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เกี�ยวกบัรายงานฉบบันี� 
 รายงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัอาปิโก จดัทาํขึ	นอยา่งต่อเนื�องเพื�อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยนื ครอบคลุมการดาํเนินงานที�สําคญัดา้นสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยใชก้รอบการรายงานขอ้มูลตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดประเด็นดา้นความยั�งยนืที�สาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเมินระดบัความสาํคญัของประเด็นที�เกี�ยวขอ้งและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายงานฉบบันี	  มีขอบเขตของการรายงานครอบคลุมขอ้มูลการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารงาน ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ครอบคลุมการปฏิบติังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยที�อยูใ่นประเทศไทย 13 บริษทั ประกอบดว้ย 

• บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) สาขาอยธุยา และระยอง (AH/ AHR) 
• บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (AHP) 
• บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั (AHT) 
• บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั (AA) 
• บริษทั อาปิโก สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั (ASP) 
• บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ	ง จาํกดั (มหาชน) (AF) 
• บริษทั อาปิโก พริซิชั�น จาํกดั (APC) 
• บริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และระยอง (AP/ APR) 
• บริษทั อาปิโก เล็มเทค จาํกดั (AL) 
• บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั (ASICO) 
• บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก จาํกดั (EA) 
• บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จาํกดั (NESC) 
• บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั (AM) 

 ภายใตว้สิัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจ “องคก์รที�มีประสิทธิภาพ รักษสิ์�งแวดลอ้ม และมีความสุข” กลุ่มบริษทัอาปิโกมุ่งเนน้ให้การปฏิบติังานในทุกกระบวนการทาํงานมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั และมีแผนงานที�จะพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการจดัทาํ



รายงานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความสมบูรณ์ครบถว้น ซึ� งในปี 2558 ไดเ้พิ�มขอ้มูลของบริษทัที�นาํมารายงานเพิ�มขึ-นจากปี 2557 จาํนวน 3 บริษทั นอกจากนี-  ยงัมีแผนการสื�อสารการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รใหก้บัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอยา่งต่อเนื�อง 
 

 
 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของเรา 
 การบริหารจดัการเพื�อความยั�งยนืของกลุ่มบริษทัอาปิโก ใหค้วามสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผา่นช่องทางต่างๆ เพื�อให้บรรลุความคาดหวงัที�สาํคญั  



ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ช่องทางการสื�อสาร 

 

สินคา้ที	มีคุณภาพ, ตน้ทุนตํ	า, การส่งมอบตรงเวลา, ความปลอดภยัในการทาํงาน, การให้ความร่วมมือที	ดี, ความโปร่งใสในการทาํงาน 

1) การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการที	ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2) การบริหารจดัการเพื	อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ 

• การประชุม 
• การพบปะ 
• การรายงาน 
 

 

ผลตอบแทนและสวสัดิการที	ดี, ความเป็นธรรม, การมีส่วนร่วม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภยัในการทาํงาน, คุณภาพชีวติที	ดี, การพฒันาตนเอง, ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
 

1) การบริหารจดัการผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 
2) การจดัการสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน 
3) การพฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัการเติบโตของบริษทั 
4) การพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน 

• การประชุมประจาํสปัดาห์ 
• การประชุมกลุ่มยอ่ย 
• ระบบอินทราเน็ต 
• จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 
• การฝึกอบรมพนกังาน 
• กิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ 
• การรับขอ้ร้องเรียน 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความโปร่งใสในการบริหารกิจการ, แผนการลงทุนในอนาคต, ความยั	งยนืของธุรกิจ 

1) การสร้างความเชื	อมั	นใหก้บันกัลงทุน 
2) การแสดงขอ้มูลอนัเป็นจริงและตรวจสอบได ้
3) การแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ 

• การประชุมผูถื้อหุน้ 
• รายงานประจาํปี 
• กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
• เวบ็ไซต ์
• การเยี	ยมชมโรงงาน 

 

กาํไร, ความมั	นคงทางธุรกิจ, ชาํระเงินตรงเวลาและครบถว้น, การทาํธุรกิจที	โปร่งใส, สญัญาชื7อขายชดัเจน ไม่เอารัดเอาเปรียบ, มีส่วนร่วมในการพฒันาร่วมกบัลูกคา้ 

1) การบริหารเครดิตและความเชื	อมั	นของคู่คา้ 
2) การพฒันาศกัยภาพคู่คา้ 
3) การสื	อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริต และนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

• การประชุมประจาํปี 
• การเยี	ยมชมบริษทัคูค่า้ 
• การฝึกอบรมคูค่า้ 
• การพบปะ 
• การจดักิจกรรมเพื	อสงัคมร่วมกบัคูค่า้ 

 

ความปลอดภยัในดา้นสุขภาพ, ไม่ก่อมลภาวะใหก้บัชุมชน/ สงัคม, มีส่วนร่วมในการพฒันาและสนบัสนุนชุมชน/ สงัคม 

1) การจดัการขอ้ร้องเรียน 
2) การจดัทาํกิจกรรมเพื	อสงัคมเพื	อสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน/ สงัคม 
3) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงงานและชุมชนรอบขา้ง 

• การพบปะชุมชน 
• การรับขอ้ร้องเรียน 
• การสนบัสนุนกิจกรรม 
• การใหค้วามช่วยเหลือ 



ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ช่องทางการสื�อสาร 

 

การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น, การจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม, การใหค้วามร่วมมือ, การจดัการขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทกบัชุมชน 

1) การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ 
2) การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ 

• การเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 
• การพบปะ เขา้เยี	ยมในวาระสาํคญั 

 

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 1) การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 
• การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม 
• การพบปะและเปลี	ยนประสบการณ์ 

 โครงสร้างคณะกรรมการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัไดจ้ดัตั-งคณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม เพื�อใหก้ารขบัเคลื�อนการดาํเนินงานในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นประธานคณะกรรมการ มีผูบ้ริหารระดบักลางและพนกังานที�เป็นตวัแทนจากทุกหน่วยงานเขา้มาเป็นส่วนร่วมของคณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม โดยมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และความรับผดิชอบในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรในองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

 



 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมั�นการดาํเนินงานอยา่งมีคุณธรรม ซื�อสัตย ์ยติุธรรมและ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้มโดยรวมเป็นสาํคญั ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี-  ไม่เรียกรับ หรือใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัใดที�อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ส่งเสริมธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ คู่คา้ และคู่แข่งทางการคา้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัของกฎหมาย และจารีตประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี-  



• สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั	งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
• ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ดีเพื�อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ตอ้งหลีกเลี�ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯเสียผลประโยชน์ หรือทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง 
• มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ที�จะไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการที�ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ	นอยา่งต่อเนื�อง รวมทั	งรักษาสัมพนัธภาพที�ดีและย ั�งยนื จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เกี�ยวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ และรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและมีความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที�กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี	  ดาํเนินธุรกิจบนพื	นฐานของความเกื	อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั	งสองฝ่าย ใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี	อยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั	งปฏิบติัตามพนัธสัญญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 
• ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัภายในประเทศ และหลกัสากล  ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยตั	งอยูบ่นพื	นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม 
• ใหค้วามสาํคญักบัภาครัฐซึ� งถือเป็นหนึ�งในผูมี้ส่วนไดเ้สีย หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจส่งผลต่อการกระทาํที�ไม่เหมาะสม หากตอ้งติดต่อหรือต่อรองกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
• การรับและการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งมีมูลค่า รวมถึงการเลี	ยง หรือรับเลี	ยงจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทัฯให้สามารถกระทาํไดใ้นวสิัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยใหอ้ยูใ่นมูลค่าที�เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร 



