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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2561

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทอาปโก
จัดทําขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อแสดงเจตนารมณในการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินงาน
ดวยความโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ครอบคลุมการดําเนินงานที่สําคัญดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตกรอบการรายงานขอมูล ตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ไดกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย และประเมินระดับ
ความสําคัญของประเด็นที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายงานฉบับนี้ มีขอบเขต
ของการรายงานครอบคลุมขอมูลการดําเนินงานภายใตการบริหารงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่อยูในประเทศไทย รวมทั้งหมด 13
บริษัท ประกอบดวย














บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา และระยอง (AH/ AHR)
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด (AHP)
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด (AHT)
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด (AA)
บริษัท อาปโก สตัคเจอรัล โปรดักส จํากัด (ASP)
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (AF)
บริษัท อาปโก พริซิชั่น จํากัด (APC)
บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และระยอง (AP/ APR)
บริษัท อาปโก เล็มเทค จํากัด (AL)
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด (ASICO)
บริษัท เอ็ดชา อาปโก จํากัด (EA)
บริษัท นิวเอรา เซลล จํากัด (NESC)
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด (AM)

ภายใตวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ “การเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ มีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม และกาวไปสูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน” กลุมบริษัทอาปโกมุงเนน
ใหการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการทํางานมีความสอดคลองและสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท
บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความสมบูรณครบถวน รวมถึงสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของบริษัทฯ ที่ไดกําหนดขึ้นในป 2559 ในเรื่องการกาวไปสูเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะ
บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) |
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นําระบบเทคโนโยลีที่ทันสมัยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานภายในองคกร ลดกระบวนการ
ทํางานที่ซํ้าซอนและลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ เปนตน มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาใน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอนาคตของบริษัทและการเติบโต
อยางยั่งยืน
•Suppliers
•Competitors

•Society
•Government

Lean

Green

Happy

Digital

•Employees

•Customers
•Shareholder
s

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตเปนหนึ่งในธุรกิจหลักที่มีสวนในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อยูในหวงโซอุปทานจํานวนมาก เชน วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร
ผูผลิตชิ้นสวนประกอบ และการขนสง เปนตน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจสงผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
เติบโตอยางยั่งยืนในองคกร บริษัทฯ จึงไดจัดทํานโยบายการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงปจจัยในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงขององคกร ทั้ง
ภายในและภายนอก
2. การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
3. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
4. การดําเนินธุรกิจโดยสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรม
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2561

การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของกลุมบริษัทอาปโก ใหความสําคัญกับการตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผานชองทางตางๆ เพื่อให
บรรลุความคาดหวังที่สําคัญ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย

ความคาดหวัง
สินคาที่มีคุณภาพ, ตนทุนตํ่า, การสง
มอบตรงเวลา, ความปลอดภัยในการ
ทํางาน, การใหความรวมมือที่ดี, ความ
โปรงใสในการทํางาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
ความเปนธรรม
การมีสวนรวม
สิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัยในการทํางาน
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาตนเอง และ
ความกาวหนาในสายอาชีพ

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ความโปรงใสในการบริหารกิจการ
แผนการลงทุนในอนาคต
ความยั่งยืนของธุรกิจ
กําไร ความมั่นคงทางธุรกิจ
การชําระเงินตรงเวลาและครบถวน
การทําธุรกิจที่โปรงใส สัญญาซื้อขาย
ชัดเจน ไมเอารัดเอาเปรียบ
มีสวนรวมในการพัฒนารวมกับลูกคา
ความปลอดภัยในดานสุขภาพ
ไมกอมลภาวะใหกับชุมชนและสังคม
มีสวนรวมในการพัฒนาและสนับสนุน
ชุมชนและสังคม

การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดสว นเสีย

1) การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ
บริการที่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา
2) การบริหารจัดการเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีแกลูกคา

1) การบริหารจัดการผลตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน
2) การจัดการสภาพแวดลอมและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
3) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ใหเหมาะสมกับการเติบโตของบริษัท
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
1) การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
2) การแสดงขอมูลอันเปนจริงและ
ตรวจสอบได
3) การแสดงรายงานความรับผิดชอบตอ
สังคมของกิจการ

1) การบริหารเครดิตและความเชื่อมั่นของ
คูคา
2) การพัฒนาศักยภาพคูคา
3) การสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริต
และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
1) การจัดการขอรองเรียน
2) การจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสราง
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน/ สังคม
3) การสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงงานและชุมชนรอบขาง

ชองทางการสือ่ สาร




























การประชุม
การพบปะ
การรายงาน
การอบรม/ สัมมนา
การประชุมประจําสัปดาห
การประชุมกลุมยอย
ระบบอินทราเน็ต
จดหมายอิเลคทรอนิคส
การฝกอบรมพนักงาน
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ
การรับขอรองเรียน
การประชุมผูถือหุน
รายงานประจําป
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ
เว็บไซต
การเยี่ยมชมโรงงาน
การประชุมประจําป
การเยี่ยมชมบริษัทคูคา
การพบปะ
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
รวมกับคูคา
การอบรม/ สัมมนา
การพบปะชุมชน
การรับขอรองเรียน
การสนับสนุนกิจกรรม
การใหความชวยเหลือ

บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) |
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ผูม สี ว นไดสว นเสีย

ความคาดหวัง
การปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง
ครบถวน การจายภาษีและคาธรรมเนียม
การใหความรวมมือ การจัดการขอ
รองเรียนหรือขอพิพาทกับชุมชน
การแขงขันอยางเปนธรรม

การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดสว นเสีย

1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานราชการ
2) การใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ

1) การดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและเปน
ธรรม

ชองทางการสือ่ สาร






โครงสรางคณะกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคม

การเขารวมประชุมสัมมนา
การพบปะ เขาเยี่ยมในวาระ
สําคัญ
การเขารวมเปนสมาชิก
สมาคม
การพบปะและเปลี่ยน
ประสบการณ

คณะกรรมการและคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการอยางตอเนื่อง โดยมีผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ฯเปนประธานคณะกรรมการ มีผูบริหารระดับกลางและพนักงานที่เปนตัวแทนจากทุกหนวยงานเขามาเปนสวน
รวมของคณะกรรมการและคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการสราง
ความตระหนักใหกับบุคลากรในองคกรและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจโดยคํานึงความรับผิดชอบตอสังคม
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การประกอบกิจการดวยความเนธรรม
บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการดําเนินงานอยางมีคุณธรรม ซื่อสัตย ยุติธรรม
และโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย อันประกอบดวย ลูกคา พนักงาน คูคา ภาครัฐ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมเปนสําคัญ ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ
ปฏิบัติตอคูแขงขันทางธุรกิจอยางเสมอภาคและเปนธรรม รักษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ ไมเรียกรับ
หรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอันใดที่อยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา ไมสงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ฟอกเงิน การดําเนินธุรกิจกับลูกคา คูคา และคูแขงทางการคา จะตองไมขัดตอหลักของกฎหมาย และจารีต
ประเพณีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริต รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือ
ใหสินบนในทุกรูปแบบ
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 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยไดกําหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและตรวจสอบได หลีกเลี่ยงการ
เขาไปมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับการดําเนินการในลักษณะที่อาจกอใหเกิดการขัดแยงทาง
ผลประโยชนอันจะสงผลใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน หรือทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ลดลง

 มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืน จัดใหมีระบบรับขอรองเรียนจากลูกคาเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการ และ
รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

 ปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและมีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน
รวมกับคูคา โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กําหนดรวมกันอยางเครงครัด สราง
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่
เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน

 ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติภายในประเทศและหลักสากล ภายใตกรอบ
แหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการ
แขงขันที่ยุติธรรม
 ใหความสําคัญกับภาครัฐซึ่งถือเปนหนึ่งในผูมีสวนไดเสีย หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจสงผลตอ
การกระทําที่ไมเหมาะสม หากตองติดตอหรือตอรองกับรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล

 การรับและการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคา รวมถึงการเลี้ยง หรือรับเลี้ยง
จากผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถกระทําไดในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือ
ประเพณีนิยม โดยใหอยูในมูลคาที่เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร และไมใหเรียกรองหรือรับไมวา
กรณีใด ๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอัน
พึงไดจากบริษัทฯ ที่อาจ มีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดวยความลําเอียง

 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญหา โดยการเคารพสิทธิของเจาของทรัพยสินทางปญญา และตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใตขอกําหนดของกฎหมาย คําสั่ง และมาตรฐานที่
บริษัทกําหนด ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น

กลุมบริษัทอาปโกตั้งมั่นในเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ รณรงคการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจและแสดงความมุงมั่นในการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น
เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการองคกรที่ดี บริษัทฯ ไดกําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบและรับเรื่องรองเรียน ขอรองทุกข และการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เพื่อตรวจจับ
การกระทําความผิดและไมถูกตองภายในบริษัทฯ

หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานการกระทําทุจริตที่สงผลตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษ และรวมมือหาวิธีการแกไขปญหาใหกับบริษัทฯ
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
วัตถุประสงคของนโนบายตอตานการคอรรัปชั่น ก็เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งผูถือหุน
ลูกคา และคูคาของกลุมบริษัทอาปโก ตองปฎิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยตองไม
เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม

