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เกี�ยวกบัรายงานฉบับนี� 

 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัอาปิโก จดัทาํขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

เพื�อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยนื ครอบคลุมการดาํเนินงานที�สาํคญัดา้นสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดย

ใชก้รอบการรายงานขอ้มูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดประเดน็ดา้นความยั�งยนืที�สาํคญัต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และประเมินระดบัความสาํคญัของประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งและ

มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายงานฉบบันี�  มีขอบเขตของการรายงานครอบคลุมขอ้มูลการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหารงาน 

ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ครอบคลุมการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�อยูใ่นประเทศไทย ดงันี�  

• บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

สาขาอยธุยา (AH) และระยอง (AHR) 

• บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั (AHP) 

• บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง จาํกดั (AHT) 

• บริษทั อาปิโก เลม็เทค จาํกดั (AL) 

• บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จาํกดั (ASICO) 

• บริษทั เอด็ช่า อาปิโก จาํกดั (EA) 

• 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 (APB) และระยอง (APR) 

• บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จาํกดั (NESC) 

• บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั (AM) 

ภายใตว้ิสัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจเพื�อมุ่งสู่ “การเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตที์�คล่องตวั มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการ

รักษาสิ�งแวดลอ้มเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืน และก้าวไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล”  กลุ่มบริษทัอาปิโกมุ่งเน้นให้การปฏิบติังานในทุก

กระบวนการทาํงานมีความสอดคลอ้งและสนับสนุนวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั และมีแผนงานที�จะพฒันาระบบการจดัเก็บ

ขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความสมบูรณ์

ครบถว้น ซึ�งในปี 2559 บริษทัไดมี้การเพิ�มเติมวสิยัทศัน์ขององคก์รในเรื�องการกา้วไปสู่เทคโนโลยดิีจิทลั โดยมีเป้าหมายที�จะนาํระบบ

เทคโนโยลีที�ทนัสมยัมาใชเ้พื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานภายในองคก์ร ลดกระบวนการทาํงานที�ซํ� าซอ้น และลดการใช้

ทรัพยากรสิ�นเปลือง เช่น กระดาษ เป็นตน้ รวมทั�งการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาในดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัให้เพิ�มมากยิ�งขึ�น ทั�งนี�

เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตของบริษทัและการเติบโตอยา่งย ั�งยนื 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของเรา 

 การบริหารจดัการเพื�อความยั�งยนืของกลุ่มบริษทัอาปิโก ใหค้วามสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียและการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผา่นช่องทางต่างๆ เพื�อใหบ้รรลุความคาดหวงัที�สาํคญั 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื�อสาร 

 

สินคา้ที�มีคุณภาพ, ตน้ทุนตํ�า, การ

ส่งมอบตรงเวลา, ความปลอดภยัใน

การทาํงาน, การใหค้วามร่วมมือที�ดี

, ความโปร่งใสในการทาํงาน 

1) การพฒันาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 

2) การบริหารจดัการเพื�อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ 

 การประชุม 

 การพบปะ 

 การรายงาน 

 

 

ผลตอบแทนและสวสัดิการที�ดี, 

ความเป็นธรรม, การมีส่วนร่วม, 

สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภยัใน

การทาํงาน, คุณภาพชีวติที�ดี, การ

พฒันาตนเอง, ความกา้วหนา้ใน

สายอาชีพ 

 

1) การบริหารจดัการผลตอบแทน

และสวสัดิการพนกังาน 

2) การจดัการสภาพแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3) การพฒันาความสามารถของ

พนกังานใหเ้หมาะสมกบัการ

เติบโตของบริษทั 

4) การพฒันาคุณภาพชีวติของ

พนกังาน 

 การประชุมประจาํสัปดาห ์

 การประชุมกลุ่มยอ่ย 

 ระบบอินทราเน็ต 

 จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

 การฝึกอบรมพนกังาน 

 กิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์ 

 การรับขอ้ร้องเรียน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื�อสาร 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ

โปร่งใสในการบริหารกิจการ, 

แผนการลงทุนในอนาคต, ความ

ยั�งยนืของธุรกิจ 

1) การสร้างความเชื�อมั�นใหก้บันกั

ลงทุน 

2) การแสดงขอ้มลูอนัเป็นจริงและ

ตรวจสอบได ้

3) การแสดงรายงานความ

รับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ 

 การประชุมผูถื้อหุน้ 

 รายงานประจาํปี 

 กิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 เวบ็ไซต ์

 การเยี�ยมชมโรงงาน 

 

กาํไร, ความมั�นคงทางธุรกิจ, ชาํระ

เงินตรงเวลาและครบถว้น, การทาํ

ธุรกิจที�โปร่งใส, สัญญาชื�อขาย

ชดัเจน ไม่เอารัดเอาเปรียบ, มีส่วน

ร่วมในการพฒันาร่วมกบัลูกคา้ 

1) การบริหารเครดิตและความ

เชื�อมั�นของคู่คา้ 

2) การพฒันาศกัยภาพคู่คา้ 

3) การสื�อสารนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริต และนโยบายความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 การประชุมประจาํปี 

 การเยี�ยมชมบริษทัคู่คา้ 

 การฝึกอบรมคู่คา้ 

 การพบปะ 

 การจดักิจกรรมเพื�อสังคม

ร่วมกบัคู่คา้ 

 

ความปลอดภยัในดา้นสุขภาพ, ไม่

ก่อมลภาวะใหก้บัชุมชน/ สังคม, มี

ส่วนร่วมในการพฒันาและ

สนบัสนุนชุมชน/ สังคม 

1) การจดัการขอ้ร้องเรียน 

2) การจดัทาํกิจกรรมเพื�อสังคมเพื�อ

สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชน/ สังคม 

3) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งโรงงานและชุมชนรอบขา้ง 

 การพบปะชุมชน 

 การรับขอ้ร้องเรียน 

 การสนบัสนุนกิจกรรม 

 การใหค้วามช่วยเหลือ 

 

การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง

ถูกตอ้งครบถว้น, การจ่ายภาษีและ

ค่าธรรมเนียม, การใหค้วามร่วมมือ, 

การจดัการขอ้ร้องเรียนหรือขอ้

พิพาทกบัชุมชน 

1) การปฏิบติัตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงาน

ราชการ 

2) การใหค้วามร่วมมือกบั

หน่วยงานราชการ 

 การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 

 การพบปะ เขา้เยี�ยมในวาระ

สาํคญั 

 

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 1) การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส

และเป็นธรรม 

 การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

สมาคม 

 การพบปะและเปลี�ยน

ประสบการณ์ 

 

โครงสร้างคณะกรรมการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัไดข้บัเคลื�อนการดาํเนินงานในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง

กับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอย่างต่อเนื�อง โดยมีผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัเป็นประธานคณะกรรมการ มีผูบ้ริหาร

ระดบักลางและพนกังานที�เป็นตวัแทนจากทุกหน่วยงานเขา้มาเป็นส่วนร่วมของคณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม โดยมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ประสานงานร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรในองค์กรและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัให้เห็นถึงความสําคญัของการ

ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั�นการดาํเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซื�อสัตย ์ยุติธรรมและ โปร่งใส มีความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้มโดยรวมเป็น

สาํคญั ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รักษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี�  ไม่เรียกรับ หรือใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัใดที�อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ส่งเสริม

ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ คู่คา้ และคู่แข่งทางการคา้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัของกฎหมาย และจารีต

ประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�  

 สนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั�งจดัให้มีระบบ

การควบคุมภายในเพื�อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 

 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียโดยรวม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบัติที�ดีเพื�อแสดงถึง

เจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ตอ้งหลีกเลี�ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี�ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้บริษทัฯเสียผลประโยชน์ หรือทาํให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง 

 มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้ที�จะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม 

และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งรักษาสมัพนัธภาพที�ดีและยั�งยนื จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้

เกี�ยวกับคุณภาพของสินคา้และบริการ และรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�

เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 

 ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและมีความซื�อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตาม

กฎหมายและกติกาที�กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�  ดาํเนินธุรกิจบน

พื�นฐานของความเกื�อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั�งสองฝ่าย ให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�งปฏิบติัตามพนัธสัญญา

อยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

 ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัภายในประเทศ และหลกัสากล  ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี�ยวกบั

หลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยตั�งอยูบ่นพื�นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม 
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 ให้ความสาํคญักบัภาครัฐซึ� งถือเป็นหนึ�งในผูมี้ส่วนไดเ้สีย หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจส่งผลต่อการกระทาํที�ไม่เหมาะสม 

หากตอ้งติดต่อหรือต่อรองกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล 

 การรับและการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งมีมูลค่า รวมถึงการเลี�ยง หรือรับเลี�ยงจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจของ บริษทัฯให้สามารถกระทาํไดใ้นวิสัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที�เหมาะสมหรือ

พอเหมาะพอควร และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที�ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม 

นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากบริษทัฯที�อาจ มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง 

 การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหา โดยการเคารพสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื�อสารภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสั�ง และมาตรฐานที�บริษทัฯกาํหนด ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น 

 กลุ่มบริษทัอาปิโกมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกส่วนตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี บริษทัไดร้ณรงค์การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นให้บุคลากรในองค์กรไดมี้ความ

เขา้ใจและแสดงความมุ่งมั�นในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ 

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการองค์กรที�ดีของบริษทั จึงไดมี้การจดัตั�งคณะกรรมการเพื�อตรวจสอบและรับเรื�อง

ร้องเรียนขอ้ร้องทุกขแ์ละการกระทาํที�ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เพื�อตรวจจบัการกระทาํความผิดและไม่ถูกตอ้งภายในบริษทั 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�พิจารณาอนุมติันโยบายและสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตหรือ

คอร์รัปชั�นที�จะเกิดขึ�นในบริษทั เพื�อให้ทุกคนในบริษทัไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของปัญหาที�จะเกิดขึ�นจากการทุจริต

คอร์รัปชั�น พร้อมทั� งกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทาํทุจริตที�ส่งผลต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ พิจารณาบทลงโทษและร่วมมือหาวธีิการแกไ้ขปัญหาใหก้บับริษทั 

แนวทางการปฏิบตังิานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

นโนบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นจดัทาํขึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์หพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั�งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้ของ

กลุ่มอาปิโกของบริษทัมีแนวทางการปฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริต

และคอร์รัปชั�น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  กลุ่มบริษทัอาปิโกสร้างจิตสาํนึกและกาํหนดให้ทุกคนในบริษทัมีหนา้ที�ความรับผิดชอบ

ในการต่อตา้นคอร์รัปชั�น และประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กคนในองคก์รทราบและปฎิบติัตามนโยบายที�บริษทักาํหนดรวมทั�งเปิดเผยขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นใหแ้ก่สาธารณชนทราบ โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบาย ดงันี�  

นโยบายการรับของขวัญปีใหม่ (Policy of Purchase) 

บริษทัไดมี้การชี�แจง้ใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบติัของบริษทัเกี�ยวกบัการรับของขวญั ของกาํนลั และของ

ชาํร่วยอื�นๆ (รวมเรียกว่า “ของขวัญ”) ที�ไดรั้บจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลทั�วไปอื�นๆ ซึ� งพนักงานของบริษทัอาจไดรั้บของขวญัจาก

บริษทัคู่คา้หรือบุคคลทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือและความสัมพนัธ์อนัดีทางธุรกิจกบับริษทัตามธรรม

เนียมธุรกิจที�มีการปฎิบติัโดยทั�วไป ทั�งนี�  พนกังานของบริษทัสามารถรับของขวญัจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไดเ้พื�อเป็นการ
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รักษาความสัมพนัธ์ที�ดี โดยที�ของขวญัดงักล่าว ตอ้งเป็นการใหโ้ดยสมคัรใจ และ/หรือเกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือ

การประชาสมัพนัธต์ามธรรมเนียมปฎิบติัโดยทั�วไป 

บริษทัขอใหพ้นกังานรายงานรายการของขวญัที�พนกังานไดรั้บจากบริษทัคู่คา้หรือบุคคลเกี�ยวขอ้งทั�วไป และนาํส่งของขวญั

ที�ไดรั้บมาให้กบัฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจดัการของบริษทัทุกชิ�นโดยไม่จาํกดัมูลค่าเพื�อที�ฝ่ายบุคคลจะไดด้าํเนินการแจกจ่ายของขวญัที�

ไดรั้บมาใหแ้ก่บุคคลอื�นอยา่งเหมาะสมต่อไป 

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสเพื�อเป็นช่องทางให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้และผู ้

จาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษทัและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและ

ถูกกฎหมาย อีกทั�งยงัเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฎิบติัหนา้ที�ที�ไม่ถูกตอ้ง โดยถือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการปฎิบติัใน

การกาํกบัดูแลกิจการภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ปิดเผยขอ้มูล หรือแจง้เบาะแสของการกระทาํที�ผิดกฎระเบียบ

ของบริษทัหรือผิดกฎหมาย ซึ� งการกระทาํเหล่านี�ครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจริต การกระทาํผิดทางการเงิน

เป็นครั� งคราว ความไม่ซื�อสัตย ์การกระทาํผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั�งนี�  รายงานขอ้ร้องเรียนต่างๆ 

