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เกียวกับรายงานฉบับนี
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก จัดทําขึนอย่างต่อเนือง
เพือแสดงเจตนารมณ์ในการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ดําเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง เพือการเติบโตอย่างยังยืน ครอบคลุมการดําเนินงานทีสําคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม โดย
ใช้กรอบการรายงานข้อมูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดประเด็นด้านความยังยืนทีสําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประเมินระดับความสําคัญของประเด็นทีเกียวข้องและ
มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั รายงานฉบับนี มีขอบเขตของการรายงานครอบคลุมข้อมูลการดําเนิ นงานภายใต้การบริ หารงาน
ระหว่างวันที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีอยูใ่ นประเทศไทย ดังนี
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
สาขาอยุธยา (AH) และระยอง (AHR)
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากัด (AHP)
• บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค ทูลลิง จํากัด (AHT)

• 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 อาปิ โก อมตะ จํากัด (AA)

•

บริ ษทั อาปิ โก สตัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด (ASP)

•
•
•

บริ ษทั อาปิ โก ฟอร์จจิง จํากัด (มหาชน) (AF)
บริ ษทั อาปิ โก พริ ซิชนั จํากัด (APC)
บริ ษทั อาปิ โก พลาสติค จํากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรปราการ (APB) และระยอง (APR)
บริ ษทั นิวเอร่ า เซลล์ จํากัด (NESC)
บริ ษทั เอเบิล มอเตอร์ส จํากัด (AM)

•
•

ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดําเนิ นธุรกิจเพือมุ่งสู่ “การเป็ นผูผ้ ลิตชินส่ วนยานยนต์ทีคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ มีส่วนร่ วมในการ
รั กษาสิ งแวดล้อมเพือการเติ บโตอย่างยังยืน และก้าวไปสู่ เทคโนโลยีดิจิทัล” กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกมุ่งเน้นให้การปฏิ บตั ิ งานในทุก
กระบวนการทํางานมีความสอดคล้องและสนับสนุ นวิสัยทัศน์และพันธกิ จของบริ ษทั และมีแผนงานที จะพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลทีจําเป็ นต่อการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื อง เพือให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ซึงในปี 2559 บริ ษทั ได้มีการเพิมเติมวิสยั ทัศน์ขององค์กรในเรื องการก้าวไปสู่เทคโนโลยีดิจิทลั โดยมีเป้ าหมายทีจะนําระบบ
เทคโนโยลีทีทันสมัยมาใช้เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทํางานภายในองค์กร ลดกระบวนการทํางานทีซําซ้อน และลดการใช้
ทรัพยากรสิ นเปลือง เช่น กระดาษ เป็ นต้น รวมทังการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เพิมมากยิงขึน ทังนี
เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริ ษทั และการเติบโตอย่างยังยืน
• Suppliers
• Competitors

• Employees
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• Society
• Government

Lean

Green

Happy

Digital
• Customers
• Shareholders

รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของกิ จ การ

บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยของเรา
การบริ หารจัดการเพือความยังยืนของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยและการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผ่านช่องทางต่างๆ เพือให้บรรลุความคาดหวังทีสําคัญ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
สิ นค้าทีมีคุณภาพ, ต้นทุนตํา, การ
ส่ งมอบตรงเวลา, ความปลอดภัยใน
การทํางาน, การให้ความร่ วมมือทีดี
, ความโปร่ งใสในการทํางาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการทีดี,
ความเป็ นธรรม, การมีส่วนร่ วม,
สิ ทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยใน
การทํางาน, คุณภาพชีวติ ทีดี, การ
พัฒนาตนเอง, ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี 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









การประชุมประจําสัปดาห์
การประชุมกลุ่มย่อย
ระบบอินทราเน็ต
จดหมายอิเลคทรอนิคส์
การฝึ กอบรมพนักงาน
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
การรับข้อร้องเรี ยน
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ความคาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ
โปร่ งใสในการบริ หารกิจการ,
แผนการลงทุนในอนาคต, ความ
ยังยืนของธุรกิจ

กําไร, ความมันคงทางธุรกิจ, ชําระ
เงินตรงเวลาและครบถ้วน, การทํา
ธุรกิจทีโปร่ งใส, สัญญาชือขาย
ชัดเจน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ, มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาร่ วมกับลูกค้า

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1) การสร้างความเชือมันให้กบั นัก
ลงทุน
2) การแสดงข้อมูลอันเป็ นจริ งและ
ตรวจสอบได้
3) การแสดงรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
1) การบริ หารเครดิตและความ
เชือมันของคู่คา้
2) การพัฒนาศักยภาพคู่คา้
3) การสื อสารนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ต และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ความปลอดภัยในด้านสุ ขภาพ, ไม่
ก่อมลภาวะให้กบั ชุมชน/ สังคม, มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและ
สนับสนุนชุมชน/ สังคม

1) การจัดการข้อร้องเรี ยน
2) การจัดทํากิจกรรมเพือสังคมเพือ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชน/ สังคม
3) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างโรงงานและชุมชนรอบข้าง
การปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่าง
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ถูกต้องครบถ้วน, การจ่ายภาษีและ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ค่าธรรมเนียม, การให้ความร่ วมมือ, ราชการ
การจัดการข้อร้องเรี ยนหรื อข้อ
2) การให้ความร่ วมมือกับ
พิพาทกับชุมชน
หน่วยงานราชการ
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
1) การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม
















ช่ องทางการสื อสาร
การประชุมผูถ้ ือหุน้
รายงานประจําปี
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
เว็บไซต์
การเยียมชมโรงงาน
การประชุมประจําปี
การเยียมชมบริ ษทั คู่คา้
การฝึ กอบรมคู่คา้
การพบปะ
การจัดกิจกรรมเพือสังคม
ร่ วมกับคู่คา้
การพบปะชุมชน
การรับข้อร้องเรี ยน
การสนับสนุนกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือ

 การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา
 การพบปะ เข้าเยียมในวาระ
สําคัญ

 การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
สมาคม
 การพบปะและเปลียน
ประสบการณ์

โครงสร้ างคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
คณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ได้ขบั เคลือนการดําเนิ นงานในประเด็นทีเกียวข้อง
กับความรั บผิดชอบต่อสังคมของกิ จการอย่างต่อเนื อง โดยมี ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เป็ นประธานคณะกรรมการ มี ผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางและพนักงานทีเป็ นตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมของคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย ประสานงานร่ วมกับ
หน่ วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรในองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ให้เห็ นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของกิ จ การ

บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดมันการดําเนิ นงานอย่างมีคุณธรรม ซื อสัตย์ ยุติธรรมและ โปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อมโดยรวมเป็ น
สําคัญ ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี ไม่เรี ยกรับ หรื อให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ใดทีอยูน่ อกเหนื อข้อตกลงทางการค้า ไม่ส่งเสริ ม
ธุ รกิ จที เกี ยวข้องกับการฟอกเงิน การดําเนิ นธุ รกิจกับลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางการค้า จะต้องไม่ขดั ต่อหลักของกฎหมาย และจารี ต
ประเพณี ทีเกียวข้องกับธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
 สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึ กในการต่อต้านการทุจริ ต รวมทังจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในเพือป้ องกันการทุจริ ต การกรรโชก และการรับหรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ
 ดําเนิ นธุ รกิ จโดยคํานึ งถึ งประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บัติทีดี เพือแสดงถึ ง
เจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ต้องหลีกเลียงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อเกี ยวข้องกับการ
ดําเนิ นการในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯเสี ยผลประโยชน์ หรื อทําให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพลดลง
 มุ่งมันสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้าทีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การทีดีมีคุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม
และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทังรักษาสัมพันธภาพทีดีและยังยืน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
เกี ยวกับคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การ และรั กษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี
เกียวข้องโดยมิชอบ
 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและมีความซื อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกติกาทีกําหนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด สร้างความสัมพันธ์ทีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี ดําเนินธุรกิจบน
พืนฐานของความเกื อหนุ นที เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ให้การปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี อย่างเสมอภาค โดยคํานึ งถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั หลีกเลียงสถานการณ์ทีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
อย่างเคร่ งครัด เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
 ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิภายในประเทศ และหลักสากล ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกียวกับ
หลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของกติกาการแข่งขันทียุติธรรม
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ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึ งถือเป็ นหนึงในผูม้ ีส่วนได้เสี ย หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจส่ งผลต่อการกระทําทีไม่เหมาะสม
หากต้องติดต่อหรื อต่อรองกับรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐบาล
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึงมีมูลค่า รวมถึงการเลียง หรื อรับเลียงจากผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับ
ธุ รกิ จของ บริ ษทั ฯให้สามารถกระทําได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าทีเหมาะสมหรื อ
พอเหมาะพอควร และไม่ ใ ห้เ รี ย กร้ อ งหรื อรั บ ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆ ที ผิ ด ไปจากธรรมเนี ย มปฏิ บัติ หรื อ เกิ น ความเหมาะสม
นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริ ษทั ฯทีอาจ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญหา โดยการเคารพสิ ทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย คําสัง และมาตรฐานทีบริ ษทั ฯกําหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
นโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั น
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกมีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกส่ วนตามหลักบรรษัทภิบาลที ดี บริ ษทั ได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันให้บุคลากรในองค์กรได้มีความ
เข้าใจและแสดงความมุ่งมันในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ
เพือให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการองค์กรที ดี ของบริ ษทั จึ งได้มีการจัดตังคณะกรรมการเพือตรวจสอบและรับเรื อง
ร้องเรี ยนข้อร้องทุกข์และการกระทําทีไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย เพือตรวจจับการกระทําความผิดและไม่ถูกต้องภายในบริ ษทั
หน้ าทีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพิจารณาอนุมตั ินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชันที จะเกิ ดขึนในบริ ษทั เพือให้ทุกคนในบริ ษทั ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาทีจะเกิ ดขึนจากการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชัน พร้ อ มทังกรณี ที คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานการกระทํา ทุ จริ ตที ส่ ง ผลต่อ บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่ วมมือหาวิธีการแก้ไขปั ญหาให้กบั บริ ษทั
แนวทางการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
นโนบายต่อต้านการคอร์รัปชันจัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทังผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ของ
กลุ่มอาปิ โกของบริ ษทั มีแนวทางการปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกียวข้องกับการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกสร้างจิตสํานึ กและกําหนดให้ทุกคนในบริ ษทั มีหน้าทีความรับผิดชอบ
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบและปฎิบตั ิตามนโยบายทีบริ ษทั กําหนดรวมทังเปิ ดเผยข้อมูลที
เกียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริ ษทั มีการกําหนดนโยบาย ดังนี

นโยบายการรับของขวัญปี ใหม่ (Policy of Purchase)
บริ ษทั ได้มีการชีแจ้งให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษทั เกียวกับการรับของขวัญ ของกํานัล และของ
ชําร่ วยอืนๆ (รวมเรี ยกว่า “ของขวัญ”) ที ได้รับจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทัวไปอืนๆ ซึ งพนักงานของบริ ษทั อาจได้รับของขวัญจาก
บริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทัวไปทีเกียวข้องเพือเป็ นการแสดงออกถึงความร่ วมมือและความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิ จกับบริ ษทั ตามธรรม
เนียมธุรกิจทีมีการปฎิบตั ิโดยทัวไป ทังนี พนักงานของบริ ษทั สามารถรับของขวัญจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลทีเกียวข้องได้เพือเป็ นการ
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รักษาความสัมพันธ์ทีดี โดยทีของขวัญดังกล่าว ต้องเป็ นการให้โดยสมัครใจ และ/หรื อเกียวข้องกับการส่ งเสริ มการขาย โฆษณา หรื อ
การประชาสัมพันธ์ตามธรรมเนียมปฎิบตั ิโดยทัวไป
บริ ษทั ขอให้พนักงานรายงานรายการของขวัญทีพนักงานได้รับจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อบุคคลเกียวข้องทัวไป และนําส่งของขวัญ
ที ได้รับมาให้กบั ฝ่ ายบุคคลหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ทุกชิ นโดยไม่จาํ กัดมูลค่าเพือทีฝ่ ายบุคคลจะได้ดาํ เนิ นการแจกจ่ายของขวัญที
ได้รับมาให้แก่บุคคลอืนอย่างเหมาะสมต่อไป

นโยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพือเป็ นช่องทางให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้าและผู ้
จําหน่ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบริ ษทั และส่งเสริ มมาตรฐานสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและ
ถูกกฎหมาย อีกทังยังเป็ นช่องทางในการสอดส่ องการประพฤติปฎิบตั ิหน้าทีทีไม่ถูกต้อง โดยถือเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิใน
การกํากับดูแลกิจการภายในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูล หรื อแจ้งเบาะแสของการกระทําทีผิดกฎระเบียบ
ของบริ ษทั หรื อผิดกฎหมาย ซึ งการกระทําเหล่านี ครอบคลุมถึงแต่ไม่จาํ กัดแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจริ ต การกระทําผิดทางการเงิ น
เป็ นครังคราว ความไม่ซือสัตย์ การกระทําผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทังนี รายงานข้อร้องเรี ยนต่างๆ
จะต้องตังอยูบ่ นพืนฐานของเจตนาทีดี มีเหตุผลน่าเชือถือได้วา่ ข้อมูลนันๆ เป็ นความจริ ง
ประเภทของการประพฤติทีไม่เหมาะสม
• การฉ้อโกง
• การยักยอกทรัพย์สิน
• การคุกคามทางเพศ
• การทุจริ ต
• การจัดทําบัญชีทีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรื อน่าสงสัย
• การใช้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับในทางทีผิด
• การกระทํา หรื อ การละเว้นไม่ปฎิบตั ิหน้าที ทีอาจนําไปสู่ การขัดผลประโยชน์ของบริ ษท
ั
• กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรื อนโยบายสาธารณะ
• การเจตนาปกปิ ดการกระทําผิดต่างๆ ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนการคอร์ รัปชัน
1. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนสามารถรายงานเหตุการณ์ทีน่าสงสัย หรื อเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริ งต่อหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การ
2. ในกรณี ทีผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนรู ้สึกอึ ดอัดหรื อไม่สะดวกใจที จะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรื อข้อ ร้ อ งเรี ยนสามารถที จะรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ปยัง ผู ้บ ริ หารที สู ง กว่ า หรื อ รายงานโดยตรงให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั โดยสามารถส่ง email ไปที AC@aapico.com หรื อส่งข้อมูลตามทีอยูต่ ่อไปนี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ห้อง 2812 ชัน 28 อาคาร ดิ ออฟฟิ สเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
3. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิ ดเผยชือหรื อไม่ก็ได้
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ขันตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
เมือได้รับการแจ้ง คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลันกรองสื บสวนข้อเท็จจริ งโดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาในการหาข้อเท็จจริ งและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรื อหลักฐานที มี มีเหตุอนั ควรเชื อได้ว่าผูท้ ี ถูกกล่าวหาได้กระทํา
ความผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ผูถ้ ูกกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบวินยั ของทาง
บริ ษทั ต่อไป หากพบว่าเป็ นการร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ตหรื อผิดช่องทาง การแจ้งเรื องร้องเรี ยน แจ้งแบะแส ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ขอ้ มูล
ใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้วา่ กระทําโดยไม่สุจริ ต ถ้าเป็ นพนักงานหรื อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั บุคคลนันจะได้รับโทษตามระเบียบวินยั แต่หากเป็ น
บุคคลภายนอกและบริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินคดีกบั บุคคลนันๆ ด้วย
การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
เพือให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเผยแพร่ นโยบาย
ดังกล่าวผ่านช่องทางการสื อสารของบริ ษทั ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี บริ ษทั ส่ งรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (56-1)
เพือให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฎิบตั ิ นอกจากนี บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชันอย่างสมําเสมอทุกปี

การบริหารความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
บริ ษทั มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และให้ความสําคัญกับการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า โดยกําหนด
เป็ นพันธกิ จประการแรกขององค์กรที จะต้องทําให้ลูกค้ามีความสุ ข (Happy Customers) ซึ งเป็ นพันธกิ จร่ วมของทุกหน่ วยงานที มี
หน้าทีสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิมสู งขึนอย่างต่อเนือง โดยยึดหลักการ SQCDEM
อันประกอบด้วย
S: Safety การปฏิ บตั ิงานด้วยความปลอดภัย บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ทังพนักงานของ
บริ ษทั พนักงานรับเหมาช่วง รวมถึงซัพพลายเออร์ ทีเข้ามาปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั โดยพนักงานใหม่และซัพพลายเออร์จะต้องได้รับ
การอบรมในเรื องความปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบตั ิงาน 100%
Q: Quality สิ นค้าที มีคุณภาพตามที ลูกค้ากําหนด บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการผลิตสิ นค้าที มีคุณภาพตามข้อกําหนดของ
ลูกค้า รวมถึงสิ นค้าทีผลิตโดยซัพพลายเออร์ของบริ ษทั สิ นค้าทุกชินสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งทีมาและล๊อตในการผลิต
ได้ เพือสร้างความมันใจให้กบั ลูกค้ากรณี ทีเกิดปั ญหา
C: Cost มีตน้ ทุนสิ นค้าทีเหมาะสม บริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างดีในเรื องการดําเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และพยายามพัฒนา
กระบวนการผลิตให้สินค้ามีตน้ ทุนทีลูกค้าพึงพอใจ
D: Delivery การส่ งมอบตรงเวลา 100% ให้กบั ลูกค้าทุกราย เพราะบริ ษทั ตระหนักว่าการส่ งสิ นค้าทีล่าช้าจะส่ งผลกระทบ
อย่างมากต่อการผลิตสิ นค้าของลูกค้า บริ ษทั พยายามรักษามาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กบั ลูกค้าทุกราย
E: Engineering การปรับปรุ งด้านวิศกรรมอย่างต่อเนื อง ทังในด้านกระบวนการ เทคนิ ค วิธีการ หรื อการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบตั ิงานเพือสนับสนุนให้สินค้ามีคุณภาพดีขึน มีตน้ ทุนทีตํา สามารถส่งสิ นค้าได้ตรงเวลา รวมไป
ถึงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมให้นอ้ ยลง
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
M: Good Management การบริ หารจัดการภายในที ดี บริ ษทั ได้รับการรั บรองระบบมาตรฐานคุ ณภาพ ISO/ TS 16949:
2009 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 20092 ระบบการการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO 14001: 20043 และระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 20074
1

ผลการดําเนินงานด้านการบริ หารความสําคัญกับลูกค้าในปี 2559 ทีผ่านมา ประกอบด้วย
 การเชิญผูบ้ ริ หารระดับสูงของลูกค้าเข้ามาเยียมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โกและกระบวนการผลิตทีโรงงาน

Mr. NOBUHIRO YAMAMOTO, Executive Vice President Purchasing Group TMAP-EM เข้ าเยียมชมผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
บริ ษัทอาปิ โก และ กระบวนการผลิตของโรงงาน AH, AHP และ ASICO ในวันที 2 เมษายน พ.ศ. 2559