และไม่ใหเ้รียกร้องหรือรับไม่วา่กรณีใดๆ ที�ผดิไปจากธรรมเนียมปฏิบติั หรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากบริษทัฯที�อาจ มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง 
• การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหา โดยการเคารพสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสั�ง และมาตรฐานที�บริษทัฯกาํหนด ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมั�นการดาํเนินงานอยา่งมีคุณธรรม ซื�อสัตย ์ยติุธรรมและ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้มโดยรวมเป็นสาํคญั ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี	  ไม่เรียกรับ หรือใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัใดที�อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ส่งเสริมธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ คู่คา้ และคู่แข่งทางการคา้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัของกฎหมาย และจารีตประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี	  

• สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั	งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
• ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ดีเพื�อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ตอ้งหลีกเลี�ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯเสียผลประโยชน์ หรือทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง 
• มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ที�จะไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการที�ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ	นอยา่งต่อเนื�อง รวมทั	งรักษาสัมพนัธภาพที�ดีและย ั�งยนื จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เกี�ยวกบัคุณภาพ



ของสินคา้และบริการ และรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและมีความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที�กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี	  ดาํเนินธุรกิจบนพื	นฐานของความเกื	อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั	งสองฝ่าย ใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี	อยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั	งปฏิบติัตามพนัธสัญญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 
• ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัภายในประเทศ และหลกัสากล  ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยตั	งอยูบ่นพื	นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม 
• ใหค้วามสาํคญักบัภาครัฐซึ� งถือเป็นหนึ�งในผูมี้ส่วนไดเ้สีย หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจส่งผลต่อการกระทาํที�ไม่เหมาะสม หากตอ้งติดต่อหรือต่อรองกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
• การรับและการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งมีมูลค่า รวมถึงการเลี	ยง หรือรับเลี	ยงจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทัฯให้สามารถกระทาํไดใ้นวสิัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยใหอ้ยูใ่นมูลค่าที�เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร และไม่ใหเ้รียกร้องหรือรับไม่วา่กรณีใดๆ ที�ผดิไปจากธรรมเนียมปฏิบติั หรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากบริษทัฯที�อาจ มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง 
• การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหา โดยการเคารพสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสั�ง และมาตรฐานที�บริษทัฯกาํหนด ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น 



 กลุ่มบริษทัอาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วนตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี บริษทัจึงไดร้ณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นใหบุ้คลากรในองคก์รไดมี้ความเขา้ใจและแสดงความมุ่งมั�นในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ 
 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รที�ดีของบริษทั จึงไดมี้การจดัตั	งคณะกรรมการเพื�อตรวจสอบและรับเรื�องร้องเรียนขอ้ร้องทุกขแ์ละการกระทาํที�ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เพื�อตรวจจบัการกระทาํความผดิและไม่ถูกตอ้งภายในบริษทั 
 หน้าที�ความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�พิจารณาอนุมติันโยบาย และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชั�นที�จะเกิดขึ	นในบริษทั เพื�อใหทุ้กคนในบริษทัไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาที�จะเกิดขึ	นจากการทุจริตคอร์รัปชั�น พร้อมทั	งกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระทาํทุจริต ที�ส่งผลิตต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�ให้คาํปรึกษา แนะนาํ พิจารณาบทลงโทษและร่วมมือหาวธีิการแกไ้ขปัญหาใหก้บับริษทั 
 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 วตัถุประสงคข์องนโนบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น ก็เพื�อใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั	งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้ของกลุ่มอาปิโก ของบริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งไม่ เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั�น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 กลุ่มบริษทัอาปิโก จึงสร้างจิตสาํนึกและกาํหนดใหทุ้กคนในบริษทัมีหนา้ความรับผดิชอบในการต่อตา้นคอร์รัปชั�น และประชาสัมพนัธ์ในทุกคนในองคก์รทราบและปฎิบติัตามนโยบายที�บริษทักาํหนดรวมทั	งเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 
 โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบาย ดงันี	  นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสเพื�อเป็นช่องทางใหพ้นกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงผูถื้อหุน้ ลูกคา้และผูจ้าํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษทัฯ และส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั	งยงัเป็นช่องทางในการ



สอดส่องการประพฤติปฎิบติัหนา้ที�ที�ไม่ถูกตอ้ง โดยถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ปิดเผยขอ้มูล หรือแจง้เบาะแสของการกระทาํที�ผดิกฎระเบียบของบริษทัฯ หรือผดิกฎหมาย ซึ� งการกระทาํเหล่านี	ครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียง การฉอ้โกง การทุจริต การกระทาํผดิทางการเงินเป็นครั	 งคราว ความไม่ซื�อสัตย ์การกระทาํผดิทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั	งนี	  รายงานขอ้ร้องเรียนต่างๆ จะตอ้งตั	งอยูบ่นพื	นฐานของเจตนาที�ดี มีเหตุผลน่าเชื�อถือไดว้า่ขอ้มูลนั	นๆ เป็นความจริง ประเภทของการประพฤติที�ไม่เหมาะสม 
- การฉอ้โกง 
- การยกัยอกทรัพยสิ์น 
- การคุกคามทางเพศ 
- การทุจริต 
- การจดัทาํบญัชีที�ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัย 
- การใชข้อ้มูลที�เป็นความลบัในทางที�ผดิ 
- การกระทาํ หรือ การละเวน้ไม่ปฎิบติัหนา้ที� ที�อาจนาํไปสู่การขดัผลประโยชน์ของบริษทั กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือนโยบายสาธารณะ 
- การเจตนาปกปิ ดการกระทาํผดิต่างๆ ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 
 นโยบายการรับของขวญัปีใหม่ (Policy of Purchase) ทางบริษทัไดมี้การชี	แจง้ใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบติัของบริษทัเกี�ยวกบัการรับของขวญั ของกาํนลั และของชาํร่วยอื�นๆ (รวมเรียกวา่ “ของขวญั”) ที�ไดรั้บจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลทั�วไปอื�นๆ ซึ� งพนกังานของบริษทัอาจไดรั้บของขวญัจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลทั�วไปที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความสัมพนัธ์อนัดีทางธุรกิจกบับริษทั ตามธรรมเนียมธุรกิจที�มีการปฎิบติัโดยทั�วไป ทั	งนี	  พนกังานของบริษทัสามารถรับของขวญัจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งได ้เพื�อเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ที�ดี โดยที�ของขวญัดงักล่าว ตอ้งเป็นการใหโ้ดยสมคัรใจ และ/หรือเกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพนัธ์ ตามธรรมเนียมปฎิบติัโดยทั�วไป บริษทัขอใหพ้นกังานทาํการรายงานรายการของขวญัที�พนกังานไดรั้บจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลเกี�ยวขอ้ง ทั�วไปและนาํส่งของที�ไดรั้บมาใหกบัฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจดัการของบริษทัทุกชิ	นโดยไม่จาํกดัมูลค่าเพื�อที�ฝ่ายบุคคลจะไดด้าํเนินการแจกจ่ายของขวญัที�ไดรั้บมาใหแ้ก่บุคคลอื�นอยา่งเหมาะสมต่อไป 



ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 1. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์ที�น่าสงสัย หรือเหตุการณ์ที�เกิดขึ	นจริงต่อหวัหนา้หรือผูจ้ดัการ 
2. ในกรณีที�ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน รู้สึกอึดอดัหรือไม่สะดวกใจที�จะแจง้เบาะแสต่อหวัหนา้ของตนเอง ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถที�จะรายงานเหตุการณ์ไปยงัผูบ้ริหารที�สูงกวา่หรือรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริษทั โดยสามารถส่ง email ไปที� auditcommittee@aapico.com หรือส่งขอ้มูลตามที�อยูต่่อไปนี	  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หอ้ง 2812 ชั	น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
3. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื�อหรือไม่ก็ได ้ขั"นตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ เมื�อไดรั้บการแจง้ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลั�นกรองสืบสวนขอ้เทจ็จริง โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการหาขอ้เทจ็จริงและสอบสวน หากพบวา่ขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มี มีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่ผูที้�ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํความผดิต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัฯ ผู ้ถูกกล่าวหาจะไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบวนิยัของทางบริษทัฯต่อไป หากพบวา่เป็นการร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจง้เรื�องร้องเรียน แจง้แบะแส ใหถ้อ้ยคาํ หรือใหข้อ้มูลใดๆ ถา้พิสูจนืไดว้า่กระทาํโดยไม่สุจริต ถา้เป้นพนกังานหรือเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ บุคคลนั	นจะไดรั้บโทษตามระเบียบวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษทัฯไดรั้บความเสียหายบริษทัฯ จะพิจารณาดาํเนินคดีกบับุคคลนั	นๆ ดว้ย การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น เพื�อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น บริษทัฯ จะดาํเนิการดงันี	บริษทัฯ เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริคอร์รัปชั�น ผา่นช่องทางการสื�อสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซค ์บริษทัฯ อีเมลรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (56-1) ในปี ถดัไปทั	งนี	พื�อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฎิบติั และทางบริษทั จะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอทุกปี  



การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
 บริษทัมุ่งเนน้สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ใหค้วามสาํคญักบัการรับฟังขอ้มูลและความคิดเห็นของลูกคา้ โดยกาํหนดเป็นพนัธกิจประการแรกขององคก์รที�จะตอ้งทาํใหลู้กคา้มีความสุข (Happy Customers) ซึ� งเป็นพนัธกิจร่วมของทุกหน่วยงานที�มีหนา้ที�สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พิ�มสูงขึ*นอยา่งต่อเนื�อง โดยยดึหลกัการ SQCDEM อนัประกอบดว้ย 

S: Safety การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ทั*งพนกังานของบริษทั พนกังานรับเหมาช่วง รวมถึงซพัพลายเออร์ที�เขา้มาปฏิบติังานภายในบริษทั โดยพนกังานใหม่และซพัพลายเออร์จะตอ้งไดรั้บการอบรมในเรื�องความปลอดภยัก่อนเขา้ปฎิบติังาน 100%  Q: Quality สินคา้ที�มีคุณภาพตามที�ลูกคา้กาํหนด บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ รวมถึงสินคา้ที�ผลิตโดยซพัพลายเออร์ของบริษทั สินคา้ทุกชิ*นสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงแหล่งที�มาและล๊อตในการผลิตได ้เพื�อสร้างความมั�นใจใหก้บัลูกคา้กรณีที�เกิดปัญหา  C: Cost มีตน้ทุนสินคา้ที�เหมาะสม บริษทัตระหนกัเป็นอยา่งดีในเรื�องการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และพยายามพฒันากระบวนการผลิตใหสิ้นคา้มีตน้ทุนที�ลูกคา้พึงพอใจ D: Delivery การส่งมอบตรงเวลา 100% ใหก้บัลูกคา้ทุกราย เพราะบริษทัตระหนกัวา่การส่งสินคา้ที�ล่าชา้จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการผลิตสินคา้ของลูกคา้ บริษทัพยายามรักษามาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ใหก้บัลูกคา้ทุกราย E: Engineering การปรับปรุงดา้นวศิกรรมอยา่งต่อเนื�อง ทั*งในดา้นกระบวนการ เทคนิค วธีิการ หรือการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการปฏิบติังานเพื�อสนบัสนุนใหสิ้นคา้มีคุณภาพดีขึ*น มีตน้ทุนที�ต ํ�า สามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา รวมไปถึงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดลอ้มใหน้อ้ยลง M: Good Management การบริหารจดัการภายในที�ดี บริษทัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/ TS 16949: 20091 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 20092 ระบบการการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001: 20043 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 20074 
                                                           
1 บริษัทที�ได้รับการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และ
APR 
2 บริษัทที�ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2009 คือ AHT 
3 บริษัทที�ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบด้วย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP และ APR 
4 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 คือ AP  



ผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารความสาํคญักบัลูกคา้ในปี 2558 ที�ผา่นมา ประกอบดว้ย 
• จดักิจกรรมร่วมกบัลูกคา้เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมที�ลูกคา้จดัขึ*น 

 กิจกรรม AAT-AAPICO Friendship Golf ณ Kiarti Thanee Country Club สมุทรปราการ 
• บริษทัจดัทาํการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุกปี เพื�อที�จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ และนาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานของบริษทัและหน่วยงานที�ตอ้งติดต่อประสานงานกบัลูกคา้เป็นประจาํ ซึ� งผลการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2558 ลูกคา้มีความพึงพอใจ 85.94% และลูกคา้มีแนวโนม้ที�พึงพอใจเพิ�มขึ*นอยา่งต่อเนื�อง 

Topic/ Year 2013 2014 2015 

Target % 75.30% 85.00% 85.00% 
Quality % 75.00% 83.26% 89.38% 

Cost % 74.70% 78.89% 80.94% 
Marketing Division% 74.98% 85.56% 83.44% 

Accounting & Finance Division % 75.93% 86.25% 86.88% 
Production Division % 75.88% 88.26% 86.88% 

Quality Division % 75.31% 86.25% 88.13% 
Result % 75.30% 84.75% 85.94% ตารางที� 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ ปี 2013 – 2015 ของบริษทั AH, AHP, AHT และ AHR 

• บริษทั อาปิโก พลาสติค จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั Q1 ซึ� งเป็นรางวลัรับรองดา้นคุณภาพ และการปฏิบติังานที�มีมาตรฐาน การจดัส่งที�ตรงเวลา รวมถึงมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง หลงัจากที� บมจ. อาปิโก ไฮเทค และบมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ*ง ไดรั้บรางวลันี* ในปี 2557 



