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บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
AAPICO HITECH PLC.

เกีย วกับรายงานฉบับนี
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก
จัดทําขึนอย่างต่อเนืองเพือแสดงเจตนารมณ์ในการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดําเนินงาน
ด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง เพือการเติบโตอย่างยัง ยืน
ครอบคลุมการดําเนินงานทีสําคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม โดยใช้กรอบการรายงานข้อมูลตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดประเด็นด้านความยัง ยืนทีสาํ คัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประเมินระดับ
ความสําคัญของประเด็นทีเกียวข้องและมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั รายงานฉบับนี มีขอบเขต
ของการรายงานครอบคลุมข้อมูลการดําเนินงานภายใต้การบริ หารงาน ระหว่างวันที 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2558 ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีอยูใ่ นประเทศไทย 13 บริ ษทั
ประกอบด้วย
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา และระยอง (AH/ AHR)
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากัด (AHP)
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค ทูลลิง จํากัด (AHT)
• บริ ษทั อาปิ โก อมตะ จํากัด (AA)

• บริ ษทั อาปิ โก สตัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด (ASP)
• บริ ษทั อาปิ โก ฟอร์ จจิง จํากัด (มหาชน) (AF)

• บริ ษทั อาปิ โก พริ ซิชนั จํากัด (APC)

• บริ ษทั อาปิ โก พลาสติค จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และระยอง (AP/ APR)
• บริ ษทั อาปิ โก เล็มเทค จํากัด (AL)

• บริ ษทั เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรี ส์ (1996) จํากัด (ASICO)
• บริ ษทั เอ็ดช่า อาปิ โก จํากัด (EA)

• บริ ษทั นิวเอร่ า เซลล์ จํากัด (NESC)

• บริ ษทั เอเบิล มอเตอร์ส จํากัด (AM)

ภายใต้วสิ ัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ “องค์กรทีมีประสิ ทธิภาพ รักษ์สิ งแวดล้อม และมีความสุ ข”
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกมุ่งเน้นให้การปฏิบตั ิงานในทุกกระบวนการทํางานมีความสอดคล้องและสนับสนุน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั และมีแผนงานทีจะพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทีจาํ เป็ นต่อการจัดทํา

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือง เพือให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ซึงในปี 2558 ได้เพิมข้อมูลของบริ ษทั ทีนาํ มารายงานเพิมขึ-นจากปี 2557 จํานวน 3 บริ ษทั
นอกจากนี- ยังมีแผนการสื อสารการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้กบั ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยอย่างต่อเนือง

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยของเรา
การบริ หารจัดการเพือความยัง ยืนของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ให้ความสําคัญกับการตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผ่านช่องทางต่างๆ เพือให้
บรรลุความคาดหวังทีสาํ คัญ

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
สิ นค้าทีมีคุณภาพ, ต้นทุนตํา,
การส่งมอบตรงเวลา, ความ
ปลอดภัยในการทํางาน, การให้
ความร่ วมมือทีดี, ความโปร่ งใส
ในการทํางาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการทีดี,
ความเป็ นธรรม, การมีส่วนร่ วม,
สิ ทธิมนุษยชน, ความปลอดภัย
ในการทํางาน, คุณภาพชีวติ ทีดี,
การพัฒนาตนเอง,
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย

1) การพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การทีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
2) การบริ หารจัดการเพือสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่ลูกค้า
1) การบริ หารจัดการผลตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน
2) การจัดการสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
3) การพัฒนาความสามารถของ
พนักงานให้เหมาะสมกับการ
เติบโตของบริ ษทั
4) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
พนักงาน

ช่ องทางการสื อสาร
• การประชุม
• การพบปะ
• การรายงาน

• การประชุมประจํา
สัปดาห์
• การประชุมกลุ่มย่อย
• ระบบอินทราเน็ต
• จดหมายอิเลคทรอนิคส์
• การฝึ กอบรมพนักงาน
• กิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ์
• การรับข้อร้องเรี ยน
ผลตอบแทนจากการลงทุน,
1) การสร้างความเชือมันให้กบั นัก • การประชุมผูถ้ ือหุน้
ความโปร่ งใสในการบริ หาร
ลงทุน
• รายงานประจําปี
กิจการ, แผนการลงทุนใน
2) การแสดงข้อมูลอันเป็ นจริ งและ • กิจกรรมนักลงทุน
อนาคต, ความยังยืนของธุรกิจ ตรวจสอบได้
สัมพันธ์
3) การแสดงรายงานความ
• เว็บไซต์
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
• การเยียมชมโรงงาน
กําไร, ความมันคงทางธุรกิจ,
1) การบริ หารเครดิตและความ
• การประชุมประจําปี
ชําระเงินตรงเวลาและครบถ้วน, เชือมันของคู่คา้
• การเยียมชมบริ ษทั คูค่ า้
การทําธุรกิจทีโปร่ งใส, สัญญา 2) การพัฒนาศักยภาพคู่คา้
• การฝึ กอบรมคูค่ า้
ชื7อขายชัดเจน ไม่เอารัดเอา
3) การสื อสารนโยบายต่อต้านการ • การพบปะ
เปรี ยบ, มีส่วนร่ วมในการ
ทุจริ ต และนโยบายความ
• การจัดกิจกรรมเพือ
พัฒนาร่ วมกับลูกค้า
รับผิดชอบต่อสังคม
สังคมร่ วมกับคูค่ า้
ความปลอดภัยในด้านสุขภาพ, 1) การจัดการข้อร้องเรี ยน
• การพบปะชุมชน
ไม่ก่อมลภาวะให้กบั ชุมชน/
2) การจัดทํากิจกรรมเพือสังคม
• การรับข้อร้องเรี ยน
สังคม, มีส่วนร่ วมในการพัฒนา เพือสร้างการมีส่วนร่ วมในการ
• การสนับสนุนกิจกรรม
และสนับสนุนชุมชน/ สังคม
พัฒนาชุมชน/ สังคม
• การให้ความช่วยเหลือ
3) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างโรงงานและชุมชนรอบ
ข้าง

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
การปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน, การจ่ายภาษี
และค่าธรรมเนียม, การให้ความ
ร่ วมมือ, การจัดการข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อพิพาทกับชุมชน
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย

1) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ราชการ
2) การให้ความร่ วมมือกับ
หน่วยงานราชการ
1) การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม

โครงสร้ างคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ช่ องทางการสื อสาร
• การเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา
• การพบปะ เข้าเยียมใน
วาระสําคัญ
• การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
สมาคม
• การพบปะและเปลียน
ประสบการณ์

บริ ษทั ได้จดั ตั-งคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้การขับเคลือน
การดําเนินงานในประเด็นทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็ นไปอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
มีผบู้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เป็ นประธานคณะกรรมการ มีผบู้ ริ หารระดับกลางและพนักงานทีเป็ นตัวแทน
จากทุกหน่วยงานเข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมของคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
ประสานงานร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรในองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ให้เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน การดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซือสัตย์ ยุติธรรม
และ โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ภาครัฐ
ชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อมโดยรวมเป็ นสําคัญ ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของ
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนีไม่เรี ยกรับ หรื อให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ใดทีอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า ไม่ส่งเสริ มธุรกิจที
เกียวข้องกับการฟอกเงิน การดําเนินธุ รกิจกับลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางการค้า จะต้องไม่ขดั ต่อหลักของ
กฎหมาย และจารี ตประเพณี ทีเกียวข้องกับธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี-

• สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้าน
การทุจริ ต รวมทังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพือป้ องกันการทุจริ ต การกรรโชก และ
การรับหรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ

• ดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยได้กาํ หนด
แนวปฏิบตั ิทีดีเพือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
ต้องหลีกเลียงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อเกียวข้องกับการดําเนินการในลักษณะทีอาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯเสี ยผลประโยชน์ หรื อทําให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพลดลง

• มุ่งมัน สร้างความพึงพอใจและความมัน ใจให้กบั ลูกค้าทีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การทีดีมี
คุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทัง
รักษาสัมพันธภาพทีดีและยัง ยืน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกียวกับคุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การ และรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ

• ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและมีความซือสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาทีกาํ หนดร่ วมกันอย่าง
เคร่ งครัด สร้างความสัมพันธ์ทีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี ดําเนินธุ รกิจบนพืนฐาน
ของความเกือหนุนทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีอย่าง
เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั หลีกเลียงสถานการณ์ทีทาํ ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพือบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน
• ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิภายในประเทศ และหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกียวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยตังอยูบ่ นพืนฐาน
ของกติกาการแข่งขันทียตุ ิธรรม

• ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึงถือเป็ นหนึงในผูม้ ีส่วนได้เสี ย หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจ
ส่ งผลต่อการกระทําทีไม่เหมาะสม หากต้องติดต่อหรื อต่อรองกับรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ของรัฐบาล

• การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึงมีมูลค่า รวมถึงการเลียง
หรื อรับเลียงจากผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับธุรกิจของ บริ ษทั ฯให้สามารถกระทําได้ในวิสัยอัน
ควรในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม โดยให้อยูใ่ นมูลค่าทีเหมาะสมหรื อพอเหมาะพอควร

และไม่ให้เรี ยกร้องหรื อรับไม่วา่ กรณี ใดๆ ทีผดิ ไปจากธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อเกินความ
เหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริ ษทั ฯทีอาจ มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญหา โดยการเคารพสิ ทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและ
ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย คําสัง และ
มาตรฐานทีบริ ษทั ฯกําหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน การดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซือสัตย์ ยุติธรรม
และ โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ภาครัฐ
ชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อมโดยรวมเป็ นสําคัญ ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของ
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี
ไม่เรี ยกรับ หรื อให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ใดทีอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า ไม่ส่งเสริ มธุรกิจที
เกียวข้องกับการฟอกเงิน การดําเนินธุ รกิจกับลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางการค้า จะต้องไม่ขดั ต่อหลักของ
กฎหมาย และจารี ตประเพณี ทีเกียวข้องกับธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
• สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้าน
การทุจริ ต รวมทังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพือป้ องกันการทุจริ ต การกรรโชก และ
การรับหรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ

• ดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยได้กาํ หนด
แนวปฏิบตั ิทีดีเพือ แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
ต้องหลีกเลียงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อเกียวข้องกับการดําเนินการในลักษณะทีอาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯเสี ยผลประโยชน์ หรื อทําให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพลดลง

• มุง่ มัน สร้างความพึงพอใจและความมัน ใจให้กบั ลูกค้าทีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การทีดีมี
คุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทัง
รักษาสัมพันธภาพทีดีและยัง ยืน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกียวกับคุณภาพ

ของสิ นค้าและบริ การ และรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ

• ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและมีความซือสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาทีกาํ หนดร่ วมกันอย่าง
เคร่ งครัด สร้างความสัมพันธ์ทีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี ดําเนินธุ รกิจบนพืนฐาน
ของความเกือหนุนทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีอย่าง
เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั หลีกเลียงสถานการณ์ทีทาํ ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพือบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน

• ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิภายในประเทศ และหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกียวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยตังอยูบ่ นพืนฐาน
ของกติกาการแข่งขันทียตุ ิธรรม

• ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึงถือเป็ นหนึงในผูม้ ีส่วนได้เสี ย หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจ
ส่ งผลต่อการกระทําทีไม่เหมาะสม หากต้องติดต่อหรื อต่อรองกับรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ของรัฐบาล

• การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึงมีมูลค่า รวมถึงการเลียง
หรื อรับเลียงจากผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับธุรกิจของ บริ ษทั ฯให้สามารถกระทําได้ในวิสัยอัน
ควรในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม โดยให้อยูใ่ นมูลค่าทีเหมาะสมหรื อพอเหมาะพอควร
และไม่ให้เรี ยกร้องหรื อรับไม่วา่ กรณี ใดๆ ทีผดิ ไปจากธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อเกินความ
เหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริ ษทั ฯทีอาจ มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญหา โดยการเคารพสิ ทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและ
ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย คําสัง และ
มาตรฐานทีบริ ษทั ฯกําหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
นโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน

กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน ในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกส่ วนตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี บริ ษทั จึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมัน ในการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน ในทุกรู ปแบบ
เพือให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการองค์กรทีดีของบริ ษทั จึงได้มีการจัดตังคณะกรรมการเพือ
ตรวจสอบและรับเรื องร้องเรี ยนข้อร้องทุกข์และการกระทําทีไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย เพือตรวจจับการ
กระทําความผิดและไม่ถูกต้องภายในบริ ษทั
หน้ าทีค วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีพิจารณาอนุมตั ินโยบาย และ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ต หรื อคอร์รัปชัน ทีจะเกิดขึนในบริ ษทั เพือให้ทุกคนในบริ ษทั ได้เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาทีจะเกิดขึนจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน พร้อมทังกรณี ทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานการกระทําทุจริ ต ทีส่งผลิตต่อบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่ วมมือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบั บริ ษทั
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น
วัตถุประสงค์ของนโนบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ก็เพือให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทังผูถ้ ือ
หุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ของกลุ่มอาปิ โก ของบริ ษทั ฯ ต้องปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่าง
เคร่ งครัด โดยต้องไม่ เข้าไปเกียวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก จึงสร้างจิตสํานึกและกําหนดให้ทุกคนในบริ ษทั มีหน้าความรับผิดชอบในการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน และประชาสัมพันธ์ในทุกคนในองค์กรทราบและปฎิบตั ิตามนโยบายทีบริ ษทั กําหนด
รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน ให้แก่สาธารณชนทราบ
โดยบริ ษทั มีการกําหนดนโยบาย ดังนี
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพือเป็ นช่องทางให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึง
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ลูกค้าและผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบริ ษทั ฯ และ
ส่ งเสริ มมาตรฐานสู งสุ ดในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทังยังเป็ นช่องทางในการ