Mr. Takeshi Ishii, Purchasing Vice President ของนิ สสั น
และที มงาน เข้ าเยียมชมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
ของโรงงาน AH, AHP ในวันที 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Mr. Wichien Chantasiriphan, Project Vice President Purchasing Engineering
TMAP-EM เข้ าเยียมชมผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทอาปิ โก และ กระบวนการผลิตของ
โรงงาน AH, AHP และ ASICO วันที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 จัดการแข่งขันกีฬาเพือกระชับความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่ รายการ AAT – AAPICO Friendship Golf Event การ
แข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรระหว่าง AAPICO AMATA และ ISUZU และกิจกรรม Nissan-Aapico Mitsuike
Friendship Golf เป็ นต้น

1

บริ ษทั ทีได้รับการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR
บริ ษทั ทีได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2009 คือ AHT
3
บริ ษทั ทีได้รับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบด้วย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP, APR และ AA
4
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP
2
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 การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า ได้แก่ การเป็ นเจ้าภาพร่ วมกับฮอนด้าถวายกฐินเพือบริ จาคเงินช่วยเพือผูป้ ่ วยโรค
เอสด์ทีวัดพระบาทนําพุ จังหวัดลพบุรี การเข้าร่ วมกิ จกรรมกับชมรมความร่ วมมือโตโยต้า โดยร่ วมบริ จาคอาหาร
อุปกรณ์การเรี ยน และทุนทรัพย์ให้โรงเรี ยนขาดแคลน และการเข้าร่ วมกิจกรรม Toyota Production System กับชมรม
ความร่ วมมือโตโยต้า ได้จดั ให้มีการประกวดแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตชินส่วนของโตโยต้าเป็ นประจําทุกปี เพือให้ผผู ้ ลิตมี
การพัฒนาอย่างต่อเนือง

TCC Rally ร่ วมกับชมรมความร่ วมมื อโตโยต้ า ระหว่ างวันที 28-29 พฤษภาคม 2559

กิ จกรรมนําเสนอผลงานการแข่ งขัน Toyota Production System โดยชมรมความร่ วมมือโตโยต้ า ณ โรงแรม Ambassador City พัทยา
ในระหว่ างวันที 4-5 พฤษจิ กายน 2559 โดยทาง AAPICO ได้ รับรางวัล Runner Up 2nd ในระดับ Advance Group

 บริ ษทั จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจําทุกปี เพือทีจะรับทราบปั ญหาและผลการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า และนํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และหน่วยงานทีต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า
เป็ นประจํา ซึ งผลการสํา รวจความพึง พอใจของลู ก ค้า ในปี 2559 ลู ก ค้า มี ค วามพึง พอใจ 86.00% และลู ก ค้ามี
แนวโน้มทีพึงพอใจเพิมขึนอย่างต่อเนือง
Topic/ Year

2013

2014

2015

2016

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%

85.00%
88.00%
85.00%
85.00%
86.00%
86.00%
88.00%

Result %

75.30%

84.75%

85.94%

86.00%

ตารางที 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2013 – 2016 ของบริ ษทั AH, AHP, AHT และ AHR
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การบริหารความสั มพันธ์ กบั คู่ค้า
บริ ษทั ถือว่าคู่คา้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ ส่ วนทางธุรกิจทีสําคัญยิง เนื องจากมีบทบาทสําคัญทีจะทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ
ในธุ รกิ จอย่างยังยืนได้ ด้วยเหตุนี บริ ษทั จึงตระหนักดี ถึงการพึงพากันระหว่างบริ ษทั กับคู่คา้ ทีควรมีความรับผิดชอบร่ วมกัน มีการ
ส่งเสริ มการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษทั
นอกจากนี บริ ษทั ยังมีแผนงานพัฒนาศักยภาพคู่คา้ โดยจัดการฝึ กอบรมเพือให้ความรู ้แก่คู่คา้ การเข้าไปตรวจสอบเพือการพัฒนาคู่คา้
และกิจกรรมการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคู่คา้ กับบริ ษทั
ผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในปี 2559 ประกอบด้วย
 การจัด ประชุ ม สามัญ ประจํา ปี Annual Suppliers Meeting 2016 เพื อสื อสารข้อ มู ลสํา คัญของบริ ษ ัทให้กบั คู่คา้
รับทราบ เช่น นโยบายด้านคุณภาพ ราคา และการส่ งมอบ นโยบายการดําเนิ นกิจการด้วยความโปร่ งใส นโยบาย
การต่อต้างการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ และนโยบายความปลอดภัย
นอกจากนี ยังได้ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่คู่คา้ ในเรื องผลการประเมินการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ซึงในปี ทีผ่านมามีคู่คา้ เข้า
ร่ วมประชุม จํานวน 54 ราย

การประชุมสามัญประจําปี 2559 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2559

 การเยียมบริ ษทั คูค่ า้ บริ ษทั วางแผนการเข้าเยียมบริ ษทั คูค่ า้ ปี ละ ครัง เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ประเมินความ
พร้อมในการทําธุรกิจร่ วมกัน รวมถึงให้คาํ แนะนําปรึ กษากรณี ทีคูค่ า้ ประสบปั ญหา

การเข้ าเยียมบริ ษัทคู่ค้าประจําปี

 การตรวจติดตามคูค่ า้ ประจําปี เพือประเมินความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามระบบคุณภาพ ระบบการ
จัดการด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน การส่งมอบ ด้านวิศวกรรม และการบริ หารต้นทุน ต้นทุน
ซึงในปี 2559 ทีผ่านมาได้ทาํ การตรวจติดตามคู่คา้ ทังสิ น 30 ราย
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
 การร่ วมทํากิจกรรมร่ วมกับคู่คา้ เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพือสังคมของบริ ษทั โดยในปี 2559 ทีผ่านมา ได้จดั การอบรมผูน้ าํ เพือนสันติภาพร่ วมกับคู่คา้ โดยมีคู่คา้ เข้าร่ วม
กิจกรรมจํานวน 37 ราย