 ผูบ้ริหาร บมจ. อาปิโก พลาสติค รับรางวลั Q1 จากฟอร์ด ในวนัที  29 มีนาคม 2558 
 การบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า บริษทัถือวา่คูค่้าของบริษทัเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจที�สาํคญัยิ�ง เนื�องจากมีบทบาทสาํคญัที�จะทาํให้บริษทัประสบความสาํเร็จในธุรกิจอยา่งย ั�งยนืได ้ดว้ยเหตุนี(  บริษทัจึงตระหนกัดีถึงการพึ�งพากนัระหวา่งบริษทักบัคู่คา้ที�ควรมีความรับผดิชอบร่วมกนั จึงส่งเสริมการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู่้คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสังคมของบริษทั นอกจากนี(ยงัมีแผนการพฒันาศกัยภาพคู่คา้โดยจดัการฝึกอบรมเพื�อให้ความรู้แก่คู่คา้ การเขา้ไปตรวจสอบเพื�อการพฒันาคู่คา้ และกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคู่คา้กบับริษทั ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ในปี 2558 ประกอบดว้ย 

• การจดัประชุมสามญัประจาํปี Annual Suppliers Meeting 2015 เพื�อสื�อสารขอ้มูลสาํคญัของบริษทัใหก้บัคู่คา้รับทราบ เช่น นโยบายดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ นโยบายการดาํเนินกิจการดว้ยความโปร่งใส นโยบายการต่อตา้งการทุจริตและคอร์รัปชั�น นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ และนโยบายความปลอดภยั นอกจากนี(  ยงัไดใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่คู่คา้ในเรื�องผลการประเมินการปฏิบติังานร่วมกนัในปีที�ผา่นมา ซึ� งมีคู่คา้เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 54 ราย 

 



การประชุมสามญัประจาํปี 2558 ในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
• การเยี�ยมบริษทัคู่คา้ บริษทัวางแผนการเขา้เยี�ยมบริษทัคู่คา้ปีละ 1 ครั* ง เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ประเมินความพร้อมในการทาํธุรกิจร่วมกนั รวมถึงใหค้าํแนะนาํปรึกษากรณีที�คู่คา้ประสบปัญหา 

  กิจกรรมเยี�ยมชมบริษทั UNIROLL (THAILAND) CO., LTD. เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 2558 
• การตรวจติดตามคู่คา้ประจาํปี เพื�อประเมินความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามระบบคุณภาพ ระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน การส่งมอบ ดา้นวศิวกรรม และการบริหารตน้ทุน 
• การอบรมปฐมนิเทศน์คู่คา้ใหม่ เพื�อใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจในเรื�องระบบการทาํงานร่วมกนัระหวา่งบริษทัและคู่คา้ โดยมีคู่คา้ที�เขา้ร่วมการอบรมปฐมนิเทศน์ในปี 2558 จาํนวน 22 ราย 

  
• การร่วมทาํกิจกรรมร่วมกบัคู่คา้ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและเปิดโอกาสใหคู่้คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสังคมของบริษทั โดยในปี 2558 ที�ผา่นมา ไดจ้ดักิจกรรมดงันี*  - กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ “Aapico & Supplier Adventure 2015” เป็นกิจกรรมปีนเขาชะโงก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก มีคู่คา้เขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 40 ราย 



 - การจดัโครงการ “AAPICO FAMILY CSR 2015” เพื�อส่งเสริมการทาํกิจกรรมเพื�อสังคมร่วมกนั โดยเปิดรับบริจากสิ�งของ ขา้วสาร อาหารแหง้ และสิ�งของที�ยงัขาดแคลนใหเ้ด็กผูย้ากไร้ ณ วดัทุ่งเหียง อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี ในวนัที� 14 พฤศจิกายน 2558 มีคู่คา้ที�มีส่วนสนบัสนุนกิจกรรม จาํนวน 62 ราย และมีพนกังานสนบัสนุนกิจกรรม จาํนวน 225 คน 

 
 

 



 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนของผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัอยา่งเคร่งครัด พนกังานทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค ไดรั้บการเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยา่งเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั และไม่มีการแบ่งแยกเชื'อชาติ ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทางธุรกิจ ในหวัขอ้การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และนโยบายบริษทัในขอ้ที� 5 เรื�องการเคารพนบัถือซึ� งกนัและกนั (Mutual Respect) ซึ� งถือเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับพนกังานในการเคารพบุคคลอื�น โดยพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติังานโดยให้เกียรติผูร่้วมงานไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใดก็ตาม ใหเ้กียรติลูกคา้ คู่คา้ และผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทั 
 บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผดิชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ในเรื�องการใชแ้รงงานบงัคบั ค่าตอบแทนในการทาํงาน ชั�วโมงการทาํงาน การเลือกปฏิบติั วนิยัและการลงโทษ การใชแ้รงงานเด็ก การใชแ้รงงานหญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดิการ ทั'งนี'  บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังานประจาํและพนกังานรับเหมาช่วง รวมทั'งนโยบายทางดา้นการบริหารบุคลากรต่างๆ ของบริษทั จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย  
 บริษทัส่งเสริมใหคู่้คา้หรือบริษทัรับเหมาช่วง ตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานของตนโดยคาํนึงถึงหลกัการสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อยา่งครบถว้น โดยไดร้ะบุไวใ้นสัญญา หากผูรั้บเหมาช่วงไม่ปฏิบติัตามกฎหมายถือวา่ไม่ปฏิบติัตามสัญญา และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้นอกจากนี'  บริษทัยงัมีระบบการเขา้ไปตรวจสอบและพฒันาบริษทัรับเหมาช่วง และคู่คา้ ทั'งในเรื�องการปฏิบติัตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นในเรื�องสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรมตามกฎหมาย 
 กรณีการจา้งเหมาแรงงานต่างชาติ บริษทัจะจา้งแรงงานต่างชาติที�มีใบอนุญาตการทาํงานที�ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั'น และพนกังานต่างชาติจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกบัพนกังานชาวไทย พนกังานต่างชาติที�ไม่เขา้ใจภาษาไทย บริษทัจะใหค้วามรู้ผา่นล่ามหรือผา่นสื�อการสอนที�เป็นภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบขอ้บงัคบัการปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ระบบคุณภาพ การปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม และวธีิการปฏิบติังานของกระบวนการต่างๆ เป็นตน้   



 

การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลวา่เป็นทรัพยากรที�มีค่าและเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจสู่สาํเร็จ โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัในเรื�องพนกังานมีความสุข (Happy Employees) ซึ� งบริษทัมีนโยบายที�จะดูแลพนกังานใหมี้คุณภาพชีวติที�ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยติุธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทั'งมีสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มุ่งมั�นที�จะทาํใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร โดยมีวฒันธรรมองคก์ร ที�จะช่วยสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข คือ การทาํงานเป็นทีม การแกไ้ขปัญหา ความรักต่อครอบครัว บริษทัและประเทศชาติ ความซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี และความเคารพนบัถือซึ� งกนัและกนั ซึ� งนโยบายทั'ง 5 ขอ้นี'  จะถูกปลูกฝังใหก้บัพนกังานทุกระดบัผา่นกระบวนการต่างๆ ทั'งการฝึกอบรมและกระบวนการสร้างวฒันธรรมการทาํงานขององคก์ร 
 ทั'งนี'  บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัต่อพนกังานในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ดงันี'  1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 2. จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี และปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 3. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ: ศรีของความเป็นมนุษย ์4. ใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน  5. การพิจารณาการแต่งตั'ง และการโยกยา้ย รวมทั'งการให้รางวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั'นเป็นเกณฑ ์6. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ 7. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 8. พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที�ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที�กาํหนด 9. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