สอดส่ องการประพฤติปฎิบตั ิหน้าทีทีไม่ถูกต้อง โดยถือเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิในการกํากับดูแล
กิจการภายในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูล หรื อแจ้งเบาะแสของ
การกระทําทีผดิ กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อผิดกฎหมาย ซึงการกระทําเหล่านีครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํ กัดแค่
เพียง การฉ้อโกง การทุจริ ต การกระทําผิดทางการเงินเป็ นครังคราว ความไม่ซือสัตย์ การกระทําผิดทาง
อาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทังนี รายงานข้อร้องเรี ยนต่างๆ จะต้องตังอยูบ่ นพืนฐานของ
เจตนาทีดี มีเหตุผลน่าเชือถือได้วา่ ข้อมูลนันๆ เป็ นความจริ ง
ประเภทของการประพฤติทีไม่เหมาะสม
- การฉ้อโกง
- การยักยอกทรัพย์สิน
- การคุกคามทางเพศ
- การทุจริ ต
- การจัดทําบัญชี ทีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรื อน่าสงสัย
- การใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับในทางทีผด
ิ
- การกระทํา หรื อ การละเว้นไม่ปฎิบตั ิหน้าที ทีอาจนําไปสู่ การขัดผลประโยชน์ของบริ ษท
ั
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรื อนโยบายสาธารณะ
- การเจตนาปกปิ ดการกระทําผิดต่างๆ ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
นโยบายการรับของขวัญปี ใหม่ (Policy of Purchase)
ทางบริ ษทั ได้มีการชีแจ้งให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษทั เกียวกับการรับ
ของขวัญ ของกํานัล และของชําร่ วยอืนๆ (รวมเรี ยกว่า “ของขวัญ”) ทีได้รับจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทัว ไป
อืนๆ ซึงพนักงานของบริ ษทั อาจได้รับของขวัญจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทัว ไปทีเกียวข้อง เพือเป็ นการ
แสดงออกถึงความร่ วมมือ และความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจกับบริ ษทั ตามธรรมเนียมธุรกิจทีมีการปฎิบตั ิ
โดยทัว ไป ทังนี พนักงานของบริ ษทั สามารถรับของขวัญจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทีเกียวข้องได้ เพือเป็ น
การรักษาความสัมพันธ์ทีดี โดยทีของขวัญดังกล่าว ต้องเป็ นการให้โดยสมัครใจ และ/หรื อเกียวข้องกับการ
ส่ งเสริ มการขาย โฆษณา หรื อการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฎิบตั ิโดยทัว ไป
บริ ษทั ขอให้พนักงานทําการรายงานรายการของขวัญทีพนักงานได้รับจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคล
เกียวข้อง ทัว ไปและนําส่ งของทีได้รับมาใหกับฝ่ ายบุคคลหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ทุกชินโดยไม่จาํ กัดมูลค่า
เพือทีฝ่ายบุคคลจะได้ดาํ เนินการแจกจ่ายของขวัญทีได้รับมาให้แก่บุคคลอืนอย่างเหมาะสมต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนการคอร์ รัปชัน
1. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถรายงานเหตุการณ์ทีน่าสงสัย หรื อเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริ งต่อ
หัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การ
2. ในกรณี ทีผแู้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน รู้สึกอึดอัดหรื อไม่สะดวกใจทีจะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าของ
ตนเอง ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถทีจะรายงานเหตุการณ์ไปยังผูบ้ ริ หารทีสูงกว่าหรื อ
รายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริ ษทั โดยสามารถส่ ง email ไปที auditcommittee@aapico.com
หรื อส่ งข้อมูลตามทีอยูต่ ่อไปนี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ห้อง 2812 ชัน 28 อาคาร ดิ ออฟฟิ สเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
3. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิ ดเผยชือหรื อไม่ก็ได้
ขั"นตอนการดําเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
เมือได้รับการแจ้ง คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน กรองสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการหาข้อเท็จจริ งและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรื อหลักฐานทีมี มี
เหตุอนั ควรเชือได้วา่ ผูท้ ีถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ของบริ ษทั ฯ ผู้
ถูกกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบวินยั ของทางบริ ษทั ฯต่อไป หากพบว่าเป็ นการ
ร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ตหรื อผิดช่องทาง การแจ้งเรื องร้องเรี ยน แจ้งแบะแส ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิ
สู จนืได้วา่ กระทําโดยไม่สุจริ ต ถ้าเป้ นพนักงานหรื อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ บุคคลนันจะได้รับโทษตาม
ระเบียบวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก และบริ ษทั ฯได้รับความเสี ยหายบริ ษทั ฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกบั
บุคคลนันๆ ด้วย
การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
เพือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริ ษทั ฯ จะดําเนิการดังนีบริ ษทั ฯ
เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ คอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางการสื อสารของบริ ษทั ฯ อาทิ เว็บไซค์ บริ ษทั ฯ อีเมล
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (56-1) ในปี ถัดไปทังนีพือให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฎิบตั ิ และทางบริ ษทั จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างสมําเสมอทุกปี

การบริหารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
บริ ษทั มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ให้ความสําคัญกับการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของ
ลูกค้า โดยกําหนดเป็ นพันธกิจประการแรกขององค์กรทีจะต้องทําให้ลูกค้ามีความสุ ข (Happy Customers)
ซึงเป็ นพันธกิจร่ วมของทุกหน่วยงานทีมีหน้าทีสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และยกระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้เพิมสู งขึ*นอย่างต่อเนือง โดยยึดหลักการ SQCDEM อันประกอบด้วย
S: Safety การปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ปลอดภัย ทั*งพนักงานของบริ ษทั พนักงานรับเหมาช่วง รวมถึงซัพพลายเออร์ทีเข้ามาปฏิบตั ิงานภายใน
บริ ษทั โดยพนักงานใหม่และซัพพลายเออร์จะต้องได้รับการอบรมในเรื องความปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบตั ิงาน
100%
Q: Quality สิ นค้าทีมีคุณภาพตามทีลูกค้ากําหนด บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพ
ตามข้อกําหนดของลูกค้า รวมถึงสิ นค้าทีผลิตโดยซัพพลายเออร์ของบริ ษทั สิ นค้าทุกชิ*นสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับไปถึงแหล่งทีมาและล๊อตในการผลิตได้ เพือสร้างความมัน ใจให้กบั ลูกค้ากรณี ทีเกิดปัญหา
C: Cost มีตน้ ทุนสิ นค้าทีเหมาะสม บริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างดีในเรื องการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ น
ธรรม และพยายามพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้ามีตน้ ทุนทีลูกค้าพึงพอใจ
D: Delivery การส่ งมอบตรงเวลา 100% ให้กบั ลูกค้าทุกราย เพราะบริ ษทั ตระหนักว่าการส่ งสิ นค้าที
ล่าช้าจะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสิ นค้าของลูกค้า บริ ษทั พยายามรักษามาตรฐานการส่ งมอบตรง
เวลา 100% ให้กบั ลูกค้าทุกราย
E: Engineering การปรับปรุ งด้านวิศกรรมอย่างต่อเนือง ทั*งในด้านกระบวนการ เทคนิค วิธีการ หรื อ
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบตั ิงานเพือสนับสนุนให้สินค้ามีคุณภาพดีข* ึน มี
ต้นทุนทีตาํ สามารถส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา รวมไปถึงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมให้นอ้ ยลง
M: Good Management การบริ หารจัดการภายในทีดี บริ ษทั ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO/ TS 16949: 20091 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 20092 ระบบการการจัดการด้าน
สิ งแวดล้อม ISO 14001: 20043 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 20074
1 บริ ษัททีได้ รับการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้ วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และ
2 บริ ษัททีได้ รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2009 คือ AHT
APR

3 บริ ษัททีได้ รับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบด้ วย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP และ APR
4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP

ผลการดําเนินงานด้านการบริ หารความสําคัญกับลูกค้าในปี 2558 ทีผา่ นมา ประกอบด้วย
• จัดกิจกรรมร่ วมกับลูกค้าเพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน รวมถึงการเข้าร่ วม
กิจกรรมทีลูกค้าจัดขึ*น

กิจกรรม AAT-AAPICO Friendship Golf ณ Kiarti Thanee Country Club สมุทรปราการ
• บริ ษทั จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจําทุกปี เพือทีจะรับทราบปัญหา
และผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และนํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
และหน่วยงานทีตอ้ งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็ นประจํา ซึงผลการสํารวจความพึง
พอใจของลูกค้าในปี 2558 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 85.94% และลูกค้ามีแนวโน้มทีพึงพอใจ
เพิม ขึ*นอย่างต่อเนือง
Topic/ Year