การอบรมผู้นาํ เพือนสั นติ ภาพ ระหว่ างวันที - สิ งหาคม

ณ สวนสั นติธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ จึงดําเนิ นธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชนของผูท้ ีมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค ได้รับการเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล
อย่างเท่าเที ยม ไม่เลือกปฏิ บตั ิ และไม่มีการแบ่งแยกเชื อชาติ ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็ นทางการเมือง โดยกําหนดไว้ใน
จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ในหัวข้อการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล และนโยบายบริ ษทั ในข้อที 5 เรื องการเคารพนับถื อซึ งกันและกัน
(Mutual Respect) ซึ งถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิสําหรับพนักงานในการเคารพบุคคลอืน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิงานโดยให้เกี ยรติ
ผูร้ ่ วมงานไม่วา่ จะอยูใ่ นตําแหน่งใดก็ตาม ให้เกียรติลูกค้า คู่คา้ และผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ในเรื องการ
ใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการทํางาน ชัวโมงการทํางาน การเลือกปฏิบตั ิ วินยั และการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงาน
หญิง เสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการ
ทังนี บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการทํางานของพนักงานประจําและ
พนักงานรับเหมาช่วง รวมทังนโยบายทางด้านการบริ หารบุคลากรต่างๆ ของบริ ษทั จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
บริ ษทั ส่งเสริ มให้คู่คา้ หรื อบริ ษทั รับเหมาช่วงต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานของตนโดยคํานึงถึงหลักการสิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วนโดยได้ระบุไว้ในสัญญา หากผูร้ ับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาและ
บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ นอกจากนี บริ ษทั ยังมีระบบการเข้าไปตรวจสอบและพัฒนาบริ ษทั รับเหมาช่วงและคูค่ า้ ทังในเรื องการ
ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ งแวดล้อม รวมถึงประเด็นในเรื องสิ ทธิ มนุ ษยชน และการ
ปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรมตามกฎหมาย
กรณี การจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บริ ษทั จะจ้างแรงงานต่างชาติทีมีใบอนุญาตการทํางานทีถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน และ
พนักงานต่างชาติจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงานต่างชาติทีไม่เข้าใจภาษาไทย บริ ษทั จะให้ความรู ้
ผ่านล่ามหรื อผ่านสื อการสอนที เป็ นภาษาต่างชาติ ได้แก่ ระเบี ยบข้อบังคับการปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงาน ระบบ
คุณภาพ การปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงสิ งแวดล้อม และวิธีการปฏิบตั ิงานของกระบวนการต่างๆ เป็ นต้น
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของกิ จ การ

บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลว่าเป็ นทรัพยากรที มีค่าและเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลือนธุ รกิ จสู่ สําเร็ จ โดย
สะท้อนให้เห็ นจากวิสัยทัศน์และพันธกิ จของบริ ษทั ในเรื องพนักงานมีความสุ ข (Happy Employees) ซึ งบริ ษทั มีนโยบายที จะดูแล
พนักงานให้มีคุณภาพชี วิตที ดี โดยมีสภาพการจ้างที ยุติธรรม มีสวัสดิ การที เหมาะสม มีโอกาสที จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทังมี
สภาพการทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มุ่งมันทีจะทําให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีวฒั นธรรมองค์กร ทีจะช่วย
สร้ า งบรรยากาศการทํา งานร่ ว มกันอย่า งมี ความสุ ข คื อ การทํา งานเป็ นที ม การแก้ไ ขปั ญหา ความรั ก ต่อ ครอบครั ว บริ ษทั และ
ประเทศชาติ ความซือสัตย์และจงรักภักดี และความเคารพนับถือซึงกันและกัน ซึงนโยบายทัง 5 ข้อนี จะถูกปลูกฝังให้กบั พนักงานทุก
ระดับผ่านกระบวนการต่างๆ ทังการฝึ กอบรมและกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร
ทังนี บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร ดังนี
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน
5. การพิจารณาการแต่งตัง และการโยกย้าย รวมทังการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึง
ความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันเป็ นเกณฑ์
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
7. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน หรื อคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการร้องเรี ยนกรณี ทีไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีกําหนด
9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ในปี 2559 บริ ษทั มีพนักงานลดลงจากปี 2558 จํานวน 145 คน คิดเป็ นอัตราการลดลงของพนักงานร้อยละ 4.84 ซึงพนักงาน
ทีเพิมขึนเป็ นพนักงานหญิงร้อยละ 2.67 และเป็ นพนักงานชายร้อยละ 2.17
ความหลากหลายของพนักงาน

จํานวนพนักงานแยกตามเพศ
ร้อยละ

คน
%

ปี 2557
รวม
ชาย
2,739 1,998
100 70.17

หญิง
741
29.83

ปี 2558
รวม
ชาย
2,995 2,068
100 69.05

หญิง
927
30.95

ปี 2559
รวม
ชาย
2,850 2,003
100 70.28

หญิง
847
29.72

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
จํานวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ
คน
2,850
722
2,019
109
ปี 2559
ร้อยละ
%
100
25.33
70.84
3.83
หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR/ AL
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานผูพ้ ิการ โดยในปี 2559 มีจาํ นวนพนักงานทีเป็ นผูพ้ ิการทังสิ น 25 คน
การสรรหาและการจ้ างงาน
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกมี นโยบายสําหรั บการสรรหาและคัดเลื อ กพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถและความจําเป็ นในการประกอบธุ รกิ จ ไม่จา้ งแรงงานเด็ก และไม่ใช้แรงงานบังคับ ระบบการสรรหาบุคลากรมีการ
จัดทําเป็ นระเบี ยบปฏิ บตั ิ มีกระบวนการทดสอบความรู ้ความสามารถและทักษะตามตําแหน่ งงาน การสัมภาษณ์โดยผูบ้ ริ หารที มี
ประสบการณ์และความรู ้ความสามารถอย่างโปร่ งใส เพือให้ได้บุคลากรทีมีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานอย่างแท้จริ ง ในปี 2559
บริ ษทั มีการจ้างงานจํานวน 337 คน และมีพนักงานลาออกจํานวน 276 คน โดยมีอตั ราการลาออกร้อยละ 11.82 ของจํานวนพนักงาน
ทังหมด และจํานวนการจ้างงานใหม่ร้อยละ 9.22 ของพนักงานทังหมด
จํานวนการจ้ างงานใหม่ และอัตราการลาออก
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จํานวน
ชาย
หญิง จํานวน
ชาย
หญิง จํานวน ชาย หญิง
จํานวนการจ้างงานใหม่
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
จํานวนพนักงานทีลาออก
คน
364
257
107
403
250
153
276
186
90
อัตราการลาออก
%
13.28
9.38
3.9 13.46
8.35
5.11 9.22
6.21 3.01
หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริ ษทั AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ APR/ AL