กลุมบริษัทอาปโกไดสรางจิตสํานึกและกําหนดใหทุกคนในบริษัทฯ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ตอตานคอรรัปชั่น และประชาสัมพันธในทุกคนในองคกรทราบและปฎิบัติตามนโยบายที่บริษัทกําหนดรวมทั้ง
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นใหแกสาธารณชนทราบ โดยบริษัทไดมีการกําหนด
นโยบาย ดังนี้
นโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสเพื่อเปนชองทางใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงผู
ถือหุน ลูกคา และผูจําหนายสินคาใหแกบริษัทฯ ไดแสดงออกถึงความหวงใยตอบริษัทฯ และสงเสริมมาตรฐาน
สูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งยังเปนชองทางในการสอดสองการประพฤติ
ปฎิบัติหนาที่ที่ไมถูกตอง โดยถือเปนการสงเสริมใหเกิดการปฎิบัติในการกํากับดูแลกิจการภายในองคกรไดเปน
อยางดี
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พนักงานและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนใหเปดเผยขอมูล หรือแจงเบาะแสของการ
กระทําที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทําเหลานี้ครอบคลุมถึงแตไมจํากัดแคเพียง
การฉอโกง การทุจริต การกระทําผิดทางการเงินเปนครั้งคราว ความไมซื่อสัตย การกระทําผิดทางอาชญากรรม
และการประพฤติตนไมเหมาะสม ทั้งนี้ รายงานขอรองเรียนตางๆ จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเจตนาที่ดี มี
เหตุผลนาเชื่อถือไดวาขอมูลนั้นๆ เปนความจริง
ประเภทของการประพฤติที่ไมเหมาะสม
 การฉอโกง
 การยักยอกทรัพยสิน
 การคุกคามทางเพศ
 การทุจริต
 การจัดทําบัญชีทไี่ มถูกตอง ไมเหมาะสมหรือนาสงสัย
 การใชขอมูลที่เปนความลับในทางที่ผิด
 การกระทํา หรือ การละเวนไมปฎิบัติหนาที่ ที่อาจนําไปสูการขัดผลประโยชนของบริษัท
 กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ หรือนโยบายสาธารณะ
 การเจตนาปกป ดการกระทําผิดตางๆ ตามที่กลาวไวขางตน

นโยบายการรับของขวัญปใหม (Policy of Purchase)
บริษัทฯ ไดมีการแจงใหพนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบัติของบริษัทฯ วาดวยเรื่องการรับ
ของขวัญ ของกํานัล และของชํารวยอื่นๆ (รวมเรียกวา “ของขวัญ”) ที่ไดรับจากบริษัทคูคาหรือบุคคลทั่วไป
อื่นๆ ซึ่งพนักงานของบริษัทอาจไดรับของขวัญจากบริษัทคูคาหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของเพื่อเปนการ
แสดงออกถึงความรวมมือและความสัมพันธอันดีทางธุรกิจกับบริษัท ตามธรรมเนียมธุรกิจที่มีการปฎิบั ติ
โดยทั่วไป ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทสามารถรับของขวัญจากบริษัทคูคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของได เพื่อเปนการ
รักษาความสัมพันธที่ดี โดยที่ของขวัญดังกลาว ตองเปนการใหโดยสมัครใจ และ/หรือเกี่ยวของกับการสงเสริม
การขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพันธ ตามธรรมเนียมปฎิบัติโดยทั่วไป

บริษัทฯ ขอใหพนักงานทําการรายงานรายการของขวัญที่พนักงานไดรับจากบริษัทคูคาหรือบุคคล
เกี่ยวของทั่วไป และนําสงของที่ไดรับมาใหกับฝายบุคคลหรือฝายจัดการของบริษัททุกชิ้นโดยไมจํากัดมูลคา
เพื่อที่ฝายบุคคลจะไดดําเนินการแจกจายของขวัญที่ไดรับมาใหแกบุคคลอื่นอยางเหมาะสมตอไป
ชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการคอรรัปชัน่
1. ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน สามารถรายงานเหตุการณที่นาสงสัย หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงตอ
หัวหนาหรือผูจัดการ
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2. ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน รูสึกอึดอัดหรือไมสะดวกใจที่จะแจงเบาะแสตอหัวหนาของ
ตนเอง ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนสามารถรายงานเหตุการณไปยังผูบริหารที่มีตําแหนงสูงกวาหรือ
รายงานโดยตรงใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถสง email ไปที่ AC@aapico.com หรือสง
ขอมูลตามที่อยูตอไปนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หอง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
999/9 ถนนพระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน สามารถรายงานเหตุการณโดยเปดเผยชื่อหรือไมก็ได
ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
เมื่อไดรับการแจง คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกลั่น กรอง
สืบสวนขอเท็จจริง โดยมีกําหนดระยะเวลาในการหาขอเท็จจริงและสอบสวน หากพบวาขอมูลหรือหลักฐานที่มี
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูที่ถูกกลาวหาไดกระทําความผิดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ผู
ถูกกลาวหาจะไดรับการพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ ตอไป ในกรณีที่พบวาการรองเรียนมี
เจตนาที่ไมสุจริตหรือผิดชองทาง การแจงเรื่องรองเรียน แจงแบะแส ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ถาพิสูจนได
วากระทําโดยไมสุจริต พนักงานหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะไดรับโทษตามระเบียบวินัย แตหากเปน
บุคคลภายนอกและบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดวย

การเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทฯ ไดดําเนินการเผยแพร
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซตของบริษัทฯ อีเมล
รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฎิบัติ นอกจากนี้
ทางบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอทุกป รวมถึงสื่อสารนโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นไปยังคูคาของบริษัท
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การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

บริษัทฯ มุงเนนสรางความสัมพันธกับลูกคา ใหความสําคัญกับการรับฟงขอมูลและความคิดเห็นของ
ลูกคา โดยกําหนดเปนพันธกิจประการแรกขององคกรที่จะตองทําใหลูกคามีความสุข (Happy Customers) ซึ่ง
เปนพันธกิจรวมของทุกหนวยงานที่มีหนาที่สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และยกระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาใหเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการ SQCDEM อันประกอบดวย