จะตอ้งตั�งอยูบ่นพื�นฐานของเจตนาที�ดี มีเหตุผลน่าเชื�อถือไดว้า่ขอ้มูลนั�นๆ เป็นความจริง 

ประเภทของการประพฤติที�ไม่เหมาะสม 

• การฉอ้โกง 

• การยกัยอกทรัพยสิ์น 

• การคุกคามทางเพศ 

• การทุจริต 

• การจดัทาํบญัชีที�ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสยั 

• การใชข้อ้มูลที�เป็นความลบัในทางที�ผิด 

• การกระทาํ หรือ การละเวน้ไม่ปฎิบติัหนา้ที� ที�อาจนาํไปสู่การขดัผลประโยชนข์องบริษทั 

• กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือนโยบายสาธารณะ 

• การเจตนาปกปิ ดการกระทาํผดิตา่งๆ ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 

1. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถรายงานเหตุการณ์ที�น่าสงสยั หรือเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจริงต่อหวัหนา้หรือผูจ้ดัการ 

2. ในกรณีที�ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนรู้สึกอึดอดัหรือไม่สะดวกใจที�จะแจง้เบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผูแ้จง้

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถที�จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผู ้บริหารที� สูงกว่าหรือรายงานโดยตรงให้แก่

คณะกรรมการบริษทั โดยสามารถส่ง email ไปที� AC@aapico.com หรือส่งขอ้มูลตามที�อยูต่่อไปนี�  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หอ้ง 2812 ชั�น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์

999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

3. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื�อหรือไม่ก็ได ้
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ขั�นตอนการดาํเนนิการสืบสวน และบทลงโทษ 

เมื�อไดรั้บการแจง้ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั�นกรองสืบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีกาํหนด

ระยะเวลาในการหาขอ้เท็จจริงและสอบสวน หากพบว่าขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มีมีเหตุอนัควรเชื�อไดว้่าผูที้�ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํ

ความผิดต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทั ผูถู้กกล่าวหาจะไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบวินยัของทาง

บริษทัต่อไป  หากพบวา่เป็นการร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจง้เรื�องร้องเรียน แจง้แบะแส ให้ถอ้ยคาํ หรือให้ขอ้มูล

ใดๆ ถา้พิสูจน์ไดว้า่กระทาํโดยไม่สุจริต ถา้เป็นพนกังานหรือเจา้หนา้ที�ของบริษทั บุคคลนั�นจะไดรั้บโทษตามระเบียบวนิยั แต่หากเป็น

บุคคลภายนอกและบริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัจะพิจารณาดาํเนินคดีกบับุคคลนั�นๆ ดว้ย 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

เพื�อให้พนักงานทุกคนในองค์กรไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น บริษทัไดด้าํเนินการเผยแพร่นโยบาย

ดงักล่าวผ่านช่องทางการสื�อสารของบริษทั ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั  นอกจากนี�  บริษทัส่งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (56-1) 

เพื�อให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฎิบติั  นอกจากนี�  บริษทัไดก้าํหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอทุกปี 

 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

บริษทัมุ่งเนน้สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และให้ความสาํคญักบัการรับฟังขอ้มูลและความคิดเห็นของลูกคา้ โดยกาํหนด

เป็นพนัธกิจประการแรกขององค์กรที�จะตอ้งทาํให้ลูกคา้มีความสุข (Happy Customers) ซึ� งเป็นพนัธกิจร่วมของทุกหน่วยงานที�มี

หนา้ที�สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้เพิ�มสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง โดยยึดหลกัการ SQCDEM 

อนัประกอบดว้ย 

S: Safety การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั บริษทัให้ความสําคญักบัการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ทั� งพนักงานของ

บริษทั พนกังานรับเหมาช่วง รวมถึงซพัพลายเออร์ที�เขา้มาปฏิบติังานภายในบริษทั โดยพนกังานใหม่และซพัพลายเออร์จะตอ้งไดรั้บ

การอบรมในเรื�องความปลอดภยัก่อนเขา้ปฎิบติังาน 100%  

Q: Quality สินคา้ที�มีคุณภาพตามที�ลูกคา้กาํหนด บริษทัให้ความสําคญักบัการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพตามขอ้กาํหนดของ

ลูกคา้ รวมถึงสินคา้ที�ผลิตโดยซพัพลายเออร์ของบริษทั สินคา้ทุกชิ�นสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงแหล่งที�มาและลอ๊ตในการผลิต

ได ้เพื�อสร้างความมั�นใจใหก้บัลูกคา้กรณีที�เกิดปัญหา  

C: Cost มีตน้ทุนสินคา้ที�เหมาะสม บริษทัตระหนกัเป็นอยา่งดีในเรื�องการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และพยายามพฒันา

กระบวนการผลิตใหสิ้นคา้มีตน้ทุนที�ลูกคา้พึงพอใจ 

D: Delivery การส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กบัลูกคา้ทุกราย เพราะบริษทัตระหนกัวา่การส่งสินคา้ที�ล่าชา้จะส่งผลกระทบ

อยา่งมากต่อการผลิตสินคา้ของลูกคา้ บริษทัพยายามรักษามาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ใหก้บัลูกคา้ทุกราย 

E: Engineering การปรับปรุงดา้นวิศกรรมอย่างต่อเนื�อง ทั� งในดา้นกระบวนการ เทคนิค วิธีการ หรือการนาํเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการปฏิบติังานเพื�อสนบัสนุนให้สินคา้มีคุณภาพดีขึ�น มีตน้ทุนที�ต ํ�า สามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา รวมไป

ถึงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดลอ้มใหน้อ้ยลง 
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M: Good Management การบริหารจัดการภายในที�ดี บริษทัได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/ TS 16949: 

20091 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 20092 ระบบการการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001: 20043 และระบบการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 20074 

ผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารความสาํคญักบัลูกคา้ในปี 2559 ที�ผา่นมา ประกอบดว้ย 

 การเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของลูกคา้เขา้มาเยี�ยมชมผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัอาปิโกและกระบวนการผลิตที�โรงงาน  

 จดัการแข่งขนักีฬาเพื�อกระชบัความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ไดแ้ก่ รายการ AAT – AAPICO Friendship Golf Event การ

แข่งขนัฟตุซอลกระชบัมิตรระหวา่ง AAPICO AMATA และ ISUZU และกิจกรรม Nissan-Aapico Mitsuike 

Friendship Golf เป็นตน้ 

                                                      

1 บริษทัที�ไดรั้บการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบดว้ย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR 
2 บริษทัที�ไดรั้บการรับรองระบบ ISO 9001: 2009 คือ AHT 
3 บริษทัที�ไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบดว้ย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP, APR และ AA 
4 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 คือ AP  

Mr. NOBUHIRO YAMAMOTO, Executive Vice President Purchasing Group TMAP-EM เข้าเยี�ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