การบริหารค่ าจ้ างและผลตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนทีเป็ นธรรม สอดคล้องกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละตําแหน่งงาน บริ ษทั ได้นาํ ระบบการประเมินผลซึ งใช้ตวั ชี วัด
ผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการประเมินผลพนักงานในระดับวิศวกรและหัวหน้างานขึนไป โดยตัวชีวัดนันต้องสอดคล้องกับตําแหน่ง
งานและเป้ าหมายของหน่วยงานและบริ ษทั ทังนี เพือให้เกิดความเป็ นธรรมในการประเมินผล นอกจากนี บริ ษทั ยังมีการปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิ จและให้สามารถแข่งขันได้กบั อุตสาหกรรมในลักษณะเดี ยวกัน เพือดึ งดูดผูม้ ี
ความสามารถให้เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั และจูงใจให้พนักงานปรับปรุ งและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
การบริหารสวัสดิการ
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจําเป็ นของธุรกิจ บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพือให้พนักงานมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานด้านสวัสดิ การ และยังเป็ นสื อกลางในการสื อสารเรื องสวัสดิ การและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
บริ ษ ัท รวมถึ ง ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ เรื องสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ แก่ พ นัก งาน นอกจากคณะกรรมการสวัส ดิ ก ารแล้ว บริ ษ ัท ยัง แต่ ง ตัง
คณะกรรมการอืนเพิมเติมเพือช่วยในการบริ หารจัดการและดูแลเรื องสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตวั แทนจากทุกแผนกเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลียงปี
ใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกูย้ มื ฉุกเฉิ น และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ เป็ นต้น
นอกจากนี บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการสร้างโรงงานให้เป็ นพืนทีการทํางานทีมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้เอือต่อการมีสุขภาพจิตทีดี และมีร่างกายทีแข็งแรง
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรมเพือสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือนพนักงานในแผนกต่างๆ และ
ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารและบริ ษทั โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่
 กิจกรรมรดนําดําหัวผูบ้ ริ หารเนืองในเทศกาลสงกรานต์เพือสื บสานประเพณี อนั ดีงามของไทย มีกิจกรรมให้พนักงาน
ได้รดนําขอพรจากผูบ้ ริ หารเพือสร้างความใกล้ชิดระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ งผูบ้ ริ หารจะใช้โอกาสนีในการให้
โอวาทแก่พนักงานให้คาํ นึงถึงความปลอดภัยในระหว่างวันหยุดสงกรานต์

 กิจกรรมผูบ้ ริ หารส่งพนักงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์และปี ใหม่ เพือสร้างความตระหนักเรื องปลอดภัย
ในวันหยุด การไม่ขบั รถในขณะมึนเมา การมีสติไม่ประมาทในช่วงวันหยุดพักผ่อน และให้กลับมาทํางานด้วยความ
ปลอดภัยทุกคน
 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิ ดาของพนักงานทีมีผลการเรี ยนและความ
ประพฤติ ดี ซึ งบริ ษ ัท ให้ก ารสนับ สนุ น ทุ น เพื อการศึ ก ษาบุ ต รธิ ด าของ
พนักงานเป็ นประจําทุกปี ตังแต่ระดับประถมศึกษาปี ที 1 จนถึงปริ ญญาตรี
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั อาปิ โก มอบทุนการศึกษาทังหมด 45 ทุน
 กิจกรรมทําบุญในประเพณี สาํ คัญต่างๆ โดยบริ ษทั จะร่ วมกับชมรมพุทธศาสนานิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตและให้
ศีลให้พรแก่พนักงานในวันสําคัญทางพุทธเพือช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั พนักงาน
 กิ จกรรม 5ส Big Cleaning Day เพือสร้างให้พนักงานทํางานอย่างมีระเบียบวินยั และส่ งเสริ มให้พนักงานดูแลรักษา
พืนทีการทํางานและบริ เวณบริ ษทั ซึ งจะช่วยพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี ส่ งผลให้พนักงานมีสุขภาพ
กายและจิตทีดี และยังช่วยเพิมผลิตภาพในการทํางานทีดีขึนอีกด้วย โดยจัดให้มีการทํา Big Cleaning Day ปี ละ 2 ครัง
และผูบ้ ริ หารจะรณรงค์เรื อง 5ส ในการประชุมพนักงานประจําสัปดาห์ นอกจากนี ยังมีการจัดการประกวด 5ส ของ
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกโดยเชิญกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเพือตัดสิ น และมอบรางวัล 5ส ดีเด่นประจําปี

กิจกรรมการตรวจ ส ประจําปี ของกลุ่มบริ ษัทอาปิ โก

ห น า ที่

| 15

บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการทํางาน เพือสร้างคนดีและคนเก่งให้กบั สังคม
โดยได้จดั ตังบริ ษทั อาปิ โก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด เพือทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางและรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะและ
ความสามารถทีนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานจริ ง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุ รกิ จขององค์กร เพือเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงศักยภาพสู งสุ ดในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร บริ ษทั ได้กาํ หนดทักษะที
จําเป็ นและหัวข้อในการฝึ กอบรมของแต่ละตําแหน่ งงาน โดยที พนักงานจะได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยสรุ ปผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในปี 2559 ดังนี
 จัดทําหลักสู ตรการฝึ กอบรมมาตรฐานของกลุ่มบริ ษทั โดยเน้นหลักสู ตรที เป็ นวิชาพืนฐานที ทุกบริ ษทั สามารถใช้
ร่ วมกันได้ คัดสรรวิทยากรที มี คุณภาพและประเมิ นผลผลสัมฤทธิ ของการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสู ตร และเพิม
หลักสูตรทีเหมาะสมกับตําแหน่งงานหรื อหลักสูตรตามสายวิชาชีพให้มากขึน
 ปรั บปรุ งสถานที ในการฝึ กอบรม เพือรองรั บการฝึ กอบรมทังที เป็ นแบบห้องเรี ยน และสถานที จัดกิ จกรรมนอก
ห้องเรี ยน
 จํานวนหลักสูตรทีพนักงานได้รับการฝึ กในปี 2559 จํานวน 138 หลักสูตร รวมการฝึ กเองและส่งฝึ กอบรมภายนอก มีผู ้
เข้ารับการฝึ กทังสิ น 2,357 คน คิดเป็ น 25,163 man-hour ต่อปี ซึ งถึงแม้ว่าจํานวนหลักสู ตรและจํานวนผูฝ้ ึ กจะลดลง
เล็กน้อย แต่จาํ นวนชัวโมงการฝึ กอบรมเฉลีย ต่อคนต่อปี สูงขึนจากร้อยละ 7.67 เป็ น 8.83 ชัวโมงต่อคนต่อปี
สรุปปการฝึ
การฝึกกอบรมของกลุ
ษัทอาปิ
อบรมของกลุ่ มบริ่ มษบริ
ัท อาปิ
โก โก
หมวด