2013

2014

2015

Target %
Quality %
Cost %
Marketing Division%
Accounting & Finance Division %
Production Division %
Quality Division %

75.30%
75.00%
74.70%
74.98%
75.93%
75.88%
75.31%

85.00%
83.26%
78.89%
85.56%
86.25%
88.26%
86.25%

85.00%
89.38%
80.94%
83.44%
86.88%
86.88%
88.13%

Result %

75.30%

84.75%

85.94%

ตารางที 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2013 – 2015 ของบริ ษทั AH, AHP, AHT และ AHR

• บริ ษทั อาปิ โก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Q1 ซึงเป็ นรางวัลรับรองด้านคุณภาพ
และการปฏิบตั ิงานทีมีมาตรฐาน การจัดส่ งทีตรงเวลา รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
หลังจากที บมจ. อาปิ โก ไฮเทค และบมจ. อาปิ โก ฟอร์จจิ*ง ได้รับรางวัลนี*ในปี 2557

ผูบ้ ริ หาร บมจ. อาปิ โก พลาสติค รับรางวัล Q1 จากฟอร์ด ในวันที 29 มีนาคม 2558

การบริหารความสัมพันธ์ กบั คู่ค้า

บริ ษทั ถือว่าคูค้ ่าของบริ ษทั เป็ นหุน้ ส่ วนทางธุรกิจทีสาํ คัญยิง เนืองจากมีบทบาทสําคัญทีจะทําให้
บริ ษทั ประสบความสําเร็ จในธุรกิจอย่างยัง ยืนได้ ด้วยเหตุน( ี บริ ษทั จึงตระหนักดีถึงการพึงพากันระหว่าง
บริ ษทั กับคู่คา้ ทีควรมีความรับผิดชอบร่ วมกัน จึงส่ งเสริ มการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่
ค้า และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษทั นอกจากนี(ยงั มีแผนการพัฒนา
ศักยภาพคู่คา้ โดยจัดการฝึ กอบรมเพือให้ความรู้แก่คู่คา้ การเข้าไปตรวจสอบเพือการพัฒนาคู่คา้ และกิจกรรม
การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ กับบริ ษทั ผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่
ค้าในปี 2558 ประกอบด้วย

• การจัดประชุมสามัญประจําปี Annual Suppliers Meeting 2015 เพือสื อสารข้อมูลสําคัญ
ของบริ ษทั ให้กบั คู่คา้ รับทราบ เช่น นโยบายด้านคุณภาพ ราคา และการส่ งมอบ นโยบาย
การดําเนินกิจการด้วยความโปร่ งใส นโยบายการต่อต้างการทุจริ ตและคอร์รัปชัน นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ และนโยบายความปลอดภัย นอกจากนี( ยังได้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่คู่คา้ ในเรื องผลการประเมินการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในปี ทีผา่ นมา ซึงมีคู่คา้
เข้าร่ วมประชุม จํานวน 54 ราย

การประชุมสามัญประจําปี 2558 ในวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558

• การเยีย มบริ ษทั คู่คา้ บริ ษทั วางแผนการเข้าเยีย มบริ ษทั คู่คา้ ปี ละ 1 ครั*ง เพือสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ประเมินความพร้อมในการทําธุรกิจร่ วมกัน รวมถึงให้คาํ แนะนําปรึ กษา
กรณี ทีคู่คา้ ประสบปัญหา

กิจกรรมเยีย มชมบริ ษทั UNIROLL (THAILAND) CO., LTD. เมือวันที 27 มิถุนายน 2558

• การตรวจติดตามคู่คา้ ประจําปี เพือประเมินความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามระบบ
คุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน การส่ งมอบ
ด้านวิศวกรรม และการบริ หารต้นทุน

• การอบรมปฐมนิเทศน์คู่คา้ ใหม่ เพือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื องระบบการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และคู่คา้ โดยมีคู่คา้ ทีเข้าร่ วมการอบรมปฐมนิเทศน์ในปี 2558
จํานวน 22 ราย

• การร่ วมทํากิจกรรมร่ วมกับคู่คา้ เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษทั โดยในปี 2558 ทีผา่ นมา ได้จดั กิจกรรมดังนี*
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ “Aapico & Supplier Adventure 2015” เป็ นกิจกรรม
ปี นเขาชะโงก ณ โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก มีค่คู า้ เข้า
ร่ วมกิจกรรม จํานวน 40 ราย

- การจัดโครงการ “AAPICO FAMILY CSR 2015” เพือส่ งเสริ มการทํากิจกรรมเพือ
สังคมร่ วมกัน โดยเปิ ดรับบริ จากสิ งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ งของทียงั ขาด
แคลนให้เด็กผูย้ ากไร้ ณ วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในวันที 14 พฤศจิกายน
2558 มีคู่คา้ ทีมีส่วนสนับสนุนกิจกรรม จํานวน 62 ราย และมีพนักงานสนับสนุน
กิจกรรม จํานวน 225 คน

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิ ทธิ
มนุษยชนของผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาค ได้รับการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพส่ วนบุคคลอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่มีการแบ่งแยกเชื'อชาติ
ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ในหัวข้อการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนสากล และนโยบายบริ ษทั ในข้อที 5 เรื องการเคารพนับถือซึงกันและกัน (Mutual Respect) ซึง
ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงานในการเคารพบุคคลอืน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิงานโดยให้เกียรติ
ผูร้ ่ วมงานไม่วา่ จะอยูใ่ นตําแหน่งใดก็ตาม ให้เกียรติลูกค้า คู่คา้ และผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุ รกิจไทย
(มรท. 8001-2553) ในเรื องการใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการทํางาน ชัวโมงการทํางาน การเลือก
ปฏิบตั ิ วินยั และการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจา
ต่อรอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการ ทั'งนี' บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อ
พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการทํางานของพนักงานประจําและ
พนักงานรับเหมาช่วง รวมทั'งนโยบายทางด้านการบริ หารบุคลากรต่างๆ ของบริ ษทั จะต้องสอดคล้องกับ
กฎหมาย
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้คู่คา้ หรื อบริ ษทั รับเหมาช่วง ต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานของตนโดยคํานึงถึงหลักการ
สิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยได้ระบุไว้ในสัญญา หากผูร้ ับเหมาช่วงไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และบริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ นอกจากนี' บริ ษทั ยังมี
ระบบการเข้าไปตรวจสอบและพัฒนาบริ ษทั รับเหมาช่วง และคู่คา้ ทั'งในเรื องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระบบ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม รวมถึงประเด็นในเรื องสิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรมตามกฎหมาย
กรณี การจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บริ ษทั จะจ้างแรงงานต่างชาติทีมีใบอนุญาตการทํางานทีถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั'น และพนักงานต่างชาติจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงาน
ต่างชาติทีไม่เข้าใจภาษาไทย บริ ษทั จะให้ความรู้ผา่ นล่ามหรื อผ่านสื อการสอนทีเป็ นภาษาต่างชาติ อาทิ
ระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ระบบคุณภาพ การปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึง
สิ งแวดล้อม และวิธีการปฏิบตั ิงานของกระบวนการต่างๆ เป็ นต้น

การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลว่าเป็ นทรัพยากรทีมีค่าและเป็ นส่ วนสําคัญในการ
ขับเคลือนธุรกิจสู่ สาํ เร็ จ โดยสะท้อนให้เห็นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ในเรื องพนักงานมีความสุ ข
(Happy Employees) ซึงบริ ษทั มีนโยบายทีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวติ ทีดี โดยมีสภาพการจ้างที
ยุติธรรม มีสวัสดิการทีเหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั'งมีสภาพการทํางานทีปลอดภัย
และถูกสุ ขอนามัย มุ่งมันทีจะทําให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีวฒั นธรรมองค์กร ทีจะช่วย
สร้างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข คือ การทํางานเป็ นทีม การแก้ไขปั ญหา ความรักต่อ
ครอบครัว บริ ษทั และประเทศชาติ ความซือสัตย์และจงรักภักดี และความเคารพนับถือซึงกันและกัน ซึง
นโยบายทั'ง 5 ข้อนี' จะถูกปลูกฝังให้กบั พนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการต่างๆ ทั'งการฝึ กอบรมและ
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร
ทั'งนี' บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร ดังนี'
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
3. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน และศักดิ:ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
4. ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน
5. การพิจารณาการแต่งตั'ง และการโยกย้าย รวมทั'งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความ
เป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั'นเป็ นเกณฑ์
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
7. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงาน
ของพนักงาน หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการร้องเรี ยนกรณี ทีไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที
กําหนด
9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ในปี 2558 บริ ษทั มีพนักงานเพิมขึ'นจากปี 2557 จํานวน 256 คน คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ'นของ
พนักงานร้อยละ 9.35 ซึงพนักงานทีเพิมขึ'นเป็ นพนักงานหญิงร้อยละ 6.79 และเป็ นพนักงานชายร้อยละ 2.56

ความหลากหลายของพนักงาน
จํานวนพนักงานแยกตามเพศ
ร้อยละ

คน
%

ปี 2557
รวม
ชาย
2,739 1,998
100 70.17

หญิ ง
741
29.83

รวม
2,995
100

ปี 2558
ชาย
2,068
69.05

หญิ ง
927
30.95

รวม
<30 ปี
30-50 ปี
>50 ปี
จํานวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ
คน
2,739
701
1,929
109
ปี 2557
ร้อยละ
%
100
25.72
70.14
4.14
จํานวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ
คน
2,995
793
2,049
153
ปี 2558
ร้อยละ
%
100
26.35
68.58
5.07
หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/
APC/ AP/ APR/ AL

กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานผูพ้ ิการ โดยในปี 2558 มีจาํ นวนพนักงานทีเป็ น
ผูพ้ ิการทั'งสิ' น 25 คน

การสรรหาและการจ้างงาน กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้ งแรงงานเด็ก ไม่ใช้
แรงงานบังคับ โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรทีจัดทําเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ มีกระบวนการทดสอบความรู้
ความสามารถ และทักษะตามตําแหน่งงาน การสัมภาษณ์โดยผูบ้ ริ หารทีมีประสบการณ์และความรู้
ความสามารถอย่างโปร่ งใส เพือให้ได้บุคลากรทีมีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานอย่างแท้จริ ง ในปี 2558
บริ ษทั มีการจ้างงานจํานวน 354 คน และมีพนักงานลาออกจํานวน 403 คน โดยมีอตั ราการลาออกร้อยละ
13.46 ของจํานวนพนักงานทั'งหมด และจํานวนการจ้างงานใหม่ร้อยละ 13.46 ของพนักงานทั'งหมด

จํานวนการจ้างงานใหม่และอัตราการลาออก
จํานวน

ปี 2557
ชาย

หญิ ง

จํานวน

ปี 2558
ชาย

หญิ ง

จํานวนการจ้างงานใหม่
คน 314
200
114 354
207
147
ร้อยละ
% 11.46
7.3
4.16 12.93
7.56
5.37
จํานวนพนักงานทีลาออก
คน 364
257
107 403
250
153
อัตราการลาออก
% 13.28
9.38
3.9 13.46
8.35
5.11
หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/
APC/ AP/ APR/ AL

การบริ หารค่าจ้างและผลตอบแทน กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน
ทีเป็ นธรรม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของแต่ละตําแหน่งงาน โดยได้นาํ ระบบการประเมินผลโดยใช้ตวั ชี'วดั ผลการปฏิบตั ิงานมาใช้
ในการประเมินผลพนักงานในระดับวิศวกรและหัวหน้างานขึ'นไป โดยตัวชี'วดั นั'นต้องสอดคล้องกับ
ตําแหน่งงานและเป้ าหมายของหน่วยงานและบริ ษทั ทั'งนี' เพือให้เกิดความเป็ นธรรมในการประเมินผล และ
ยังมีการปรับปรุ งค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กบั
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพือดึงดูดผูม้ ีความสามารถให้เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั และจูงใจให้พนักงาน
ปรับปรุ งและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
การบริ หารสวัสดิการ กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยมีการ
ปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจําเป็ นของ
ธุรกิจ บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพือให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านสวัสดิการ
และยังเป็ นสื อกลางในการสื อสารเรื องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริ ษทั และให้
ความช่วยเหลือเรื องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว บริ ษทั ยังแต่งตั'ง
คณะกรรมการอืนเพิมเติมเพือช่วยในการบริ หารจัดการและดูแลเรื องสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตวั แทน
จากทุกแผนกเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการรถบัส
คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลี'ยงปี ใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้ มื ฉุกเฉิน และ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ
บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการสร้างโรงงานให้เป็ นพื'นทีการทํางานทีมีความสุ ข จัดสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้เอื'อต่อการมีสุขภาพจิตทีดี และมีร่างกายทีแข็งแรง เพือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ใน
การเป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิภาพ รักษ์สิงแวดล้อม และมีความสุ ข โดยผลจากการเริ มทําโครงการสี เขียว
(Green Project) ในปี 2557 ต้นไม้ทีปลูกเพือเพิมพื'นทีสี เขียวในโรงงานได้ให้ความร่ มรื นแก่พนักงานมา

ตลอดปี 2558 และผลผลิตทีได้จากการปลูกต้นไม้ในโรงงาน จะนํามาจําหน่ายให้พนักงานในราคาประมาณ
20-30% ของราคาขายในท้องตลาด ทั#งนี#เพือช่วยเหลือพนักงานในการบริ โภคสิ นค้าทีมีราคาถูก ปลอด
สารพิษ และเงินทีได้จากการจําหน่ายผลผลิต จะนําไปสบทบเข้ากองทุนของชมรมเสี ยสละเพือนําไปใช้
ช่วยเหลือพนักงานทีประสบปัญหาความเดือนร้อนต่อไป
ปี 2557

ปี 2558

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ เพือสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือน
พนักงานในแผนกต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารและบริ ษทั
• กิจกรรมรดนํ#าดําหัวผูบ้ ริ หารเนืองในโอกาสสงกรานต์ เพือสื บสานประเพณี อนั ดีงามของ
ไทย เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รดนํ#าขอพรจากผูบ้ ริ หาร สร้างความใกล้ชิดระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึงผูบ้ ริ หารจะใช้โอกาสนี#ในการให้โอวาทแก่พนักงานให้คาํ นึงถึง
ความปลอดภัยในระหว่างวันหยุดสงกรานต์

• กิจกรรมผูบ้ ริ หารส่ งพนักงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์และปี ใหม่ เพือสร้าง
ความตระหนักเรื องปลอดภัยในวันหยุด การไม่ขบั รถในขณะมึนเมา การมีสติไม่ประมาท
ในช่วงวันหยุดพักผ่อน และให้กลับมาทํางานด้วยความปลอดภัยทุกคน

• การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานทีเรี ยนดี บริ ษทั สนับสนุนทุนเพือการศึกษา
บุตรธิดาของพนักงานเป็ นประจําทุกปี ตั#งแต่ระดับประถมศึกษาปี ที 1 จนถึงปริ ญญาตรี ใน
ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มอบทุนการศึกษาทั#งหมด 67 ทุน

บมจ. อาปิ โก ไฮเทค

บจ. อาปิ โก อมตะ

• กิจกรรมทําบุญในประเพณี สาํ คัญต่างๆ โดยบริ ษทั จะร่ วมกับชมรมพุทธศาสนานิมนต์
พระสงฆ์มารับบิณฑบาตและให้ศีลให้พรแก่พนักงานในวันสําคัญทางพุทธศาสนา อาทิ วัน
ขึ#นปี ใหม่ วันเข้าพรรษา รวมทั#งการอบรมพนักงานในบางหลักสู ตรด้วย ซึงจะช่วยปลูกฝัง
คุณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั พนักงาน

• การจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงในวันพ่อแห่งชาติ เพือส่ งเสริ มความรักในสถาบัน
ครอบครัว โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน และเปิ ดขายพวงมาลัยสําหรับ
กองเชียร์ เงินทีได้จากการขายพวงมาลัยชมรมเสี ยสละจะนําไปใช้สาํ หรับช่วยเหลือเพือน
พนักงานทีประสบปัญหาความเดือนร้อน

• กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และงานเลี#ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี 2558 เพือเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายจากการทํางานหนักมาตลอดทั#งปี ส่ งเสริ มการออก
กําลังกายและสร้างความสัมพันธ์จากการทํากิจกรรมร่ วมกัน ประกอบด้วยการแข่งกีฬา
ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล ตระกร้อ ปิ งปอง และกีฬาพื#นบ้าน การประกวด
กองเชียร์ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการจับสลากมอบของรางวัลปี ใหม่
ให้กบั พนักงาน

• กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพือสร้างให้พนักงานทํางานอย่างมีระเบียบวินยั และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานดูแลรักษาพื#นทีการทํางานและบริ เวณบริ ษทั ซึงจะช่วยพนักงานมี
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี ส่ งผลให้พนักงานมีสุขภาพกายและจิตทีดี และยังช่วยเพิม
ผลิตภาพในการทํางานทีดีข# ึนอีกด้วย โดยจัดให้มีการทํา Big Cleaning Day ปี ละ 2 ครั#ง
และผูบ้ ริ หารจะรณรงค์เรื อง 5ส ในการประชุมพนักงานประจําสัปดาห์

การพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุ
การทํางาน เพือสร้างคนดีและคนเก่งให้กบั สังคม โดยได้จดั ตั#งบริ ษทั อาปิ โก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด ทํา
หน้าทีเป็ นศูนย์กลางและรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทีนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานจริ ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจขององค์กร เพือเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพสู งสุ ด
ในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร บริ ษทั ได้กาํ หนดทักษะ

ทีจําเป็ นและหัวข้อในการฝึ กอบรมของแต่ละตําแหน่งงาน โดยทีพนักงานจะได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
กับตําแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบของตนเอง โดยสรุ ปผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในปี 2558
ดังนี'
• จัดทําหลักสู ตรการฝึ กอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริ ษทั โดยเน้นหลักสู ตรทีเป็ นวิชาพื'นฐาน
ทีทุกบริ ษทั สามารถใช้ร่วมกันได้ คัดสรรวิทยากรทีมีคุณภาพและประเมินผลผลสัมฤทธิ:
ของการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสู ตร และเพิมหลักสู ตรทีเหมาะสมกับตําแหน่งงานหรื อ
หลักสู ตรตามสายวิชาชีพให้มากขึ'น
• ปรับปรุ งสถานทีในการฝึ กอบรม เพือรองรับการฝึ กอบรมทั'งทีเป็ นแบบห้องเรี ยน และ
สถานทีจัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยน

• เริ มการใช้หลักสู ตรบังคับตามตําแหน่งงานทีสําหรับการปรับขึ'นตําแหน่งประจําปี ส่ งผล
ให้พนักงานมีความตืนตัวในการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมขึ'นเป็ นอย่างมาก พิจารณาจาก
ระยะเวลาในการปิ ดรับการลงทะเบียนทีระยะเวลาเฉลีย ประมาณ 4 ชัวโมง จาก 3-4 วัน ใน
ปี 2557

• จํานวนหลักสู ตรทีพนักงานได้รับการฝึ กในปี 2558 จํานวน 147 หลักสู ตร รวมการฝึ กเอง
และส่ งฝึ กอบรมภายนอก มีผเู้ ข้ารับการฝึ กทั'งสิ' น 2,779 คน คิดเป็ น 22,657 man-hour ต่อปี
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรมเฉลีย 7.56 ชัวโมง ต่อคนต่อปี

สรุปการฝึ กอบรมของกลุ่มบริษทั อาปิ โก
หมวด
A
B
C

D
F
G

หัวเรือง
เทคนิคเฉพาะงาน
การบริ หารและการเงิน
การจัดการแบบมีส่วนร่ วม
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และภาษา
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
รวม

39
17
13

ปี 2557
จํานวนผู้รับ
การฝึ ก
341
719
457

จํานวน
ชัวโมง
2,553
9,987
3,258

84

1,487

3
8
164

6
63
3,073

รุ่น

63
7
24

ปี 2558
จํานวนผู้รับ
การฝึ ก
553
262
566

จํานวน
ชัวโมง
3,830
2,904
3,429

8,546

40

801

6,621

30
450
24,824

9
4
147

197
400
2,779

1,073
4,800
22,657

รุ่น

หมวด A เทคนิคเฉพาะงาน เพือให้ความรู้ หรื อฝึ กทักษะในเรื องเทคนิคเฉพาะงานหรื อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทีนอกเหนือจากการอบรมในงาน หรื อ On-the-job training อาทิ อบรม PLC พื'นฐาน และ PLC
ระดับสู ง อบรมการใช้งานหุ่ นยนต์ อบรมการใช้โปรแกรม Catia V5 R22 และโปรแกรม Solidworks อบรม
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื'อ อบรมระบบอัตโนมัตทีใช้ในการผลิต การบํารุ งรักษาเครื องจักรกล
เป็ นต้น
หมวด B การบริ หารและการเงิน เพือให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริ หารระบบ บริ หารคน และ
บริ หารธุ รกิจกับผูบ้ ริ หารตั'งแต่ระดับต้น-กลาง-สู ง อาทิเช่น
- อบรมหลักสู ตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางและผูบ้ ริ หารทีได้รับการปรับตําแหน่ง เพือให้ผบู้ ริ หารได้เรี ยนรู้แนวคิดการ
บริ หารงานแบบใหม่ ทีจะสามารถนําไปเปลียนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ ซึงจะ
ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงองค์กรในทีสุ ด ในปี 2558 เป็ นรุ่ นที 4 และตลอด 4 ปี ทีผ่านมา
มีผผู้ า่ นการอบรมหลักสู ตรนี'ไปแล้ว 118 คน มีผลงานการทําโครงการพัฒนาองค์กรไปแล้ว
ทั'งสิ' น 118 โครงการ