ในปี 2558 บริษทัมีพนกังานเพิ�มขึ'นจากปี 2557 จาํนวน 256 คน คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ'นของพนกังานร้อยละ 9.35 ซึ� งพนกังานที�เพิ�มขึ'นเป็นพนกังานหญิงร้อยละ 6.79 และเป็นพนกังานชายร้อยละ 2.56  



 

ความหลากหลายของพนักงาน      

    ปี 2557 ปี 2558 
    รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
จาํนวนพนกังานแยกตามเพศ คน 2,739 1,998 741 2,995 2,068 927 
รอ้ยละ % 100 70.17 29.83 100 69.05 30.95 

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

 กลุ่มบริษทัอาปิโกใหค้วามสําคญักบัการจา้งแรงงานผูพ้ิการ โดยในปี 2558 มีจาํนวนพนกังานที�เป็นผูพ้ิการทั'งสิ'น 25 คน 

   
การสรรหาและการจา้งงาน กลุ่มบริษทัอาปิโก มีนโยบายสรรหาคดัเลือกพนกังานอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้งแรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบงัคบั โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรที�จดัทาํเป็นระเบียบปฏิบติั มีกระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถ และทกัษะตามตาํแหน่งงาน  การสัมภาษณ์โดยผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอยา่งโปร่งใส เพื�อใหไ้ดบุ้คลากรที�มีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานอยา่งแทจ้ริง ในปี 2558 บริษทัมีการจา้งงานจาํนวน 354 คน และมีพนกังานลาออกจาํนวน 403 คน โดยมีอตัราการลาออกร้อยละ 13.46 ของจาํนวนพนกังานทั'งหมด และจาํนวนการจา้งงานใหม่ร้อยละ 13.46 ของพนกังานทั'งหมด 



 

จาํนวนการจ้างงานใหม่และอตัราการลาออก 
     

    ปี 2557 ปี 2558 
    จาํนวน ชาย หญิง จาํนวน ชาย หญิง 
จาํนวนการจา้งงานใหม ่ คน 314 200 114 354 207 147 
รอ้ยละ % 11.46 7.3 4.16 12.93 7.56 5.37 
จาํนวนพนกังานที�ลาออก คน 364 257 107 403 250 153 
อตัราการลาออก % 13.28 9.38 3.9 13.46 8.35 5.11 หมายเหต:ุ พนกังานประจาํของบริษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR/ AL  การบริหารค่าจา้งและผลตอบแทน กลุ่มบริษทั อาปิโก มีนโยบายในการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนที�เป็นธรรม สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั ผา่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละตาํแหน่งงาน โดยไดน้าํระบบการประเมินผลโดยใชต้วัชี'วดัผลการปฏิบติังานมาใช้ในการประเมินผลพนกังานในระดบัวศิวกรและหวัหนา้งานขึ'นไป โดยตวัชี'วดันั'นตอ้งสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งงานและเป้าหมายของหน่วยงานและบริษทั ทั'งนี' เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการประเมินผล และยงัมีการปรับปรุงค่าตอบแทนใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั เพื�อดึงดูดผูมี้ความสามารถใหเ้ขา้ร่วมงานกบับริษทั และจูงใจใหพ้นกังานปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง  
 การบริหารสวสัดิการ กลุ่มบริษทั อาปิโก จดัใหมี้สวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของธุรกิจ บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการ และยงัเป็นสื�อกลางในการสื�อสารเรื�องสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบับริษทั และให้ความช่วยเหลือเรื�องสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน นอกจากคณะกรรมการสวสัดิการแลว้ บริษทัยงัแต่งตั'งคณะกรรมการอื�นเพิ�มเติมเพื�อช่วยในการบริหารจดัการและดูแลเรื�องสวสัดิการของพนกังาน โดยมีตวัแทนจากทุกแผนกเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ไดแ้ก่ คณะกรรมการรถบสั คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลี'ยงปีใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้มืฉุกเฉิน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ  

บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างโรงงานใหเ้ป็นพื'นที�การทาํงานที�มีความสุข จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้อื'อต่อการมีสุขภาพจิตที�ดี และมีร่างกายที�แขง็แรง เพื�อสนบัสนุนวสิัยทศัน์ของบริษทัในการเป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพ รักษสิ์�งแวดลอ้ม และมีความสุข โดยผลจากการเริ�มทาํโครงการสีเขียว (Green Project) ในปี 2557 ตน้ไมที้�ปลูกเพื�อเพิ�มพื'นที�สีเขียวในโรงงานไดใ้หค้วามร่มรื�นแก่พนกังานมา



 

ตลอดปี 2558 และผลผลิตทีไดจ้ากการปลูกตน้ไมใ้นโรงงาน จะนาํมาจาํหน่ายใหพ้นกังานในราคาประมาณ 
20-30% ของราคาขายในทอ้งตลาด ทั#งนี# เพือช่วยเหลือพนกังานในการบริโภคสินคา้ทีมีราคาถูก ปลอดสารพิษ และเงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิต จะนาํไปสบทบเขา้กองทุนของชมรมเสียสละเพือนาํไปใช้ช่วยเหลือพนกังานทีประสบปัญหาความเดือนร้อนต่อไป 

 
 กิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์ เพือสร้างความรักความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพือนพนกังานในแผนกต่างๆ และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารและบริษทั 

• กิจกรรมรดนํ#าดาํหวัผูบ้ริหารเนืองในโอกาสสงกรานต ์เพือสืบสานประเพณีอนัดีงามของไทย เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ดนํ#าขอพรจากผูบ้ริหาร สร้างความใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน ซึ งผูบ้ริหารจะใชโ้อกาสนี#ในการใหโ้อวาทแก่พนกังานใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัในระหวา่งวนัหยดุสงกรานต ์ 

 
• กิจกรรมผูบ้ริหารส่งพนกังานกลบับา้นในช่วงวนัหยดุยาวสงกรานตแ์ละปีใหม่ เพือสร้างความตระหนกัเรืองปลอดภยัในวนัหยดุ การไม่ขบัรถในขณะมึนเมา การมีสติไม่ประมาทในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น และใหก้ลบัมาทาํงานดว้ยความปลอดภยัทุกคน 

ปี 2557 ปี 2558 



 

 
• การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนกังานทีเรียนดี บริษทัสนบัสนุนทุนเพือการศึกษาบุตรธิดาของพนกังานเป็นประจาํทุกปี ตั#งแต่ระดบัประถมศึกษาปีที 1 จนถึงปริญญาตรี ในปี 2558 กลุ่มบริษทัอาปิโก มอบทุนการศึกษาทั#งหมด 67 ทุน 

 
• กิจกรรมทาํบุญในประเพณีสาํคญัต่างๆ โดยบริษทัจะร่วมกบัชมรมพุทธศาสนานิมนต์พระสงฆม์ารับบิณฑบาตและใหศี้ลใหพ้รแก่พนกังานในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา อาทิ วนัขึ#นปีใหม่ วนัเขา้พรรษา รวมทั#งการอบรมพนกังานในบางหลกัสูตรดว้ย ซึ งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บัพนกังาน 