หัวเรือง

A

เทคนิคเฉพาะงาน

B

การบริ หารและการเงิ น

C

การจัดการแบบมีสว่ นร่วม

D

ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม

F

คอมพิวเตอร์ และภาษา

G

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม

รุ่น
39

ปี 2557
จํานวนผู้รับการฝึ ก จํานวนชัวโมง
341
2,553

ปี 2558
รุ่น จํานวนผู้รับการฝึ ก จํานวนชัวโมง
63
553
3,830

ปี 2559
รุ่น จํานวนผู้รับการฝึ ก จํานวนชัวโมง
53
504
4,214

17
13
84
3
8

719
457
1,487
6
63

9,987
3,258
8,546
30
450

7
24
40
9
4

262
566
801
197
400

2,904
3,429
6,621
1,073
4,800

17
21
37
5
5

494
404
645
74
236

7,809
3869
5,099
1268.5
2904

164

3,073

24,824

147

2,779

22,657

138

2,357

25,163

หมวด A เทคนิคเฉพาะงาน เพือให้ความรู ้ หรื อฝึ กทักษะในเรื องเทคนิ คเฉพาะงานหรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีนอกเหนื อจาก
การอบรมในงาน หรื อ On-the-job training อาทิ อบรม โปรแกรม Solidworks อบรมโปรแกรม Autodesk Inventor 2015 อบรมการ
สอบเทียบเครื องมือวัดด้านอัตโนมัติเพือการควบคุมและการผลิต อบรมการทําออโตเมชันกับการประยุกต์ใช้หุ่ นยนต์ อบรมระบบ
แวคคัมพืนฐาน การบํารุ งรักษาเครื องจักรกล อบรมเทคนิคการบริ หารงานทางบัญชี บุคคล และจัดซือ เป็ นต้น
หมวด B การบริหารและการเงิน เพือให้ความรู ้และพัฒนาทักษะการบริ หารระบบ บริ หารคน และบริ หารธุรกิจกับผูบ้ ริ หาร
ตังแต่ระดับต้น-กลาง-สูง อาทิ เช่น
 อบรมหลักสู ตร Aapico Future Ranger สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือให้ผูบ้ ริ หารได้เรี ยนรู ้
แนวคิดการบริ หารงานแบบใหม่ ทีจะสามารถนําไปเปลียนแปลงตนเอง สร้างทีม สร้างระบบ สําหรับเป็ นผูบ้ ริ หารทีจะ
เป็ นอนาคตของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)

การอบรมหลักสู ตร Aapico Future Rangerและการนําเสนอโครงการต่ อผู้บริ หารของผู้เข้ า
อบรมหลักสู ตร ระหว่ างวันที 7 – 8 ตุลาคม 2560 ณ คุ้งนํารี สอร์ ท จ.นครนายก

 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) สําหรับผูบ้ ริ หารระดับต้นทีได้รับการ
ปรั บ ตํา แหน่ ง เพื อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้า ที ของการเป็ นหัว หน้า งาน การควบคุ มผูใ้ ต้บังคับบัญชา การ
บริ หารงานและบริ หารคนให้ได้ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ในปี 2559 มีผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 59 คน รวมหัวหน้างานที ผ่าน
หลักสูตรนีไปแล้วทังสิ น 358 คน

การอบรมหลักสู ตรการพัฒนาทักษะหั วหน้ างาน
วันที 2 – 3 เมษายน 2560 ณ คุ้งนํารี สอร์ ท จ.นครนายก

 การอบรมผูน้ ําเพือสันติ ภาพ สําหรั บผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู ง เพือสร้ างความเป็ นพลเมื องที ดี ให้แก่ กลุ่ม
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เน้นการเป็ นผูน้ าํ ธรรมมาภิบาล ผูน้ าํ โลกาภิวฒั น์ ผูน้ าํ ประชาธิ ปไตย ความสําคัญของธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ โดยปี 2560 เป็ นรุ่ นที 3 มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมจํานวน 40 คน รวมผูบ้ ริ หารทีผ่าน
การอบรมไปแล้วทังสิ น 139 คน

การอบรมผู้นาํ เพือสั นติ ภาพ รุ่ นที 3
วันที 1 – 4 กรกฎาคม 2560
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
 การอบรมเพือพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิ ยมขององค์กร สร้าง
ทัศนคติทีดี ให้รู้จกั การทํางานเป็ นทีม การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม การเสี ยสละ มีความอดทนอดกลันต่อบริ ษทั เพือร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รู ้จกั รักษาระเบียบวินยั และมีวนิ ยั ในตนเอง

การอบรมเพื อพัฒนาที มงานและสร้ างองค์ กรสู่ ความเป็ นเลิศ
วันที 8 – 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า จังหวัดนครนายก

หมวด C การจัดการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นหลักสูตรพืนฐานทีทุกแผนกสามารถนําไปใช้ในการบริ หารจัดการเพือการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนือง ได้แก่ การอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็น (Kaizen) เพือส่งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั การคิดพัฒนาการทํางานอย่างเป็ น
ระบบ อบรมเทคนิคการเป็ นผูส้ อนงานและเทคนิคการสอนงานเพือสร้างวิทยากรฝึ กอบรมในกระบวนการทํางานต่างๆ เป็ นต้น

การฝึ กอบรมการเป็ นวิทยากรในงาน (On-the-job Trainer) วันที 9 – 10 พฤศจิ กายน 2559 ณ คุ้งนํารี สอร์ ท จ.นครนายก