-

การนําเสนอโครงการพัฒนาองค์กร วันที 4 กรกฎาคม 2558 ณ คุง้ นํารี สอร์ท จ.นครนายก

อบรมหลักสู ตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) สําหรับ
ผูบ้ ริ หารระดับต้นทีได้รับการปรับตําแหน่ง เพือให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของการ
เป็ นหัวหน้างาน การควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การบริ หารงานและบริ หารคนให้ได้ผลสําเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ในปี 2558 มีผเู้ ข้าร่ วมอบรม 63 คน รวมหัวหน้างานทีผ่านหลักสู ตรนี'ไปแล้ว
ทั'งสิ' น 299 คน

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ
เป็ นหัวหน้างานสําหรับพนักงาน
ปรับตําแหน่งปี 2558
วันที 14-15 มีนาคม 2558
ณ คุง้ นํ-ารี สอร์ท
จังหวัดนครนายก

- การอบรมหลักสู ตร HR for Non-HR สําหรับผูบ้ ริ หารทุกระดับ เพือให้ผบู้ ริ หารในทุกสาย
งานมีความเข้าใจบทบาททีสําคัญในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน และสามารถ
ทํางานร่ วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพือให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของบริ ษทั
- การอบรมหลักสู ตร Finance for Non-Finance เพือให้ผบู้ ริ หารมีความเข้าใจเรื องการบริ หาร
งบประมาณ งบการเงิน งบกระแสเงินสด ต้นทุน และการใช้ขอ้ มูลทางการเงินเพือการ
ตัดสิ นใจ
- การอบรมผูน้ าํ เพือสันติภาพ สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู ง เพือสร้างความเป็ น
พลเมืองทีดีให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ หารบริ ษทั เน้นการเป็ นผูน้ าํ ธรรมมาภิบาล ผูน้ าํ โลกาภิวฒั น์
ผูน้ าํ ประชาธิปไตย ความสําคัญของธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ โดยปี
2558 เป็ นรุ่ นที 2 มีผบู้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมจํานวน 50 คน รวมผูบ้ ริ หารทีผ่านการอบรมไป
แล้วทั#งสิ# น 99 คน

การอบรมผูน้ าํ เพือสันติภาพ รุ่ นที 2 วันที 20-23 พฤศจิกายน 2558
ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน จ.นครนายก

- การอบรมเพือพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมขององค์กร สร้างทัศนคติทีดี ให้รู้จกั การทํางานเป็ นทีม การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม การ
เสี ยสละ มีความอดทนอดกลั#นต่อบริ ษทั เพือร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
รู้จกั รักษาระเบียบวินยั และมีวนิ ยั ในตนเอง

การอบรมเพือพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
วันที 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

หมวด C การจัดการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นหลักสู ตรพื'นฐานทีทุกแผนกสามารถนําไปใช้ในการ
บริ หารจัดการเพือการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง อาทิ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพือส่ งเสริ มให้
พนักงานรู้จกั การคิดพัฒนาการทํางานอย่างเป็ นระบบ อบรมเทคนิคการเป็ นผูส้ อนงานและเทคนิคการสอน
งานเพือสร้างวิทยากรฝึ กอบรมในกระบวนการทํางานต่างๆ เป็ นต้น

การฝึ กอบรมการเป็ นวิทยากรในงาน (On-the-job Trainer) วันที 8-9 ตุลาคม 2558 ณ บมจ. อาปิ โก ไฮเทค

หมวด D ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม อาทิ อบรมระบบ ISO/ TS
16949: 2009 รวมทั'ง Core Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษ์พลังงานเพือปลูกฝัง
จิตสํานึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่ วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์
สู งสุ ด อบรมความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพือป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
หมวด F คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ'นื ฐาน และภาษาให้กบั พนักงาน เช่น
การใช้ Microsoft Office, Outlook การใช้งานระบบ Oracle เพือช่วยสนับสนุนการทํางานแบบ Lean
Manufacturing และการอบรมภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

หลักสู ตรประเภท G การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทํากิจกรรมเพือสังคม ทั'งนี' เพือสร้างแนวคิด
การทํางานอย่างมีความสุ ข สามารถบริ หารงานและบริ หารชีวติ ส่ วนตัว และทําสิ งดีๆ เพือสังคมไปพร้อมกัน
ได้
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ความสําคัญในเรื องสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเป้ าหมายเพือป้ องกันความสู ญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุและเจ็บป่ วยจาก
การทํางาน โดยได้จดั ทําแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในเชิงป้ องกัน เน้นการให้ความรู้และ
สร้างการมีส่วนร่ วมให้กบั พนักงานในทุกระดับให้มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย มีเป้ าหมายทีจะลดความ
สู ญเสี ยจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานเพือให้เกิด
การปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานทีทํางานและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ปี 2558
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิดงั นี'
• การอบรมพนักงานในเรื องของความปลอดภัยเพือให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ได้แก่
- อบรมความปลอดภัยพื'นฐานให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเริ มปฏิบตั ิงาน จํานวน 100% ของ
พนักงานทีเริ มงานใหม่ท' งั หมด และอบรมความรู้พ'นื ฐานด้านความปลอดภัยในกับ
พนักงานทุกระดับ จํานวน 2 รุ่ น 74 คน
- อบรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานในระดับหัวหน้างานและระดับบริ หาร จํานวน
2 รุ่ น 68 คน
- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม และ
นอกจากนี'ยงั จัดอบรมในเรื องความปลอดภัยเฉพาะสําหรับปฏิบตั ิงานตามหน้าที เช่น การ
ใช้ป' ั นจัน การใช้รถยก และบุคลากรเฉพาะตามทีกฎหมายกําหนด
• พนักงานต้องได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลเมือเข้าปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมกับความ
เสี ยงของแต่ละพื'นที และหัวหน้างานต้องทําการตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันภัยส่ วนบุคคลของพนักงานก่อนเริ มงานทุกครั'ง

• การทํากิจกรรมเพือค้นหาและขจัดอันตรายในพื'นทีทํางาน (CCCF-Completely Check
Completely Find out) โดยทีพนักงานจะต้องมีส่วนร่ วมในการค้นหาพื'นทีอันตรายหรื อจุดเสี ยง
ทีอาจจะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในพื'นทีทํางาน

• การทํากิจกรรมความปลอดภัยของเครื องจักร ( 2015 TCC Machine Safety Activity) ร่ วมกับ
สมาคมความร่ วมมือโตโยต้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ งสภาพการทํางาน ลดอุบตั ิเหตุที

เกิดจากเครื องจักรในปี 2557 มุ่งเน้นเครื องจักรทีมีความเสี ยงทีจะทําให้เกิดอันตรายสู ง โดยได้
ดําเนินการไป 20% และในปี 2558 ได้ดาํ เนินการในส่ วนของเครื องจักรทีมีความเสี ยงสู งทั'ง
80% ทีเหลือ รวมทั'งขยายผลไปทีเครื องจักรขนาดเล็ก เช่น การติดเซ็นเซอร์ทีเครื อง Feeder
250 ตัน จํานวน 2 เครื อง เครื อง Seyi 200 ตัน

• การจัดทําแผนฉุกเฉิน อบรมความรู้การป้ องกันภัย และการซักซ้อมแผนฉุกเฉิ น เช่น การซ้อม
แผนฉุกเฉินเหตุอุทกภัย แผนฉุกเฉินกรณี สารเคมีหกรัวไหล แผนฉุกเฉินกรณี เกิดเพลิงไหม้
รวมทั'งการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ

การซ้อมแผนฉุกเฉิ นและการซ้อมอบยพหนีไฟ ประจําปี 2558 ร่ วมกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า)
และองค์การบริ หารส่วนตําบลบ้านหว้า ในวันที 23 ธันวาคม 2558

• การส่ งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
สื อสารผ่านการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเช้า หรื อการจัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคํา
ขวัญ ประกวดร้องเพลงความปลอดภัย และการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ งแวดล้อม

• การดําเนินการส่ งเสริ มสุ ขภาพของพนักงาน ทั'งสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต ให้ทาํ งานด้วย
ความสุ ขกายสบายใจ เช่น การจัดอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลเบื'องต้น การตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ สําหรับพนักงานทีต้องทํางานในพื'นทีการทํางาน
ทีมีเสี ยงดัง การจัดพื'นทีออกกําลังกายให้กบั พนักงาน การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจําปี เป็ นต้น

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มบริษัท อาปิ โก

No.
1

ประเภทของอุบตั เิ หตุ

อุบตั ิเหตุเล็กน้อยไม่หยุดงาน

2

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

4

สูญเสี ยอวัยวะบางส่วน

3
5
6

2556

รวม (ครัง)

2557

2558

8

7

9

59

47

43

หยุดงานเกิน 3 วัน

11

8

5

ทุพพลภาพ

0

0

0

รวม

เสี ยชีวติ

1

79
0

0

62
0

0

57
0

หมายเหตุ: สถิติอุบตั ิเหตุบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AL/ AS/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR

จากการดําเนินการป้ องกันอุบตั ิเหตุในเชิงรุ ก ส่ งผลให้สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุปี 2558 ของกลุ่มบริ ษทั
อาปิ โก ลดลงร้อยละ 8.06 จากปี 2557 จากความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ส่ งผลให้บริ ษทั
อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากัด และบริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค ทูลลิง จํากัด
ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงแรงงาน เพือแสดงว่าเป็ นสถานประกอบการทีมีความมุ่งมันดําเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
วันที 3 สิ งหาคม 2558

การดูแลรักษาสิ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ งแวดล้อม มีการบริ หารจัดการและควบคุม
ผลกระทบทีเกิดขึ&นจากการดําเนินงานต่อสิ งแวดล้อม โดยประเด็นด้านสิ งแวดล้อมได้ถูกระบุไว้ในวิสัยทัศน์
ของบริ ษทั ทีตอ้ งการเป็ นองค์กรที “รักษ์สิ งแวดล้อม” (Green) ซึงถือเป็ นภารกิจสําคัญขององค์กรทีตอ้ งใส่ ใจ
กระบวนการทํางานทุกกระบวนการให้คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ครอบคลุมการจัดการสิ งแวดล้อม
ตั&งแต่กระบวนการจัดซื&อจัดจ้าง กระบวนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน การจัดการขยะ นอกจากนี& บริ ษทั
ยังได้รับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 โดยได้กาํ หนดแผนการประเมินลักษณะปัญหาสิ งแวดล้อมใน
ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านมลภาวะทีส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทั&งทางตรงและทางอ้อม โดยปี 2557 มี
การดําเนินการด้านสิ งแวดล้อม ดังนี&
• กําหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสิ งแวดล้อม

• ดําเนินการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง ตรวจวัดระดับความดังของเสี ยง ตรวจวัดระดับ
ความร้อน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดค่านํ&าเสี ย เพือเฝ้ าระวังและควบคุมผลกระทบ
ทางด้านสิ งแวดล้อมอาจส่ งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ การตรวจวัดความสะอาดของนํ&าดืม
ทุกจุดบริ การนํ&าดืมเพือให้พนักงานมีน& าํ ดืมทีสะอาดและมีสุขภาพทีดี

• ดําเนินการขอการรับรองระบบการจัดการสิ งแวดล้อม ISO 14001 สําหรับโรงงานทียงั ไม่ได้รับ
การรับรอง คือ บมจ. อาปิ โก ไฮเทค สาขาระยอง, บริ ษทั อาปิ โก อมตะ จํากัด, บริ ษทั อาปิ โก
สตัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด และ บริ ษทั อาปิ โก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด ซึงคาดว่าจะผ่าน
การรับรองภายในปี 2559
• กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก และ Supplier จํานวนรวมทั&งสิ& น 15 บริ ษทั เข้าร่ วมโครงการอบรมแนว
ทางการบริ หารจัดการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพทีก่อให้เกิดกําไร
(Resource and Energy Management) รุ่ นที 15 ภายใต้ โครงการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมชิ&นส่ วน
ยานยนต์สีเขียว โดยนําหลักการและเทคนิควิธี (Approach) การบริ หารจัดการสถาน
ประกอบการ อันมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ในสถานประกอบการ
ต่างๆ เพิมขีดความสามารถในการบริ หารจัดการเพิมประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบและพลังงาน เพือลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
และลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

• บริ ษทั ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อมและความปลอดภัยประจําปี 2558 ซึงเป็ นรางวัล
ทีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบให้แก่ผปู้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นแบบอย่างในการนําระบบธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม มาบริ หารจัดการบริ ษทั ได้
อย่างมีมาตรฐาน มีความโปร่ งใส และเป็ นยุคใหม่ สร้างสมดุลระหว่างสิ งแวดล้อมกับสังคม
ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่ วนในระบบการบริ หารจัดการทีมีมาตรฐานของโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั1งเป็ นการสร้างความเชือมัน ให้กบั ชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้อยูค่ ู่กบั ชุมชนและสิ งแวดล้อมอย่างยัง ยืนต่อไป

ตัวแทนบริ ษทั รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ประจําปี 2558 ในวันที 2 ธันวาคม 2558

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดย
เป็ นหนึงในพันธกิจของบริ ษทั ทีตอ้ งการให้ “สังคมมีความสุ ข” (Happy Public) สนับสนุนให้พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในการทําประโยชน์เพือสังคมทั&งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2558 มีการดําเนินกิจกรรมเพือการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี&
ในปี 2557 บริ ษทั มีการดําเนินโครงการเพือสังคม ดังนี&
• โครงการ “หนีเมืองกรุ ง มุ่งเข้าวัด” เพือส่ งเสริ มให้
พนักงานรู้จกั การบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดย
พนักงานร่ วมบริ จาคเงินให้แก่วดั คีรีวนั ต.ศรี นาวา
อ.เมือง จ.นครนายก ในวันที 5 กรกฎาคม 2558 ซึง
วัดคีรีวนั ได้รับดูแลเด็กกําพร้าและสามเณรทีฐานะ
ทางบ้านยากจน กว่า 40 รู ป และร่ วมบําเพ็ญ
ประโยชน์โดยการกวาดบริ เวณรอบวัด และช่วยกัน
ขัดล้างทําความสะอาดบริ เวณรอบๆ พระอุโบสถ

•
โครงการการบริ จาคโลหิต เพือส่ งเสริ มให้พนักงานรู้จกั การ
เสี ยสละทียงิ ใหญ่เพือช่วยต่อชีวติ เพือนมนุษย์ โดยบริ ษทั จัดให้มีการรับ
บริ จาคโลหิตจากพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2558 ได้จดั กิจกรรม
รับบริ จาคโลหิ ต จํานวน 4 ครั&ง
• ผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ร่ วมกันซื&อต้นไม้และปลูกต้นไม้ บนพื&นที 10 ไร่ ให้แก่มูลนิธิเพือน
สันติภาพ ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก เมือวันที 12
กันยายน 2558 มีพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จาํ นวน 120 คน