S: Safety
การปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานดวย
ความปลอดภัย ทั้งพนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาชวง รวมถึงซัพพลายเออรที่เขามาปฏิบัติงานภายใน
บริษัท พนักงานใหมและซัพพลายเออรจะตองไดรับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยกอนเขาปฎิบัติงาน 100%

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามที่ลูกคากําหนด บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการผลิต
Q: Quality
สินคาที่มีคุณภาพตามขอกําหนดของลูกคา รวมถึงสินคาที่ผลิตโดยซัพพลายเออรของบริษัทฯ สินคาทุกชิ้น
สามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึงแหลงที่มาและลอตในการผลิตได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในกรณีที่
เกิดปญหา

C: Cost
มีตนทุนสินคาที่เหมาะสมและสามารถแขงขันได บริษัทฯ มีความตระหนักเปนอยาง
ดีในเรื่องการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และพยายามพัฒนากระบวนการผลิตใหสินคามีตนทุนที่ลูกคาพึง
พอใจ
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D: Delivery การสงมอบตรงเวลา 100% ใหกับลูกคาทุกราย เพราะบริษัทฯ ตระหนักวาการสง
สินคาที่ลาชาจะสงผลกระทบอยางมากตอหวงโซการผลิตสินคาของลูกคา บริษัทฯ พยายามรักษามาตรฐานการ
สงมอบตรงเวลา 100% ใหกับลูกคาทุกราย

E: Engineering การ ปรับปรุงดานวิศกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งในดานกระบวนการ เทคนิค วิธีการ
รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนใหสินคามีคุณภาพดีขึ้น มี
ตนทุนที่ตํ่า สามารถสงสินคาไดตรงเวลา รวมไปถึงการสรางผลกระทบเชิงลบตอสภาพแวดลอมใหนอยลง

M: Good Management การบริ ห ารจั ด การภายในที ่ ด ี บริ ษ ั ท ฯ ได ร ั บ การรั บ รองระบบ
มาตรฐานคุ ณ ภาพ ISO/TS16949:20091 ระบบการการจั ด การด า นสิ ่ ง แวดล อ ม ISO14001:2004 และ
ISO14001:20152 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:20073
ผลการดําเนินงานดานการบริหารความสําคัญกับลูกคาในป 2560 ที่ผานมา ประกอบดวย
 การเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา อาทิ การรวมกิจกรรมแรลลี่กับอีซูซุ

กิจกรรมอีซูซุ แรลลี่ ทัวรนาเมนท ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครนายก
วันที่ 23-24 กันยายน 2560

 จัดการแขงขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธกับลูกคา อาทิ AAT –AAPICO Friendship
Golf Event เปนตน

1 บริษัทที่ไดรับการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบดวย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR และทุกบริษัทอยู

ระหวางการปรับเปลี่ยนเพื่อขอการรับรองระบบ IATF 16949: 2016
2 บริษัทที่ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบดวย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP, APR และ AA และระบบ ISO 14001: 2015
ประกอบดวย AL
3 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP
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 การเขารวมกิจกรรม Improvement ในดานตางๆ รวมกับลูกคา ไดแก กิจกรรม Toyota
Production System กิจกรรม TCC Machine Safety กิจกรรม Business Continuity Plan
และกิจกรรม TCC HRD Activity กับชมรมความรวมมือโตโยตา ซึ่งเปนการประกวดแขงขัน
ระหวางผูผ ลิตชิ้นสวนของโตโยตาเปนประจําทุกปเพื่อใหผูผลิตมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

การแขงขัน TPS Final Presentation ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิต ี จอมเทียน พัทยา
วันที  พฤศจิกายน  !

การตรวจติดตามกิจกรรม TCC Machine Safety เมือวันที # กันยายน  !
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การนําเสนอผลงานบอรดกิจกรรม TCC- Business Continuity Plan และ
Risk Management Activity 2017
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

 บริษัทฯ จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกปเพื่อรับทราบปญหา และนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาเพื่อมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ
หนวยงานที่ตองติดตอประสานงานกับลูกคาเปนประจํา ซึง่ ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกคาในป 2560 ลูกคามีความพึงพอใจ 89.69% และลูกคามีแนวโนมที่พึงพอใจเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องในทุกเกณฑการประเมิน
Topic/ Year

2013

2014

2015

2016

Target %

75.30%

85.00%

85.00%

85.00%

885.00%

Quality %

75.00%

83.26%

89.38%

88.00%

90.21%

Cost %

74.70%

78.89%

80.94%

85.00%

86.60%

Marketing Division%

74.98%

85.56%

83.44%

85.00%

88.54%

Accounting & Finance Division %

75.93%

86.25%

86.88%

86.00%

93.54%

Production Division %

75.88%

88.26%

86.88%

86.00%

92.08%

Quality Division %

75.31%

86.25%

88.13%

88.00%

91.88%

2017

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ป 2013 – 2017 ของบริษัท AH, AHP, AHT และ AHR
Result %