หมวด D ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม ได้แก่ อบรมระบบ ISO/ TS 16949:2009 รวมทัง Core
Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2004 อบรมการอนุรักษ์พลังงานเพือปลูกฝังจิตสํานึ กให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่ วมต่อการจัดการ
ทรัพยากรในองค์กรให้คุม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด อบรมความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพือป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุในการ
ปฏิบตั ิงาน
หมวด F คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พนฐาน
ื
และภาษาให้กบั พนักงาน เช่น การใช้ Microsoft Office
Outlook การใช้งานระบบ Oracle เพือช่วยสนับสนุนการทํางานแบบ Lean Manufacturing และการอบรมภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
หมวด G หลักสู ตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํากิจกรรมเพือสั งคม เพือสร้างแนวคิดการทํางานอย่างมีความสุ ข สามารถ
บริ หารงานและบริ หารชีวติ ส่วนตัว และทําสิ งดีๆ เพือสังคมไปพร้อมกันได้
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษทั ให้ความสําคัญในเรื องสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเป้ าหมายเพือป้ องกันความสู ญเสี ยจากการเกิด
อุบตั ิเหตุและเจ็บป่ วยจากการทํางาน บริ ษทั ได้จดั ทําแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในเชิงป้ องกัน เน้นการให้ความรู ้
และสร้างการมีส่วนร่ วมให้กบั พนักงานในทุกระดับให้มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย มีเป้ าหมายทีจะลดความสูญเสี ยจากการบาดเจ็บ
และเจ็บป่ วยจากการทํางาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานเพือให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
ห น า ที่
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานทีทํางานและการส่งเสริ มสุขภาพ ปี 2559 บริ ษทั มีการปฏิบตั ิดงั นี
 การอบรมพนักงานในเรื องของความปลอดภัยเพือให้ความรู ้ และสร้ างจิ ตสํานึ กให้พนักงานปฏิ บัติงานด้วยความ
ปลอดภัย ได้แก่
- อบรมความปลอดภัยพืนฐานให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเริ มปฏิบตั ิงาน จํานวน % ของพนักงานทีเริ มงานใหม่
ทังหมด และอบรมความรู ้พนฐานด้
ื
านความปลอดภัยในกับพนักงานทุกระดับ จํานวน 2 รุ่ น 64 คน
- อบรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานในระดับหัวหน้างาน จํานวน 2 รุ่ น 76 คน
- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม และนอกจากนี ยังจัดอบรมใน
เรื องความปลอดภัยเฉพาะสําหรับปฏิ บตั ิงานตามหน้าที เช่น การใช้ปันจัน การใช้รถยก และบุคลากรเฉพาะ
ตามทีกฎหมายกําหนด
 พนักงานต้องได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเมือเข้าปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับความเสี ยงของแต่ละพืนที และ
หัวหน้างานต้องทําการตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเริ มงานทุกครัง
 การทํากิ จกรรมเพือค้นหาและขจัดอันตรายในพืนที ทํางาน (CCCF-Completely Check Completely Find out) โดยที
พนักงานจะต้องมีส่วนร่ วมในการค้นหาพืนทีอันตรายหรื อจุดเสี ยงทีอาจจะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในพืนทีทํางาน
 การจัดทําแผนฉุกเฉิ น อบรมความรู ้การป้ องกันภัย และการซักซ้อมแผนฉุ กเฉิ น เช่น การซ้อมแผนฉุ กเฉิ นเหตุอุทกภัย
แผนฉุกเฉิ นกรณี สารเคมีหกรัวไหล แผนฉุกเฉิ นกรณี เกิดเพลิงไหม้ รวมทังการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ

การซ้ อมแผนฉุ กเฉิ นและการซ้ อมอบยพหนี ไฟ ประจําปี 2559 ในวันที 9 ธันวาคม 2559

 การส่งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบริ ษทั อาปิ โก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสื อสารผ่านการประชุมกลุ่ม
ย่อย การประชุมเช้า หรื อการจัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งคําขวัญ ประกวดร้องเพลงความปลอดภัย และการจัด
งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
 การดําเนิ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของพนักงาน ทังสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต ให้ทาํ งานด้วยความสุ ขกายสบายใจ เช่น
การจัดอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลเบื องต้น การตรวจสุ ขภาพประจําปี การจัดทําโครงการอนุ รักษ์การได้ยิน
สําหรับพนักงานทีต้องทํางานในพืนทีการทํางานทีมีเสี ยงดัง การจัดพืนทีออกกําลังกายให้กบั พนักงาน เป็ นต้น

การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
กลุม่ บริ ษทั อาปิ โกเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ งแวดล้อม โดยจัดมีการบริ หารจัดการและควบคุมผลกระทบทีเกิดขึนจากการ
ดําเนิ นงานต่อสิ งแวดล้อม บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมย์ด้านสิ งแวดล้อ มในวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที ต้องการเป็ นองค์กรที “รั กษ์
สิ งแวดล้อม” (Green) ซึ งถือเป็ นภารกิ จสําคัญขององค์กรทีต้องใส่ ใจกระบวนการทํางานทุกกระบวนการให้คาํ นึ งถึงผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม ครอบคลุมการจัดการสิ งแวดล้อมตังแต่กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง กระบวนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน การจัดการ
ขยะ นอกจากนี บริ ษทั ยังได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2004 โดยได้กาํ หนดแผนการประเมินลักษณะปั ญหาสิ งแวดล้อมในด้าน
ห น า ที่
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
การใช้ทรัพยากร และด้านมลภาวะทีส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทังทางตรงและทางอ้อม สําหรับปี 2559 บริ ษทั มีการดําเนินการด้าน
สิ งแวดล้อม ดังนี
 กําหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ งแวดล้อม
 ดําเนินการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง ตรวจวัดระดับความดังของเสี ยง ตรวจวัดระดับความร้อน ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ตรวจวัดค่านําเสี ย เพือเฝ้ าระวังและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
การตรวจวัดความสะอาดของนําดืมทุกจุดบริ การนําดืมเพือให้พนักงานมีนาดื
ํ มทีสะอาดและมีสุขภาพทีดี
 ในปี 2559 บริ ษทั ได้การรั บรองระบบการจัดการสิ งแวดล้อม ISO 14001:2004 สําหรั บโรงงานของบริ ษทั อาปิ โก
ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง และ ISO 14001:2015 สําหรับบริ ษทั อาปิ โก อมตะ จํากัด และบริ ษทั อาปิ โก เลม
เทค (ประเทศไทย) จํากัด

 บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที 3
ระบบสี เขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที 23 ธันวาคม 2559

การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยเป็ นหนึ งในพันธกิจของ
บริ ษทั ที ต้องการให้ “สังคมมีความสุ ข” (Happy Public) บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการทําประโยชน์เพือสังคมทัง
ทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2559 มีการดําเนินกิจกรรมเพือการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี
 ร่ วมปลูกต้นไม้ร่วมภายในนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค ในวันที 2
ธันวาคม 2559
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บริษั ท อาป โ ก ไฮเทค จํา กั ด (มหาชน)
 โครงการการบริ จาคโลหิ ต เพือส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จัก การ
เสี ยสละทียิงใหญ่เพือช่วยต่อชีวิตเพือนมนุษย์ โดยบริ ษทั จัดให้
มีการรับบริ จาคโลหิ ตจากพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยในปี
2559 ได้จดั กิจกรรมรับบริ จาคโลหิ ต จํานวน 4 ครัง

 ร่ วมบริ จาคสิ งของให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เนืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 โครงการน้องใหม่อาปิ โกจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นโครงการทีริ เริ มในปี 2559 เพือปลูกฝังให้พนักงานใหม่ของ
กลุ่มบริ ษทั อาปิ โกที เข้าร่ วมอบรมปฐมนิ เทศได้มีส่วนร่ วมในการบําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม โดยได้ร่วมทําความ
สะอาดวัด มอบอาหารขนม นม และอาหารแห้งให้กบั สามเณร ในปี 2559 บริ ษทั ได้จดั อบรมปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
ของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 2 รุ่ น มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 104 คน
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