บริษัทอาปิโก และ กระบวนการผลิตของโรงงาน AH, AHP และ ASICO ในวันที� 2 เมษายน พ.ศ. 2559 

Mr. Wichien Chantasiriphan, Project Vice President Purchasing Engineering 

TMAP-EM เข้าเยี�ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก และ กระบวนการผลิตของ

โรงงาน AH, AHP และ ASICO วันที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

Mr. Takeshi Ishii, Purchasing Vice President ของนิสสัน

และทีมงาน เข้าเยี�ยมชมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

ของโรงงาน AH, AHP ในวันที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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 การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัลูกคา้ ไดแ้ก่ การเป็นเจา้ภาพร่วมกบัฮอนดา้ถวายกฐินเพื�อบริจาคเงินช่วยเพื�อผูป่้วยโรค

เอสด์ที�วดัพระบาทนํ� าพุ จงัหวดัลพบุรี การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชมรมความร่วมมือโตโยตา้ โดยร่วมบริจาคอาหาร 

อุปกรณ์การเรียน และทุนทรัพยใ์หโ้รงเรียนขาดแคลน และการเขา้ร่วมกิจกรรม Toyota Production System กบัชมรม

ความร่วมมือโตโยตา้ ไดจ้ดัใหมี้การประกวดแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตชิ�นส่วนของโตโยตา้เป็นประจาํทุกปีเพื�อใหผู้ผ้ลิตมี

การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

 บริษทัจดัทาํการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุกปี เพื�อที�จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความ

พึงพอใจของลูกคา้ และนาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานของบริษทัและหน่วยงานที�ตอ้งติดต่อประสานงานกบัลูกคา้

เป็นประจาํ ซึ� งผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2559 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 86.00% และลูกคา้มี

แนวโนม้ที�พึงพอใจเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

Topic/ Year 2013 2014 2015 2016 

Target % 75.30% 85.00% 85.00% 85.00% 

Quality % 75.00% 83.26% 89.38% 88.00% 

Cost % 74.70% 78.89% 80.94% 85.00% 

Marketing Division% 74.98% 85.56% 83.44% 85.00% 

Accounting & Finance Division % 75.93% 86.25% 86.88% 86.00% 

Production Division % 75.88% 88.26% 86.88% 86.00% 

Quality Division % 75.31% 86.25% 88.13% 88.00% 

Result % 75.30% 84.75% 85.94% 86.00% 

ตารางที� 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ ปี 2013 – 2016 ของบริษทั AH, AHP, AHT และ AHR 

 

TCC Rally ร่วมกับชมรมความร่วมมือโตโยต้า ระหว่างวันที� 28-29 พฤษภาคม 2559 

กิจกรรมนาํเสนอผลงานการแข่งขัน Toyota Production System โดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า ณ โรงแรม Ambassador City พัทยา 

ในระหว่างวันที� 4-5 พฤษจิกายน 2559 โดยทาง AAPICO ได้รับรางวัล Runner Up 2nd ในระดับ Advance Group 
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การบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 

บริษทัถือวา่คู่คา้ของบริษทัเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจที�สาํคญัยิ�ง เนื�องจากมีบทบาทสาํคญัที�จะทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ

ในธุรกิจอย่างย ั�งยืนได ้ดว้ยเหตุนี�  บริษทัจึงตระหนักดีถึงการพึ�งพากนัระหวา่งบริษทักบัคู่คา้ที�ควรมีความรับผิดชอบร่วมกนั มีการ

ส่งเสริมการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสงัคมของบริษทั 

นอกจากนี�  บริษทัยงัมีแผนงานพฒันาศกัยภาพคู่คา้โดยจดัการฝึกอบรมเพื�อใหค้วามรู้แก่คู่คา้ การเขา้ไปตรวจสอบเพื�อการพฒันาคู่คา้ 

และกิจกรรมการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคู่คา้กบับริษทั  

ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ในปี 2559 ประกอบดว้ย 

 การจัดประชุมสามัญประจาํปี Annual Suppliers Meeting 2016 เพื�อสื�อสารข้อมูลสําคัญของบริษัทให้กับคู่คา้

รับทราบ เช่น นโยบายดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ นโยบายการดาํเนินกิจการดว้ยความโปร่งใส นโยบาย

การต่อตา้งการทุจริตและคอร์รัปชั�น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ และนโยบายความปลอดภยั 

นอกจากนี�  ยงัไดใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่คู่คา้ในเรื�องผลการประเมินการปฏิบติังานร่วมกนั ซึ�งในปีที�ผา่นมามีคู่คา้เขา้

ร่วมประชุม จาํนวน 54 ราย 

 การเยี�ยมบริษทัคูค่า้ บริษทัวางแผนการเขา้เยี�ยมบริษทัคูค่า้ปีละ � ครั� ง เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ประเมินความ

พร้อมในการทาํธุรกิจร่วมกนั รวมถึงใหค้าํแนะนาํปรึกษากรณีที�คูค่า้ประสบปัญหา 

 การตรวจติดตามคูค่า้ประจาํปี เพื�อประเมินความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามระบบคุณภาพ ระบบการ

จดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน การส่งมอบ ดา้นวศิวกรรม และการบริหารตน้ทุน ตน้ทุน 

ซึ�งในปี 2559 ที�ผา่นมาไดท้าํการตรวจติดตามคู่คา้ทั�งสิ�น 30 ราย 

การประชุมสามัญประจาํปี 2559 เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2559 

การเข้าเยี�ยมบริษัทคู่ค้าประจาํปี 
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 การร่วมทาํกิจกรรมร่วมกบัคู่คา้ เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื�อสงัคมของบริษทั โดยในปี 2559 ที�ผา่นมา ไดจ้ดัการอบรมผูน้าํเพื�อนสนัติภาพร่วมกบัคู่คา้ โดยมีคู่คา้เขา้ร่วม

กิจกรรมจาํนวน 37 ราย 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์จึงดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนของผูที้�มีส่วน

ไดส่้วนเสียต่อบริษทัอย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค ไดรั้บการเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั และไม่มีการแบ่งแยกเชื�อชาติ ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกาํหนดไวใ้น

จริยธรรมทางธุรกิจ ในหัวขอ้การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และนโยบายบริษทัในขอ้ที� 5 เรื� องการเคารพนับถือซึ� งกันและกนั 

(Mutual Respect) ซึ� งถือเป็นแนวปฏิบติัสําหรับพนักงานในการเคารพบุคคลอื�น โดยพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติังานโดยให้เกียรติ

ผูร่้วมงานไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใดก็ตาม ใหเ้กียรติลูกคา้ คู่คา้ และผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทั 

บริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ในเรื�องการ

ใชแ้รงงานบงัคบั ค่าตอบแทนในการทาํงาน ชั�วโมงการทาํงาน การเลือกปฏิบติั วนิยัและการลงโทษ การใชแ้รงงานเด็ก การใชแ้รงงาน

หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดิการ 

ทั�งนี�  บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังานประจาํและ

พนกังานรับเหมาช่วง รวมทั�งนโยบายทางดา้นการบริหารบุคลากรต่างๆ ของบริษทัจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

บริษทัส่งเสริมใหคู้่คา้หรือบริษทัรับเหมาช่วงตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานของตนโดยคาํนึงถึงหลกัการสิทธิมนุษยชน และปฏิบติั

ตามกฎหมายต่างๆ อยา่งครบถว้นโดยไดร้ะบุไวใ้นสัญญา หากผูรั้บเหมาช่วงไม่ปฏิบติัตามกฎหมายถือวา่ไม่ปฏิบติัตามสัญญาและ

บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้นอกจากนี�  บริษทัยงัมีระบบการเขา้ไปตรวจสอบและพฒันาบริษทัรับเหมาช่วงและคูค่า้ ทั�งในเรื�องการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นในเรื�องสิทธิมนุษยชน และการ

ปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรมตามกฎหมาย 

กรณีการจา้งเหมาแรงงานต่างชาติ บริษทัจะจา้งแรงงานต่างชาติที�มีใบอนุญาตการทาํงานที�ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั�น และ

พนกังานต่างชาติจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกบัพนกังานชาวไทย พนกังานต่างชาติที�ไม่เขา้ใจภาษาไทย บริษทัจะให้ความรู้

ผ่านล่ามหรือผ่านสื�อการสอนที�เป็นภาษาต่างชาติ ไดแ้ก่ ระเบียบขอ้บงัคบัการปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ระบบ

คุณภาพ การปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม และวธีิการปฏิบติังานของกระบวนการต่างๆ เป็นตน้  

 

การอบรมผู้นาํเพื�อนสันติภาพ ระหว่างวันที� ��-�� สิงหาคม ���� ณ สวนสันติธรรมสถาน จังหวัดนครนายก 
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การปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลว่าเป็นทรัพยากรที�มีค่าและเป็นส่วนสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจสู่สําเร็จ โดย

สะทอ้นให้เห็นจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัในเรื�องพนักงานมีความสุข (Happy Employees) ซึ� งบริษทัมีนโยบายที�จะดูแล

พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยุติธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหน้า รวมทั�งมี

สภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มุ่งมั�นที�จะทาํใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร โดยมีวฒันธรรมองคก์ร ที�จะช่วย

สร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกันอย่างมีความสุข คือ การทํางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา ความรักต่อครอบครัว บริษทัและ

ประเทศชาติ ความซื�อสตัยแ์ละจงรักภกัดี และความเคารพนบัถือซึ�งกนัและกนั ซึ�งนโยบายทั�ง 5 ขอ้นี�  จะถูกปลูกฝังใหก้บัพนกังานทุก

ระดบัผา่นกระบวนการต่างๆ 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�งการใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง

ความรู้ 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 2559 บริษทัมีพนกังานลดลงจากปี 2558 จาํนวน 145 คน คิดเป็นอตัราการลดลงของพนกังานร้อยละ 4.84 ซึ�งพนกังาน

ที�เพิ�มขึ�นเป็นพนกังานหญิงร้อยละ 2.67 และเป็นพนกังานชายร้อยละ 2.17 

ความหลากหลายของพนักงาน   

    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

    รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

จาํนวนพนกังานแยกตามเพศ คน 2,739 1,998 741 2,995 2,068 927 2,850 2,003 847 

ร้อยละ % 100 70.17 29.83 100 69.05 30.95 100 70.28 29.72 
 

      รวม <30 ปี 30-50 ปี >50 ปี 

จาํนวนพนกังานแยกตามช่วงอาย ุ คน 
ปี 2557 

2,739 701 1,929 109 

ร้อยละ % 100 25.72 70.14 4.14 

จาํนวนพนกังานแยกตามช่วงอาย ุ คน 
ปี 2558 

2,995 793 2,049 153 

ร้อยละ % 100 26.35 68.58 5.07 

จาํนวนพนกังานแยกตามช่วงอาย ุ คน 
ปี 2559 

2,850 722 2,019 109 

ร้อยละ % 100 25.33 70.84 3.83 

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



  บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

ห น า ที่  | 14   รายงานความรับผิ ดชอบตอสั งคมของกิ จการ  

กลุ่มบริษทัอาปิโกใหค้วามสาํคญักบัการจา้งแรงงานผูพ้ิการ โดยในปี 2559 มีจาํนวนพนกังานที�เป็นผูพ้ิการทั�งสิ�น 25 คน 

การสรรหาและการจ้างงาน  

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีนโยบายสําหรับการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก

ความสามารถและความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้งแรงงานเด็ก และไม่ใชแ้รงงานบงัคบั  ระบบการสรรหาบุคลากรมีการ

จดัทาํเป็นระเบียบปฏิบติั มีกระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะตามตาํแหน่งงาน การสัมภาษณ์โดยผูบ้ริหารที�มี

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถอยา่งโปร่งใส เพื�อให้ไดบุ้คลากรที�มีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานอย่างแทจ้ริง ในปี 2559 

บริษทัมีการจา้งงานจาํนวน 337 คน และมีพนกังานลาออกจาํนวน 276 คน โดยมีอตัราการลาออกร้อยละ 11.82 ของจาํนวนพนกังาน

ทั�งหมด และจาํนวนการจา้งงานใหม่ร้อยละ 9.22 ของพนกังานทั�งหมด 

จํานวนการจ้างงานใหม่และอตัราการลาออก      

    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

    จํานวน ชาย หญิง จํานวน ชาย หญิง จํานวน ชาย หญิง 

จาํนวนการจา้งงานใหม่ คน 314 200 114 354 207 147 337 219 118 

ร้อยละ % 11.46 7.3 4.16 12.93 7.56 5.37 11.82 7.68 4.14 

จาํนวนพนกังานที�ลาออก คน 364 257 107 403 250 153 276 186 90 

อตัราการลาออก % 13.28 9.38 3.9 13.46 8.35 5.11 9.22 6.21 3.01 

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

 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

กลุ่มบริษทัอาปิโกมีนโยบายในการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนที�เป็นธรรม สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน

อยา่งเท่าเทียมกนั ผา่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละตาํแหน่งงาน  บริษทัไดน้าํระบบการประเมินผลซึ�งใชต้วัชี� วดั

ผลการปฏิบติังานมาใชใ้นการประเมินผลพนกังานในระดบัวิศวกรและหวัหนา้งานขึ�นไป โดยตวัชี�วดันั�นตอ้งสอดคลอ้งกบัตาํแหน่ง

งานและเป้าหมายของหน่วยงานและบริษทั  ทั�งนี�  เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผล  นอกจากนี�  บริษทัยงัมีการปรับปรุง

ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั เพื�อดึงดูดผูมี้

ความสามารถใหเ้ขา้ร่วมงานกบับริษทั และจูงใจใหพ้นกังานปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง  

 การบริหารสวสัดกิาร  

กลุ่มบริษทัอาปิโกจดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ

เปลี�ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของธุรกิจ  บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อให้พนกังานมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการ และยงัเป็นสื�อกลางในการสื�อสารเรื�องสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกับ

บริษัท รวมถึงให้ความช่วยเหลือเรื� องสวสัดิการต่างๆ แก่พนักงาน  นอกจากคณะกรรมการสวสัดิการแล้ว บริษัทยงัแต่งตั� ง

คณะกรรมการอื�นเพิ�มเติมเพื�อช่วยในการบริหารจดัการและดูแลเรื�องสวสัดิการของพนกังาน โดยมีตวัแทนจากทุกแผนกเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ไดแ้ก่ คณะกรรมการรถบสั คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลี�ยงปี

ใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้มืฉุกเฉิน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ เป็นตน้ 

นอกจากนี�  บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างโรงงานใหเ้ป็นพื�นที�การทาํงานที�มีความสุข จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ใหเ้อื�อต่อการมีสุขภาพจิตที�ดี และมีร่างกายที�แขง็แรง  
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กจิกรรมพนักงานสัมพนัธ์  

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพื�อสร้างความรักความสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื�อนพนกังานในแผนกต่างๆ และ

ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารและบริษทั โดยกิจกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ 

 กิจกรรมรดนํ� าดาํหวัผูบ้ริหารเนื�องในเทศกาลสงกรานตเ์พื�อสืบสานประเพณีอนัดีงามของไทย มีกิจกรรมให้พนกังาน

ไดร้ดนํ� าขอพรจากผูบ้ริหารเพื�อสร้างความใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน ซึ� งผูบ้ริหารจะใชโ้อกาสนี�ในการให้

โอวาทแก่พนกังานใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัในระหวา่งวนัหยดุสงกรานต ์ 

 

 กิจกรรมผูบ้ริหารส่งพนกังานกลบับา้นในช่วงวนัหยดุยาวสงกรานตแ์ละปีใหม่ เพื�อสร้างความตระหนกัเรื�องปลอดภยั

ในวนัหยดุ การไม่ขบัรถในขณะมึนเมา การมีสติไม่ประมาทในช่วงวนัหยดุพกัผ่อน และให้กลบัมาทาํงานดว้ยความ

ปลอดภยัทุกคน 

 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนกังานที�มีผลการเรียนและความ

ประพฤติดี ซึ� งบริษัทให้การสนับสนุนทุนเพื�อการศึกษาบุตรธิดาของ

พนกังานเป็นประจาํทุกปี ตั�งแต่ระดบัประถมศึกษาปีที� 1 จนถึงปริญญาตรี 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัอาปิโก มอบทุนการศึกษาทั�งหมด 45 ทุน 

 

 กิจกรรมทาํบุญในประเพณีสาํคญัต่างๆ โดยบริษทัจะร่วมกบัชมรมพทุธศาสนานิมนตพ์ระสงฆม์ารับบิณฑบาตและให้

ศีลใหพ้รแก่พนกังานในวนัสาํคญัทางพทุธเพื�อช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บัพนกังาน 

 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื�อสร้างให้พนกังานทาํงานอย่างมีระเบียบวินยั และส่งเสริมให้พนกังานดูแลรักษา

พื�นที�การทาํงานและบริเวณบริษทั ซึ� งจะช่วยพนกังานมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี ส่งผลให้พนกังานมีสุขภาพ

กายและจิตที�ดี และยงัช่วยเพิ�มผลิตภาพในการทาํงานที�ดีขึ�นอีกดว้ย โดยจดัใหมี้การทาํ Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั� ง 

และผูบ้ริหารจะรณรงคเ์รื�อง 5ส ในการประชุมพนกังานประจาํสัปดาห์ นอกจากนี� ยงัมีการจดัการประกวด 5ส ของ

กลุ่มบริษทัอาปิโกโดยเชิญกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกเพื�อตดัสิน และมอบรางวลั 5ส ดีเด่นประจาํปี 

กิจกรรมการตรวจ �ส ประจาํปีของกลุ่มบริษัทอาปิโก 
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การพฒันาบุคลากร  

กลุ่มบริษทัอาปิโกใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตลอดอายกุารทาํงาน เพื�อสร้างคนดีและคนเก่งใหก้บัสงัคม 

โดยไดจ้ดัตั�งบริษทั อาปิโก เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั เพื�อทาํหนา้ที�เป็นศูนยก์ลางและรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและ

ความสามารถที�นาํไปสู่การปฏิบติังานจริง สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร เพื�อเปิดโอกาสให้พนกังานได้

แสดงศกัยภาพสูงสุดในการพฒันาตนเองและสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร  บริษทัไดก้าํหนดทกัษะที�

จาํเป็นและหัวขอ้ในการฝึกอบรมของแต่ละตาํแหน่งงาน โดยที�พนักงานจะไดรั้บการพฒันาให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที�ความ

รับผิดชอบของตนเอง โดยสรุปผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรในปี 2559 ดงันี�  

 จัดทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริษทั โดยเน้นหลกัสูตรที�เป็นวิชาพื�นฐานที�ทุกบริษทัสามารถใช้

ร่วมกันได้ คดัสรรวิทยากรที�มีคุณภาพและประเมินผลผลสัมฤทธิ� ของการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตร และเพิ�ม

หลกัสูตรที�เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานหรือหลกัสูตรตามสายวชิาชีพใหม้ากขึ�น 

 ปรับปรุงสถานที�ในการฝึกอบรม เพื�อรองรับการฝึกอบรมทั� งที� เป็นแบบห้องเรียน และสถานที�จัดกิจกรรมนอก

หอ้งเรียน 

 จาํนวนหลกัสูตรที�พนกังานไดรั้บการฝึกในปี 2559 จาํนวน 138 หลกัสูตร รวมการฝึกเองและส่งฝึกอบรมภายนอก มีผู ้

เขา้รับการฝึกทั�งสิ�น 2,357 คน คิดเป็น 25,163 man-hour ต่อปี ซึ� งถึงแมว้่าจาํนวนหลกัสูตรและจาํนวนผูฝึ้กจะลดลง

เลก็นอ้ย แต่จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ย ต่อคนต่อปีสูงขึ�นจากร้อยละ 7.67 เป็น 8.83 ชั�วโมงต่อคนต่อปี 

สรุปการฝึกอบรมของกลุ่มบริษัทอาปิโก 

 

หมวด A เทคนิคเฉพาะงาน เพื�อให้ความรู้ หรือฝึกทกัษะในเรื�องเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�นอกเหนือจาก