75.30%

การบริหารความสัมพันธกับคูคา

84.75%

85.94%

86.00%

89.69%

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคูคาของบริษัทฯ และถือเปนหุนสวนทางธุรกิจที่สําคัญยิ่ง เนื่องจากมี
บทบาทสําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในธุรกิจอยางยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการพึ่งพากัน
ระหวางบริษัทฯ กับคูคาซึ่งมีความรับผิดชอบรวมกัน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงานดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) |
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาศักยภาพคูคาโดยจัดการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกคูคา การเขาไป
ตรวจสอบเพื่อการพัฒนาคูคา และกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคูคากับบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานในการบริหารความสัมพันธกับคูคาในป 2560 ประกอบดวย

 การจัดประชุมสามัญประจําป Annual Suppliers Meeting เพื่อสื่อสารขอมูลสําคัญของ
บริษัทฯ เพื่อใหคูคารับทราบ เชน นโยบายดานคุณภาพ ราคา และการสงมอบ นโยบายการ
ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น นโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ และนโยบายความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดให
ขอมูลยอนกลับแกคูคาในเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานรวมกันในปที่ผา นมา และไดมีการ
มอบรางวัลใหกับคูคาที่มีคะแนนสูงสุดในดานคุณภาพ ราคา และการสงมอบ ซึ่งการประชุม
Annual Supplier Meeting 2017 มีคูคาเขารวมประชุม จํานวน 52 ราย

การประชุมสามัญประจําป 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

 การเยี่ยมบริษัทคูคา บริษัทฯ วางแผนการเขาเยี่ยมบริษัทคูคาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี ประเมินความพรอมในการทําธุรกิจรวมกัน รวมถึงใหคําแนะนําปรึกษา
กรณีที่คูคาประสบปญหา

การเขาเยี่ยมบริษัท POPULAR INTERPLAST CO., LTD. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
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 การตรวจติดตามคูคาประจําป เพื่อประเมินความสามารถของคูคาในการปฏิบัติตามระบบ
คุณภาพ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน การสงมอบ ดาน
วิศวกรรม และการบริหารตนทุน ตนทุน ซึ่งในป 2560 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการตรวจ
ติดตามคูคาทั้งสิ้น 17 ราย มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ 79.53 คะแนน ซึ่งลดลงจากป 2559
และจํานวนคูคาที่ไดเกรด A มีจํานวน 9 ราย ซึ่งลดลงจากป 2559 ที่ 11 ราย
ระดับคะแนน
เกรด A
เกรด B
คะแนนประเมินเฉลี่ย

2559
11
6
83.38

2560
9
8
79.53

ในป 2560 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงเกณฑดานคุณภาพที่ใชประเมินคูคาใหสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการในดานคุณภาพ จึงสงผลใหคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคูคาและจํานวนคูคาที่ไดเกรด A ลดลง ซึ่งจากผลการประเมินที่ไดรับ บริษัทฯ ได
จัดทําแผนในการพัฒนาคูคาในเกรด B ใหเปนคูคาเกรด A

 การทํากิจกรรมรวมกับคูคา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โดยในป 2560 ที่ผานมา ไดจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม
รวมกับคูคา
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรมนุษย ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิ ทธิ
มนุษยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอบริษัทอยางเครงครัด พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค
ไดรับการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยกําหนดไวในจริยธรรมทางธุรกิจ ในหัวขอการเคารพสิท ธิ
มนุษยชนสากล และนโยบายบริษัทในขอที่ 5 เรื่องการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ซึ่งถือเปน
แนวปฏิบัติสําหรับพนักงานในการเคารพบุคคลอื่น โดยพนักงานทุกคนตองปฏิบัติงานโดยใหเกียรติผูรวมงาน
ไมวาจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม ใหเกียรติลูกคา คูคา และผูที่มีสวนไดสวนเสียตอบริษัท
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิ จไทย
(มรท. 8001-2553) วาดวยเรื่องการใชแรงงานบังคับ คาตอบแทนในการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน การเลือก
ปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานหญิง เสรีภาพในการสมาคม และการรวมเจรจา
ตอรอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และสวัสดิการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเทาเทียมกันตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับการทํางานของพนักงานประจําและ
พนักงานรับเหมาชวง รวมทั้งนโยบายทางดานการบริหารบุคลากรตางๆ ของบริษัทฯ จะตองสอดคลองกับ
กฎหมาย
บริษัทฯ สงเสริมใหคูคาหรือบริษัทรับเหมาชวงตองปฏิบัติตอพนักงานของตนโดยคํานึงถึงหลักการ
สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ อยางครบถวน โดยไดระบุไวในสัญญา หากผูรับเหมาชวงไม
ปฏิบัติตามกฎหมายถือวาไมปฏิบัติตามสัญญา และบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ระบบการเขาไปตรวจสอบและพัฒนาบริษัทรับเหมาชวงและคูคา ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ
ตอแรงงานดวยความเสมอภาคและเปนธรรมตามกฎหมาย

กรณีการจางเหมาแรงงานตางชาติ บริษัทฯ จะจางแรงงานตางชาติที่มีใบอนุญาตการทํางานที่ถูกตอง
ตามกฎหมายเทานั้น และพนักงานตางชาติจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย สําหรับ
พนักงานตางชาติที่ไมเขาใจภาษาไทย บริษัทฯ ไดจัดใหมีการใหความรูผานลามหรือผานสื่อการสอนที่เปนภาษา
ตางชาติ อาทิ ระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบบคุณภาพ การปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการตางๆ เปนตน
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การปฏิบัติตอแรงงานอยางเนธรรม