 
• การจดัการแข่งขนัการประกวดร้องเพลงในวนัพ่อแห่งชาติ เพือส่งเสริมความรักในสถาบนัครอบครัว โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั และเปิดขายพวงมาลยัสาํหรับกองเชียร์ เงินทีไดจ้ากการขายพวงมาลยัชมรมเสียสละจะนาํไปใชส้าํหรับช่วยเหลือเพือนพนกังานทีประสบปัญหาความเดือนร้อน 

บจ. อาปิโก อมตะ บมจ. อาปิโก ไฮเทค 



 

 
• กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี และงานเลี#ยงสังสรรคปี์ใหม่ ประจาํปี 2558 เพือเปิดโอกาสให้พนกังานไดพ้บปะสังสรรค ์ผอ่นคลายจากการทาํงานหนกัมาตลอดทั#งปี ส่งเสริมการออกกาํลงักายและสร้างความสัมพนัธ์จากการทาํกิจกรรมร่วมกนั ประกอบดว้ยการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล ตระกร้อ ปิงปอง และกีฬาพื#นบา้น การประกวดกองเชียร์ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการจบัสลากมอบของรางวลัปีใหม่ใหก้บัพนกังาน   
• กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพือสร้างใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมีระเบียบวินยั และส่งเสริมใหพ้นกังานดูแลรักษาพื#นทีการทาํงานและบริเวณบริษทั ซึ งจะช่วยพนกังานมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ส่งผลใหพ้นกังานมีสุขภาพกายและจิตทีดี และยงัช่วยเพิมผลิตภาพในการทาํงานทีดีขึ#นอีกดว้ย โดยจดัใหมี้การทาํ Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั# ง และผูบ้ริหารจะรณรงคเ์รือง 5ส ในการประชุมพนกังานประจาํสัปดาห์ 

 
 การพฒันาบุคลากร กลุ่มบริษทั อาปิโก ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตลอดอายุการทาํงาน เพือสร้างคนดีและคนเก่งใหก้บัสังคม โดยไดจ้ดัตั#งบริษทั อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางและรับผดิชอบในการพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะทีนาํไปสู่การปฏิบติังานจริง สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร เพือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพสูงสุด ในการพฒันาตนเองและสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร บริษทัไดก้าํหนดทกัษะ



 

ที�จาํเป็นและหวัขอ้ในการฝึกอบรมของแต่ละตาํแหน่งงาน โดยที�พนกังานจะไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเอง โดยสรุปผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรในปี 2558 ดงันี'  
• จดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริษทั โดยเนน้หลกัสูตรที�เป็นวชิาพื'นฐานที�ทุกบริษทัสามารถใชร่้วมกนัได ้คดัสรรวทิยากรที�มีคุณภาพและประเมินผลผลสัมฤทธิ:ของการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตร และเพิ�มหลกัสูตรที�เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานหรือหลกัสูตรตามสายวชิาชีพใหม้ากขึ'น 
• ปรับปรุงสถานที�ในการฝึกอบรม เพื�อรองรับการฝึกอบรมทั'งที�เป็นแบบห้องเรียน และสถานที�จดักิจกรรมนอกห้องเรียน 
• เริ�มการใชห้ลกัสูตรบงัคบัตามตาํแหน่งงานที�สาํหรับการปรับขึ'นตาํแหน่งประจาํปี ส่งผลใหพ้นกังานมีความตื�นตวัในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมขึ'นเป็นอยา่งมาก พิจารณาจากระยะเวลาในการปิดรับการลงทะเบียนที�ระยะเวลาเฉลี�ย ประมาณ 4 ชั�วโมง จาก 3-4 วนั ในปี 2557 
• จาํนวนหลกัสูตรที�พนกังานไดรั้บการฝึกในปี 2558 จาํนวน 147 หลกัสูตร รวมการฝึกเองและส่งฝึกอบรมภายนอก มีผูเ้ขา้รับการฝึกทั'งสิ'น 2,779 คน คิดเป็น 22,657 man-hour ต่อปี จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ย 7.56 ชั�วโมง ต่อคนต่อปี 

 สรุปการฝึกอบรมของกลุ่มบริษทั อาปิโก 
หมวด หัวเรื�อง ปี 2557 ปี 2558 

รุ่น จาํนวนผู้รับการฝึก จาํนวนชั�วโมง รุ่น จาํนวนผู้รับการฝึก จาํนวนชั�วโมง A เทคนิคเฉพาะงาน 39 341 2,553 63 553 3,830 B การบริหารและการเงิน 17 719 9,987 7 262 2,904 C การจดัการแบบมีส่วนร่วม 13 457 3,258 24 566 3,429 
D ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม  84 1,487 8,546 40 801 6,621 
F คอมพิวเตอร์ และภาษา 3 6 30 9 197 1,073 G การพฒันาคุณภาพชีวติ 8 63 450 4 400 4,800 รวม 164 3,073 24,824 147 2,779 22,657  



 

 หมวด A เทคนิคเฉพาะงาน เพื�อใหค้วามรู้ หรือฝึกทกัษะในเรื�องเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�นอกเหนือจากการอบรมในงาน หรือ On-the-job training อาทิ อบรม PLC พื'นฐาน และ PLCระดบัสูง อบรมการใชง้านหุ่นยนต ์อบรมการใชโ้ปรแกรม Catia V5 R22 และโปรแกรม Solidworks อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจดัซื'อ อบรมระบบอตัโนมตัที�ใชใ้นการผลิต การบาํรุงรักษาเครื�องจกัรกล เป็นตน้ 
 หมวด B การบริหารและการเงิน เพื�อใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะการบริหารระบบ บริหารคน และบริหารธุรกิจกบัผูบ้ริหารตั'งแต่ระดบัตน้-กลาง-สูง อาทิเช่น - อบรมหลกัสูตรการพฒันาองคก์ร (Organization Development) สาํหรับผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารที�ไดรั้บการปรับตาํแหน่ง เพื�อให้ผูบ้ริหารไดเ้รียนรู้แนวคิดการบริหารงานแบบใหม่ ที�จะสามารถนาํไปเปลี�ยนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ ซึ� งจะส่งผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงองคก์รในที�สุด ในปี 2558 เป็นรุ่นที� 4 และตลอด 4 ปีที�ผา่นมามีผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรนี' ไปแลว้ 118 คน มีผลงานการทาํโครงการพฒันาองคก์รไปแลว้ทั'งสิ'น 118 โครงการ 

 การนาํเสนอโครงการพฒันาองคก์ร วนัที� 4 กรกฎาคม 2558 ณ คุง้นํ ารีสอร์ท จ.นครนายก -  อบรมหลกัสูตรการพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน (Supervisory Skills Development) สาํหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ที�ไดรั้บการปรับตาํแหน่ง เพื�อใหมี้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของการเป็นหวัหนา้งาน การควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การบริหารงานและบริหารคนใหไ้ดผ้ลสาํเร็จตามเป้าหมาย ในปี 2558 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 63 คน รวมหวัหนา้งานที�ผา่นหลกัสูตรนี'ไปแลว้ทั'งสิ'น 299 คน 



 