การอบรมในงาน หรือ On-the-job training อาทิ อบรม โปรแกรม Solidworks อบรมโปรแกรม Autodesk Inventor 2015 อบรมการ

สอบเทียบเครื�องมือวดัดา้นอตัโนมติัเพื�อการควบคุมและการผลิต อบรมการทาํออโตเมชั�นกบัการประยกุตใ์ชหุ่้นยนต ์อบรมระบบ

แวคคมัพื�นฐาน การบาํรุงรักษาเครื�องจกัรกล อบรมเทคนิคการบริหารงานทางบญัชี บุคคล และจดัซื�อ เป็นตน้ 

หมวด B การบริหารและการเงนิ เพื�อให้ความรู้และพฒันาทกัษะการบริหารระบบ บริหารคน และบริหารธุรกิจกบัผูบ้ริหาร

ตั�งแต่ระดบัตน้-กลาง-สูง อาทิ เช่น 

 อบรมหลกัสูตร Aapico Future Ranger สําหรับผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อให้ผูบ้ริหารไดเ้รียนรู้

แนวคิดการบริหารงานแบบใหม่ ที�จะสามารถนาํไปเปลี�ยนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ สาํหรับเป็นผูบ้ริหารที�จะ

เป็นอนาคตของกลุ่มบริษทัอาปิโก 

รุ่น จํานวนผู้รับการฝึก จํานวนชั�วโมง รุ่น จํานวนผู้รับการฝึก จํานวนชั�วโมง รุ่น จํานวนผู้รับการฝึกจํานวนชั�วโมง

A เทคนิคเฉพาะงาน 39 341 2,553 63 553 3,830 53 504 4,214

B การบริหารและการเงิน 17 719 9,987 7 262 2,904 17 494 7,809

C การจดัการแบบมีสว่นร่วม 13 457 3,258 24 566 3,429 21 404 3869

D ระบบคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 84 1,487 8,546 40 801 6,621 37 645 5,099

F คอมพิวเตอร์ และภาษา 3 6 30 9 197 1,073 5 74 1268.5

G การพฒันาคณุภาพชีวิต 8 63 450 4 400 4,800 5 236 2904

164 3,073 24,824 147 2,779 22,657 138 2,357 25,163

สรุปการฝึกอบรมของกลุ่มบริษัท อาปิโก

หมวด หัวเรื�อง
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวม
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 อบรมหลกัสูตรการพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน (Supervisory Skills Development) สาํหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ที�ไดรั้บการ

ปรับตาํแหน่ง เพื�อให้มีความเขา้ใจในบทบาทหน้าที�ของการเป็นหัวหน้างาน การควบคุมผูใ้ต้บังคบับัญชา การ

บริหารงานและบริหารคนให้ไดผ้ลสําเร็จตามเป้าหมาย ในปี 2559 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 59 คน รวมหัวหน้างานที�ผ่าน

หลกัสูตรนี�ไปแลว้ทั�งสิ�น 358 คน 

 การอบรมผูน้ําเพื�อสันติภาพ สําหรับผูบ้ริหารระดับกลางและระดับสูง เพื�อสร้างความเป็นพลเมืองที�ดีให้แก่กลุ่ม

ผูบ้ริหารบริษทั เนน้การเป็นผูน้าํธรรมมาภิบาล ผูน้าํโลกาภิวฒัน์ ผูน้าํประชาธิปไตย ความสาํคญัของธรรมชาติ การ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยปี 2560 เป็นรุ่นที� 3 มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมจาํนวน 40 คน รวมผูบ้ริหารที�ผา่น

การอบรมไปแลว้ทั�งสิ�น 139 คน 

การอบรมหลักสูตร Aapico Future Rangerและการนาํเสนอโครงการต่อผู้บริหารของผู้เข้า

อบรมหลักสูตร ระหว่างวันที� 7 – 8 ตลุาคม 2560 ณ คุ้งนํ�ารีสอร์ท จ.นครนายก 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน  

วันที� 2 – 3 เมษายน 2560 ณ คุ้งนํ�ารีสอร์ท จ.นครนายก 

การอบรมผู้นาํเพื�อสันติภาพ รุ่นที� 3 

วันที� 1 – 4 กรกฎาคม 2560 
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 การอบรมเพื�อพฒันาทีมงานและสร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศ เน้นการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร สร้าง

ทศันคติที�ดี ใหรู้้จกัการทาํงานเป็นทีม การเป็นผูน้าํและผูต้าม การเสียสละ มีความอดทนอดกลั�นต่อบริษทั เพื�อร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้จกัรักษาระเบียบวนิยัและมีวนิยัในตนเอง 

หมวด C การจดัการแบบมส่ีวนร่วม เป็นหลกัสูตรพื�นฐานที�ทุกแผนกสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการเพื�อการปรับปรุง

อยา่งต่อเนื�อง ไดแ้ก่ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็น (Kaizen) เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการคิดพฒันาการทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ อบรมเทคนิคการเป็นผูส้อนงานและเทคนิคการสอนงานเพื�อสร้างวทิยากรฝึกอบรมในกระบวนการทาํงานต่างๆ เป็นตน้ 

หมวด D ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม ไดแ้ก่ อบรมระบบ ISO/ TS 16949:2009 รวมทั�ง Core 

Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษพ์ลงังานเพื�อปลูกฝังจิตสาํนึกให้ทุกคนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมต่อการจดัการ

ทรัพยากรในองค์กรให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อบรมความปลอดภยัสําหรับพนักงานเพื�อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการ

ปฏิบติังาน  

หมวด F คอมพิวเตอร์ เพื�อพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื�นฐาน และภาษาใหก้บัพนกังาน เช่น การใช ้Microsoft Office 

Outlook การใชง้านระบบ Oracle เพื�อช่วยสนบัสนุนการทาํงานแบบ Lean Manufacturing และการอบรมภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

หมวด G หลกัสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํากิจกรรมเพื�อสังคม เพื�อสร้างแนวคิดการทาํงานอยา่งมีความสุข สามารถ

บริหารงานและบริหารชีวติส่วนตวั และทาํสิ�งดีๆ เพื�อสงัคมไปพร้อมกนัได ้

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  
บริษทัให้ความสาํคญัในเรื�องสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเพื�อป้องกนัความสูญเสียจากการเกิด

อุบติัเหตุและเจ็บป่วยจากการทาํงาน  บริษทัไดจ้ดัทาํแผนงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ในเชิงป้องกนั เนน้การให้ความรู้

และสร้างการมีส่วนร่วมให้กบัพนกังานในทุกระดบัใหมี้จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั มีเป้าหมายที�จะลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ

และเจ็บป่วยจากการทาํงาน สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงานเพื�อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง  

การอบรมเพื�อพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

วันที� 8 – 9 ตลุาคม 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

 

การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรในงาน (On-the-job Trainer) วันที� 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ คุ้งนํ�ารีสอร์ท จ.นครนายก 
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การปฏิบติังานดา้นการจดัการความปลอดภยัในสถานที�ทาํงานและการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559 บริษทัมีการปฏิบติัดงันี�   

 การอบรมพนักงานในเรื� องของความปลอดภยัเพื�อให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานปฏิบัติงานดว้ยความ

ปลอดภยั ไดแ้ก่ 

- อบรมความปลอดภยัพื�นฐานให้แก่พนกังานใหม่ก่อนเริ�มปฏิบติังาน จาํนวน ���% ของพนกังานที�เริ�มงานใหม่

ทั�งหมด และอบรมความรู้พื�นฐานดา้นความปลอดภยัในกบัพนกังานทุกระดบั จาํนวน 2 รุ่น 64 คน  

- อบรมเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานในระดบัหวัหนา้งาน จาํนวน 2 รุ่น 76 คน  

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม และนอกจากนี� ยงัจดัอบรมใน

เรื�องความปลอดภยัเฉพาะสําหรับปฏิบติังานตามหน้าที� เช่น การใชปั้� นจั�น การใชร้ถยก และบุคลากรเฉพาะ

ตามที�กฎหมายกาํหนด  

 พนกังานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลเมื�อเขา้ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัความเสี�ยงของแต่ละพื�นที� และ

หวัหนา้งานตอ้งทาํการตรวจสอบความพร้อมในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลของพนกังานก่อนเริ�มงานทุกครั� ง 

 การทาํกิจกรรมเพื�อคน้หาและขจดัอนัตรายในพื�นที�ทาํงาน (CCCF-Completely Check Completely Find out) โดยที�

พนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคน้หาพื�นที�อนัตรายหรือจุดเสี�ยงที�อาจจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในพื�นที�ทาํงาน 

 การจดัทาํแผนฉุกเฉิน อบรมความรู้การป้องกนัภยั และการซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน เช่น การซอ้มแผนฉุกเฉินเหตุอุทกภยั 

แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั�วไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ้รวมทั�งการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  

 การส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั อาปิโก ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การสื�อสารผ่านการประชุมกลุ่ม

ยอ่ย การประชุมเชา้ หรือการจดักิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคาํขวญั ประกวดร้องเพลงความปลอดภยั และการจดั

งานสปัดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 

 การดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน ทั�งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ให้ทาํงานดว้ยความสุขกายสบายใจ เช่น 

การจัดอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ การตรวจสุขภาพประจาํปี การจัดทาํโครงการอนุรักษ์การไดย้ิน

สาํหรับพนกังานที�ตอ้งทาํงานในพื�นที�การทาํงานที�มีเสียงดงั การจดัพื�นที�ออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน เป็นตน้ 

การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัอาปิโกเลง็เห็นถึงความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้ม โดยจดัมีการบริหารจดัการและควบคุมผลกระทบที�เกิดขึ�นจากการ

ดาํเนินงานต่อสิ�งแวดล้อม  บริษทัได้ประกาศเจตนารมยด์้านสิ�งแวดลอ้มในวิสัยทัศน์ของบริษทัที�ต้องการเป็นองค์กรที� “รักษ์

สิ�งแวดลอ้ม” (Green) ซึ� งถือเป็นภารกิจสําคญัขององคก์รที�ตอ้งใส่ใจกระบวนการทาํงานทุกกระบวนการให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้ม ครอบคลุมการจดัการสิ�งแวดลอ้มตั�งแต่กระบวนการจดัซื�อจดัจา้ง กระบวนการผลิต การจดัการดา้นพลงังาน การจดัการ

ขยะ  นอกจากนี�  บริษทัยงัไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001:2004 โดยไดก้าํหนดแผนการประเมินลกัษณะปัญหาสิ�งแวดลอ้มในดา้น

การซ้อมแผนฉุกเฉินและการซ้อมอบยพหนีไฟ ประจาํปี 2559 ในวันที� 9 ธันวาคม 2559 
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การใชท้รัพยากร และดา้นมลภาวะที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มทั�งทางตรงและทางออ้ม  สาํหรับปี 2559 บริษทัมีการดาํเนินการดา้น

สิ�งแวดลอ้ม ดงันี�  

 กาํหนดนโยบายและแผนงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายสิ�งแวดลอ้ม  

 ดาํเนินการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสง ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง ตรวจวดัระดบัความร้อน ตรวจวดัคุณภาพ

อากาศ ตรวจวดัค่านํ� าเสีย เพื�อเฝ้าระวงัและควบคุมผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

การตรวจวดัความสะอาดของนํ� าดื�มทุกจุดบริการนํ� าดื�มเพื�อใหพ้นกังานมีนํ� าดื�มที�สะอาดและมีสุขภาพที�ดี  

 ในปี 2559 บริษทัได้การรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001:2004 สําหรับโรงงานของบริษทั อาปิโก 

ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) สาขาระยอง และ ISO 14001:2015 สาํหรับบริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั และบริษทั อาปิโก เลม

เทค (ประเทศไทย) จาํกดั  

 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที� 3 

ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวนัที� 23 ธนัวาคม 2559   

 

 

 

 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

กลุ่มบริษทัอาปิโกตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาชุมชนและสังคมในวงกวา้ง โดยเป็นหนึ�งในพนัธกิจของ

บริษทัที�ตอ้งการให้ “สังคมมีความสุข” (Happy Public)  บริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์เพื�อสังคมทั�ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยในปี 2559 มีการดาํเนินกิจกรรมเพื�อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม ดงันี�  

 ร่วมปลูกตน้ไมร่้วมภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในวนัที� 2 

ธนัวาคม 2559 
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 โครงการการบริจาคโลหิต เพื�อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการ

เสียสละที�ยิ�งใหญ่เพื�อช่วยต่อชีวิตเพื�อนมนุษย ์โดยบริษทัจดัให้

มีการรับบริจาคโลหิตจากพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยในปี 

2559 ไดจ้ดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต จาํนวน 4 ครั� ง  

 

 

 

 ร่วมบริจาคสิ�งของใหก้บันกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์เนื�องในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ 

 

 โครงการนอ้งใหม่อาปิโกจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน์ เป็นโครงการที�ริเริ�มในปี 2559 เพื�อปลูกฝังให้พนกังานใหม่ของ

กลุ่มบริษทัอาปิโกที�เขา้ร่วมอบรมปฐมนิเทศไดมี้ส่วนร่วมในการบาํเพ็ญประโยชน์เพื�อสังคม โดยไดร่้วมทาํความ

สะอาดวดั มอบอาหารขนม นม และอาหารแหง้ใหก้บัสามเณร ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่

ของกลุ่มบริษทั จาํนวน 2 รุ่น มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 104 คน 

 

 