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลวาเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจสูสําเร็จ โดยสะทอนใหเห็นจากวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทในเรื่องพนักงานมีความสุข (Happy
Employees) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจางที่ยุติธรรม มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย มุงมั่นที่จะทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมีวัฒนธรรมองคกรที่จะชวยสราง
บรรยากาศการทํางานรวมกันอยางมีความสุข ไดแก การทํางานเปนทีม การแกไขปญหา ความรักตอครอบครัว
บริษัทและประเทศชาติ ความซื่อสัตยและจงรักภักดี และความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งนโยบายทั้ง 5 ขอ
นี้ จะถูกปลูกฝงใหกับพนักงานทุกระดับผานกระบวนการตางๆ ทั้งการฝกอบรมและกระบวนการสราง
วัฒนธรรมการทํางานขององคกร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติตอพนักงานไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจขององคกร ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
2. จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
3. ปฏิบัติตอ พนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
5. การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความ
เปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ
6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
9. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

ในป 2560 บริษัทฯ มีพนักงานลดลงจากป 2559 จํานวน 50 คน คิดเปนอัตราการลดลงของพนักงาน
รอยละ 1.75 ซึ่งพนักงานที่ลดลงเปนพนักงานชายรอยละ 1.50 และเปนพนักงานหญิงรอยละ 0.25

บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) |
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ความหลากหลายของพนักงาน
จํานวนพนักงานแยกตามเพศ
รอยละ

จํานวนพนักงานแยกตามชวงอายุ
รอยละ

จํานวนพนักงานแยกตามชวงอายุ
รอยละ

จํานวนพนักงานแยกตามชวงอายุ
รอยละ

(คน)
(%)

รวม

2,995
100

ป 2558
ชาย

2,068
69.05

คน
%

คน
%

คน
%

หญิง
927

30.95
ป 2558
ป 2559

ป 2560

รวม

2,850
100

รวม

2,995
100

2,850

ป 2559
ชาย

2,003

70.28

หญิง
847

29.72

รวม

ป 2560
ชาย

2,800 1,960

100 70.00

หญิง
840

30.00

<30 ป

30-50 ป

>50 ป

722

2,019

109

793

26.35

2,049

68.58

153

5.07

100

25.33

70.84

3.83

100

25.18

69.36

5.46

2,800

705

1,942

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

153

การประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 สงผลใหในป
2560 กลุมบริษัทอาปโกตองดําเนินการขออนุญาตการจางพนักงานตางชาติโดยตรง มีกลุมพนักงานตางชาติที่
ตองดําเนินการขออนุญาตจางงานตรงโดยไมผานบริษัทรับเหมาแรงงาน จํานวน 811 คน ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จกลางป 2561 และจากการจางงานตรงนี้จะสงผลใหในป 2561 จํานวนพนักงานประจําของ
บริษัทเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 28.96
กลุมบริษัทอาปโกใหความสําคัญกับการจางแรงงานผูพิการ โดยในป 2560 มีจํานวนพนักงานที่เปนผู
พิการทั้งสิ้น 26 คน เพิ่มจากป 2559 ที่มีการจางงานคนพิการ 25 คน

การสรรหาและการจางงาน กลุมบริษัทอาปโกมีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถและความจําเปนในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ไมจางแรงงานเด็ก ไม
ใชแรงงานบังคับ และมีระบบการสรรหาบุคลากรที่จัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ มีกระบวนการทดสอบความรู
ความสามารถ และทั ก ษะตามตํ าแหน งงาน การสั ม ภาษณ โดยผู  บริ หารที ่ม ี ประสบการณ และความรู
ความสามารถอยางโปรงใส เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานอยางแทจริง สําหรับป 2560
บริษัทฯ มีการจางงานจํานวน 376 คน และมีพนักงานลาออกจํานวน 433 คน โดยมีอัตราการลาออกรอยละ
15.46 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนการจางงานใหมรอยละ 13.43 ของพนักงานทั้งหมด
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จํานวนการจางงานใหมและอัตราการลาออก
จํานวนการจางงานใหม

จํานวน

ป 2558

ชาย

หญิง

จํานวน

ป 2559
ชาย

หญิง

จํานวน

ป 2560
ชาย

หญิง

รอยละ

คน
%

12.93

7.56

5.37

11.82

7.68

4.14

13.43

8.79

4.64

จํานวนพนักงานที่ลาออก

คน

403

250

153

276

186

90

433

270

163

หมายเหตุ: พนักงานประจําของบริษัท AH, AHP, AHT, AHR, EA, AITS, AM, NESC, ASICO, AA, ASP, AF, APC, AP, APR และ AL