    
- การอบรมหลกัสูตร HR for Non-HR สาํหรับผูบ้ริหารทุกระดบั เพือใหผู้บ้ริหารในทุกสายงานมีความเขา้ใจบทบาททีสําคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน และสามารถทาํงานร่วมกบัหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพือใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษทั 
- การอบรมหลกัสูตร Finance for Non-Finance เพือใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจเรืองการบริหารงบประมาณ งบการเงิน งบกระแสเงินสด ตน้ทุน และการใชข้อ้มูลทางการเงินเพือการตดัสินใจ 
- การอบรมผูน้าํเพือสันติภาพ สาํหรับผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง เพือสร้างความเป็นพลเมืองทีดีใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั เนน้การเป็นผูน้าํธรรมมาภิบาล ผูน้าํโลกาภิวฒัน์ ผูน้าํประชาธิปไตย ความสาํคญัของธรรมชาติ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยปี 

2558 เป็นรุ่นที 2 มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมจาํนวน 50 คน รวมผูบ้ริหารทีผา่นการอบรมไปแลว้ทั#งสิ#น 99 คน 

 การอบรมผูน้าํเพื�อสนัติภาพ รุ่นที� 2 วนัที� 20-23 พฤศจิกายน 2558  ณ สวนสนัติภาพธรรมสถาน จ.นครนายก 
- การอบรมเพือพฒันาทีมงานและสร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศ เนน้การสร้างวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร สร้างทศันคติทีดี ให้รู้จกัการทาํงานเป็นทีม การเป็นผูน้าํและผูต้าม การเสียสละ มีความอดทนอดกลั#นต่อบริษทั เพือร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้จกัรักษาระเบียบวนิยัและมีวนิยัในตนเอง 

โครงการอบรมพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งานสาํหรับพนกังานปรับตาํแหน่งปี 2558  วนัที� 14-15 มีนาคม 2558  ณ คุง้นํ- ารีสอร์ท  จงัหวดันครนายก 



 

 การอบรมเพื�อพฒันาทีมงานและสร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศ  วนัที� 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก   หมวด C การจดัการแบบมีส่วนร่วม เป็นหลกัสูตรพื'นฐานที�ทุกแผนกสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการเพื�อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง อาทิ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพื�อส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัการคิดพฒันาการทาํงานอยา่งเป็นระบบ อบรมเทคนิคการเป็นผูส้อนงานและเทคนิคการสอนงานเพื�อสร้างวทิยากรฝึกอบรมในกระบวนการทาํงานต่างๆ เป็นตน้ 

 การฝึกอบรมการเป็นวทิยากรในงาน (On-the-job Trainer) วนัที� 8-9 ตุลาคม 2558 ณ บมจ. อาปิโก ไฮเทค  หมวด D ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม อาทิ อบรมระบบ ISO/ TS 16949: 2009 รวมทั'ง Core Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษพ์ลงังานเพื�อปลูกฝังจิตสาํนึกใหทุ้กคนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรในองคก์รใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อบรมความปลอดภยัสาํหรับพนกังานเพื�อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
 หมวด F คอมพิวเตอร์ เพื�อพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื'นฐาน และภาษาใหก้บัพนกังาน เช่น การใช ้Microsoft Office, Outlook การใชง้านระบบ Oracle เพื�อช่วยสนบัสนุนการทาํงานแบบ Lean Manufacturing และการอบรมภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 



 

 หลกัสูตรประเภท G การพฒันาคุณภาพชีวติ และการทาํกิจกรรมเพื�อสังคม ทั'งนี'  เพื�อสร้างแนวคิดการทาํงานอยา่งมีความสุข สามารถบริหารงานและบริหารชีวติส่วนตวั และทาํสิ�งดีๆ เพื�อสังคมไปพร้อมกนัได ้
 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหค้วามสาํคญัในเรื�องสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเพื�อป้องกนัความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุและเจบ็ป่วยจากการทาํงาน โดยไดจ้ดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ในเชิงป้องกนั เนน้การใหค้วามรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใหก้บัพนกังานในทุกระดบัใหมี้จิตสํานึกดา้นความปลอดภยั มีเป้าหมายที�จะลดความสูญเสียจากการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการทาํงาน สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงานเพื�อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง  
 การปฏิบติังานดา้นการจดัการความปลอดภยัในสถานที�ทาํงานและการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558 บริษทัมีการปฏิบติัดงันี'   

• การอบรมพนกังานในเรื�องของความปลอดภยัเพื�อใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ไดแ้ก่  - อบรมความปลอดภยัพื'นฐานใหแ้ก่พนกังานใหม่ก่อนเริ�มปฏิบติังาน จาํนวน 100% ของพนกังานที�เริ�มงานใหม่ทั'งหมด และอบรมความรู้พื'นฐานดา้นความปลอดภยัในกบัพนกังานทุกระดบั จาํนวน 2 รุ่น 74 คน  - อบรมเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานในระดบัหวัหนา้งานและระดบับริหาร จาํนวน 2 รุ่น 68 คน  - อบรมคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม และนอกจากนี'ยงัจดัอบรมในเรื�องความปลอดภยัเฉพาะสาํหรับปฏิบติังานตามหนา้ที� เช่น การใชปั้' นจั�น การใชร้ถยก และบุคลากรเฉพาะตามที�กฎหมายกาํหนด  
• พนกังานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลเมื�อเขา้ปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสมกบัความเสี�ยงของแต่ละพื'นที� และหวัหนา้งานตอ้งทาํการตรวจสอบความพร้อมในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลของพนกังานก่อนเริ�มงานทุกครั' ง 
• การทาํกิจกรรมเพื�อคน้หาและขจดัอนัตรายในพื'นที�ทาํงาน (CCCF-Completely Check Completely Find out) โดยที�พนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคน้หาพื'นที�อนัตรายหรือจุดเสี�ยงที�อาจจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุในพื'นที�ทาํงาน 
• การทาํกิจกรรมความปลอดภยัของเครื�องจกัร ( 2015 TCC Machine Safety Activity) ร่วมกบัสมาคมความร่วมมือโตโยตา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อปรับปรุงสภาพการทาํงาน ลดอุบติัเหตุที�



 

เกิดจากเครื�องจกัรในปี 2557 มุ่งเนน้เครื�องจกัรที�มีความเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กิดอนัตรายสูง โดยได้ดาํเนินการไป 20% และในปี 2558 ไดด้าํเนินการในส่วนของเครื�องจกัรที�มีความเสี�ยงสูงทั'ง 80% ที�เหลือ  รวมทั'งขยายผลไปที�เครื�องจกัรขนาดเล็ก เช่น การติดเซ็นเซอร์ที�เครื�อง Feeder 250 ตนั จาํนวน 2 เครื�อง เครื�อง Seyi 200 ตนั  

 
• การจดัทาํแผนฉุกเฉิน อบรมความรู้การป้องกนัภยั และการซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน เช่น การซอ้มแผนฉุกเฉินเหตุอุทกภยั แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั�วไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ้รวมทั'งการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  

 การซอ้มแผนฉุกเฉินและการซอ้มอบยพหนีไฟ ประจาํปี 2558 ร่วมกบันิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บา้นหวา้)                       และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหวา้ ในวนัที� 23 ธนัวาคม 2558 
• การส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั อาปิโก ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การสื�อสารผา่นการประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมเชา้ หรือการจดักิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคาํขวญั ประกวดร้องเพลงความปลอดภยั และการจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 

