

หยิบและนับจาํนวนช้ินงานใส่ลงในกล่องจนครบและเปล่ียนกล่องใหม่ ทาํให้ตอ้งหยุดการผลิตบ่อยเพ่ือไป

ทาํงานเหล่านั้น จึงมีแนวคิดในการทาํเคร่ืองอตัโนมติัน้ีเพ่ือลดเวลาสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน 

  เคร่ืองบรรจุช้ินงานอตัโนมติัน้ีไดถู้กออกแบบใหต่้อเขา้กบัขอ้มูลบนัทึกจาํนวนคร้ังท่ีเคร่ืองป๊ัมทาํงาน 

ทาํใหส้ามารถควบคุมจาํนวนช้ินงานท่ีถูกปล่อยลงกล่องไดเ้องอยา่งถูกตอ้ง  ดงันั้นพนกังานประจาํเคร่ืองไม่

จาํเป็นตอ้งหยดุเคร่ืองจกัรการผลิตเพ่ือนบัช้ินงานใส่กล่อง. 

 

 

 

 