5.82

อัตราการลาออก

%

354

13.46

207

8.35

147

5.11

337

9.22

219

6.21

118

3.01

376

15.46

246

9.64

130

การบริหารคาจางและผลตอบแทน กลุมบริษัทอาปโกมีนโยบายการจายคาจางและผลตอบแทนที่เปน
ธรรม สอดคลองกับความรูความสามารถของพนักงานอยางเทาเทียมกัน ผานกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแตละตําแหนงงาน โดยไดนําระบบการประเมินผลโดยใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใชในการ
ประเมินผลพนักงานในระดับวิศวกรและหัวหนางานขึ้นไป โดยตัวชี้วัดนั้นตองสอดคลองกับตําแหนงงานและ
เปาหมายของหนวยงานและบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการประเมินผล และยังมีการปรับปรุง
คาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและใหสามารถแขงขันไดกับอุตสาหกรรมในลั กษณะ
เดียวกัน เพื่อดึงดูดผูมีความสามารถใหเขารวมงานกับบริษัท และจูงใจใหพนักงานปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ กลุมบริษัทอาปโกจัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานและครอบครัว โดยมีการ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจําเปนของ
ธุรกิจ บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ และ
ยังเปนสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธระหวางพนักงานกับบริษัท และใหความ
ชวยเหลือเรื่ องสวัส ดิ การตางๆ แกพนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวั สดิ การแลว บริษัทยังแตง ตั ้ ง
คณะกรรมการอื่นเพิ่มเติมเพื่อชวยในการบริหารจัดการและดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตัวแทนจาก
ทุกแผนกเขารวมเปนคณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ไดแก คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการ
โรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลี้ยงปใหม คณะกรรมการกองทุนเงินกูยืมฉุกเฉิน และคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหงานศพ นอกจากนี้ จากผลการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานพบวา พนักงานงานมีความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน 86.32% เพิ่มขึ้นจาก 79.94% (ป 2557) และเปนหมวดการประเมินที่มี
คะแนนสูงที่สุดเปนอันดับสองรองจากความเชื่อมั่นในทีมผูบริหาร 88.33%
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ เพือ สร้ างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือน
พนักงานในแผนกต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารและบริ ษทั
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 กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูบริหารเนื่องในโอกาสสงกรานต เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
เปดโอกาสใหพนักงานไดรดนํ้าขอพรจากผูบริหาร สรางความใกลชิดระหวางผูบริหารและ
พนักงาน ซึ่งผูบริหารจะใชโอกาสนี้ในการใหโอวาทแกพนักงานใหคํานึงถึงความปลอดภัยใน
ระหวางวันหยุดสงกรานต

งานรดนํ้าดําหัวผูบริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) วันที่ 7 เมษายน 2560

งานสงกรานต ณ บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท อาปโก พรีซิชั่น จํากัด
และบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล จํากัด วันที่ 6 เมษายน 2560
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 กิจกรรมผูบริหารสงพนักงานกลับบานในชวงวันหยุดยาวสงกรานตและปใหม เพื่อสรางความ
ตระหนักเรื่องปลอดภัยในวันหยุด การไมขับรถในขณะมึนเมา การมีสติไมประมาทในชวง
วันหยุดพักผอน และใหกลับมาทํางานดวยความปลอดภัยทุกคน

กิจกรรมสงพนักงานกลับบานในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต ในวันที่ 7 เมษายน 2560

 การมอบทุนการศึกษาแกบุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี บริษัทฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา
สําหรับบุตรธิดาของพนักงานเปนประจําทุกป ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึง
ปริญญาตรี สําหรับป 2560 กลุมบริษัทอาปโกไดมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 65 ทุน และไดเปด
โอกาสใหบุตรธิดาของพนักงานเขาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีผูปกครองคอยใหคําแนะนําและ
อธิบายอยางใกลชิด ทั้งนี้ เพื่อชวยใหบุตรธิดาของพนักงานมีความเขาใจลักษณะงานของ
บริษัทและของผูปกครอง และปลูกฝงเรื่องความกตัญ;ู ใหเชื่อฟงบิดามารดา และตั้งใจศึกษา
เรียนรูเพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยตอไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวช./ ปวส.
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
รวม

จํานวนทุน
3
1
23
38
65

จํานวนเงิน (บาท)
11,500
3,500
61,000
70,500
146,500

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
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ผูปกครองพาบุตรธิดาเยี่ยมชมโรงงาน และอธิบายกระบวนการทํางานในโรงงาน

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ในวันที่ 12 กันยายน 2560

 กิจกรรมทําบุญในประเพณีสําคัญตางๆ โดยบริษัทฯ รวมกับชมรมพุทธศาสนา นิมนตพระสงฆ
มารับบิณฑบาตและใหศีลใหพรแกพนักงานในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เพื่อชวยปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับพนักงาน รวมถึงการจัดการบรรยายธรรมใหแกพนักงานและผูที่
สนใจเขารวมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนือ่ งในโอกาสวันปใหม ณ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

พิธีไหวศาลเนื่องในวันปใหม บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
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พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันกีฬาสี ประจําป 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2560

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม 2 วัน 1 คืน ณ คุงนํ้ารีสอรท จังหวัดนครนายก

 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อสรางใหพนักงานทํางานอยางมีระเบียบวินัย และสงเสริม
ให พ นั ก งานดู แ ลรั ก ษาพื ้ น ที ่ ก ารทํ า งานและบริ เ วณบริ ษ ั ท ซึ ่ ง จะช ว ยให พ นั ก งานมี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี สงผลใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอีกดวย โดยบริษัทฯ จัดใหมีการทํา Big Cleaning Day
ปละ 2 ครั้ง และกําหนดใหผูบริหารรวมรณรงคเรื่อง 5ส ในการประชุมพนักงานประจําสัปดาห
นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ฯ ได จ ั ด การประกวด 5ส ของกลุ  ม บริ ษั ทอาป โก โดยเชิ ญกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อประเมินและตัดสิน โดยบริษัทฯ ที่ไดรับรางวัลจะมีพิธีรับมอบ
รางวัล 5ส ดีเดนประจําปในงานแขงขันดานคุณภาพ (QCC) ของกลุมบริษัทอาปโก