  



 

• การดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน ทั'งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ใหท้าํงานดว้ยความสุขกายสบายใจ เช่น การจดัอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื'องตน้ การตรวจสุขภาพประจาํปี การจดัทาํโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิสาํหรับพนกังานที�ตอ้งทาํงานในพื'นที�การทาํงานที�มีเสียงดงั การจดัพื'นที�ออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน การจดักิจกรรมกีฬาสีประจาํปี เป็นตน้  สถิติการเกดิอุบัติเหตุ กลุ่มบริษัท อาปิโก  

No. ประเภทของอุบตัเิหต ุ รวม (ครั�ง) 2556 2557 2558 1 อุบติัเหตุเลก็นอ้ยไมห่ยดุงาน 59 47 43 2 หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 8 7 9 3 หยดุงานเกิน 3 วนั 11 8 5 4 สูญเสียอวยัวะบางส่วน 1 0 0 5 ทุพพลภาพ 0 0 0 6 เสียชีวติ 0 0 0 รวม 79 62 57  หมายเหต:ุ สถิติอุบติัเหตบุริษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AL/ AS/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR  จากการดาํเนินการป้องกนัอุบติัเหตุในเชิงรุก ส่งผลใหส้ถิติการเกิดอุบติัเหตุปี 2558 ของกลุ่มบริษทั อาปิโก ลดลงร้อยละ 8.06 จากปี 2557 จากความมุ่งมั�นในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ส่งผลใหบ้ริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั และบริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั ไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงแรงงาน เพื�อแสดงวา่เป็นสถานประกอบการที�มีความมุ่งมั�นดาํเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภยั เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วนัที� 3 สิงหาคม 2558 

  
 



การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
 กลุ่มบริษทั อาปิโก เล็งเห็นถึงความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้ม มีการบริหารจดัการและควบคุมผลกระทบที�เกิดขึ&นจากการดาํเนินงานต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยประเด็นดา้นสิ�งแวดลอ้มไดถู้กระบุไวใ้นวสิัยทศัน์ของบริษทัที�ตอ้งการเป็นองคก์รที� “รักษสิ์�งแวดลอ้ม” (Green) ซึ� งถือเป็นภารกิจสาํคญัขององคก์รที�ตอ้งใส่ใจกระบวนการทาํงานทุกกระบวนการใหค้าํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ครอบคลุมการจดัการสิ�งแวดลอ้มตั&งแต่กระบวนการจดัซื&อจดัจา้ง กระบวนการผลิต การจดัการดา้นพลงังาน การจดัการขยะ นอกจากนี&  บริษทัยงัไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 โดยไดก้าํหนดแผนการประเมินลกัษณะปัญหาสิ�งแวดลอ้มในดา้นการใชท้รัพยากร และดา้นมลภาวะที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มทั&งทางตรงและทางออ้ม โดยปี 2557 มีการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดงันี&  

• กาํหนดนโยบายและแผนงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายสิ�งแวดลอ้ม  
• ดาํเนินการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสง ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง ตรวจวดัระดบัความร้อน ตรวจวดัคุณภาพอากาศ ตรวจวดัค่านํ&าเสีย เพื�อเฝ้าระวงัและควบคุมผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ การตรวจวดัความสะอาดของนํ&าดื�มทุกจุดบริการนํ&าดื�มเพื�อใหพ้นกังานมีนํ&าดื�มที�สะอาดและมีสุขภาพที�ดี  
• ดาํเนินการขอการรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001 สาํหรับโรงงานที�ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง คือ บมจ. อาปิโก ไฮเทค สาขาระยอง, บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั, บริษทั อาปิโก สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั และ บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งคาดวา่จะผา่นการรับรองภายในปี 2559 
• กลุ่มบริษทัอาปิโก และ Supplier จาํนวนรวมทั&งสิ&น 15  บริษทัเขา้ร่วมโครงการอบรมแนวทางการบริหารจดัการใชท้รัพยากร และพลงังานอยา่งเต็มประสิทธิภาพที�ก่อใหเ้กิดกาํไร (Resource and Energy Management) รุ่นที� 15 ภายใต ้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ&นส่วนยานยนตสี์เขียว โดยนาํหลกัการและเทคนิควธีิ (Approach) การบริหารจดัการสถานประกอบการ อนัมุ่งหมายใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรผูบ้ริหารและผูน้าํในสถานประกอบการต่างๆ เพิ�มขีดความสามารถในการบริหารจดัการเพิ�มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและกระบวนการผลิต โดยเฉพาะวตัถุดิบและพลงังาน เพื�อลดตน้ทุนและผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   



 
• บริษทัไดรั้บรางวลัธงธรรมาภิบาลสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัประจาํปี 2558 ซึ� งเป็นรางวลัที�การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบให้แก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแบบอยา่งในการนาํระบบธรรมาภิบาลสิ�งแวดลอ้ม มาบริหารจดัการบริษทัได้อยา่งมีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และเป็นยคุใหม่ สร้างสมดุลระหวา่งสิ�งแวดลอ้มกบัสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจดัการที�มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั1งเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัชุมชนโดยรอบ ในการพฒันาอุตสาหกรรมให้อยูคู่่กบัชุมชนและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 ตวัแทนบริษทัรับรางวลัธงขาว-ดาวเขียว ประจาํปี 2558 ในวนัที� 2 ธนัวาคม 2558 

 



การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 กลุ่มบริษทั อาปิโก ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาชุมชนและสังคมในวงกวา้ง โดยเป็นหนึ�งในพนัธกิจของบริษทัที�ตอ้งการให ้“สังคมมีความสุข” (Happy Public) สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์เพื�อสังคมทั&งทางตรงและทางออ้ม โดยในปี 2558 มีการดาํเนินกิจกรรมเพื�อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม ดงันี&   ในปี 2557 บริษทัมีการดาํเนินโครงการเพื�อสังคม ดงันี&  

• โครงการ “หนีเมืองกรุง มุ่งเขา้วดั” เพื�อส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยพนกังานร่วมบริจาคเงินใหแ้ก่วดัคีรีวนั ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ในวนัที� 5 กรกฎาคม 2558 ซึ� งวดัคีรีวนัไดรั้บดูแลเด็กกาํพร้าและสามเณรที�ฐานะทางบา้นยากจน กวา่ 40 รูป และร่วมบาํเพญ็ประโยชน์โดยการกวาดบริเวณรอบวดั และช่วยกนัขดัลา้งทาํความสะอาดบริเวณรอบๆ พระอุโบสถ     
• โครงการการบริจาคโลหิต เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการเสียสละที�ยิ�งใหญ่เพื�อช่วยต่อชีวติเพื�อนมนุษย ์โดยบริษทัจดัใหมี้การรับบริจาคโลหิตจากพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยในปี 2558 ไดจ้ดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต จาํนวน 4 ครั& ง   

• ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั อาปิโก ร่วมกนัซื&อตน้ไมแ้ละปลูกตน้ไม ้บนพื&นที� 10 ไร่ใหแ้ก่มูลนิธิเพื�อนสันติภาพ  ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน ต.บา้นพร้าว  อ.บา้นนา จ.นครนายก เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2558 มีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไมจ้าํนวน 120 คน  



 