กิจกรรมการตรวจ 5ส และมอบรางวัล 5ส ประจําป 2560 ของกลุมบริษัทอาปโกในวันที่ 20 มกราคม 2561

 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีและงานเลี้ยงสังสรรคปใหมประจําป เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานได
พบปะสังสรรค ผอนคลายจากการทํางานหนักมาตลอดทั้งป สงเสริมการออกกําลังกายและ
สรางความสัมพันธจากการทํากิจกรรมรวมกัน ประกอบดวยการแขงกีฬาประเภทตางๆ เชน
ฟุตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ ปงปอง และกีฬาพื้นบาน การประกวดกองเชียร การประกวด
เชียรลีดเดอร กองเชียร และการจับสลากมอบของรางวัลปใหมใหกับพนักงาน
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การจัดงานกีฬาสีประจําป 2560 ณ โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม และเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560

การพัฒนาบุคลากร กลุมบริษัทอาปโกใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการ
ทํางาน เพื่อสรางคนดีและคนเกงใหกับสังคม โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท อาปโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เพื่อ
ทําหนาที่เปนศูนยกลางและรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถที่สามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจขององคกร เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดง
ศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเองและสรางความกาวหนาในอาชีพและเติบโตไปพรอมกับองคกร บริษัทฯ ได
กําหนดทักษะที่จําเปนและหัวขอในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงาน โดยพนักงานจะไดรับคัดเลือกเขา
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง โดยสรุปผลการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากรในป 2560 ดังนี้
 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐานของกลุมบริษัท โดยเนนหลักสูตรที่เปนวิชาพื้นฐานที่ทกุ
บริษัทสามารถใชรวมกันได คัดสรรวิทยากรที่มีคุณภาพและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอนแตละหลักสูตร และเพิ่มหลักสูตรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานหรือหลักสูตรตามสาย
วิชาชีพใหมากขึ้น รวมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอนใหมีทั้งความรูและความสนุกสนานไปพรอมๆ
กันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการฝกอบรมมากขึ้น
 ปรับปรุงสถานที่ในการฝกอบรม เพื่อรองรับการฝกอบรมทั้งที่เปนแบบหองเรียน และสถานที่จัด
กิจกรรมนอกหองเรียน

 จํานวนหลักสูตรที่พนักงานไดรับการฝกในป 2560 จํานวน 339 หลักสูตร รวมการจัดฝกอบรม
ภายในและการสงพนักงานเขาฝกอบรมกับสถาบันภายนอก โดยมีผูเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้น
จํานวน 2,829 คน คิดเปนจํานวน 25,920 ชั่วโมงการทํางาน (man-hour) ตอป ซึ่งบริษัทฯ ไดจัด
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ใหมีจํานวนรุนในการฝกอบรมเพิ่มขึ้นคอนขางมาก อันเปนผลมาจากการเพิ่มหลักสูตรที่เปน
เทคนิคเฉพาะงาน โดยที่จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย ตอคนตอปสูงขึ้นเล็กนอยจาก 8.83
ชั่วโมงตอคนตอป เปน 9.26 ชั่วโมงตอคนตอป

สรุปการฝกอบรมของกลุมบริษัทอาปโก
หมวด
A
B
C

D
F

G

รุ่น

หัวเรื อง

เทคนิคเฉพาะงาน

การบริ หารและการเงิน

การจัดการแบบมีสว่ นร่วม
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และภาษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม

63
7
24
40
9
4
147

ปี 2558
จํา นวนผู้รับการฝึ ก จํา นวนชัวโมง

553
262
566
801
197
400
2,779

3,830
2,904
3,429
6,621
1,073
4,800
22,657

ปี 2559
รุ่น จํา นวนผู้รับการฝึ ก จํา นวนชัวโมง รุ่น

53
17
21
37
5
5
138

504
494
404
645
74
236
2,357

4,214
7,809
3869
5,099
1268.5
2904
25,163

116
29
50
125
7
12
339

ปี 2560
จํา นวนผู้รับการฝึ ก จํา นวนชัวโมง

464
335
478
1365
70
117
2,829

4916
3492
4302
11251
201
1758
25,920

หมวด A เทคนิคเฉพาะงาน เพื่อใหความรูหรือฝกทักษะในเรื่องเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่นอกเหนือจากการอบรมในงาน หรือ On-the-job training อาทิ อบรมพื้นฐานระบบงานไฮดรอลิค นิว
เมติกส และ Electric Actuator การเชื่อมงานแบบ MAG พื้นฐานการเขียนโปรแกรม PLC อบรมโปรแกรม
SolidWorks ระดั บ พื ้ น ฐานจนถึ ง ระดั บ Professional อบรมการควบคุ ม ระบบอั ต โนมั ต ิ แ ละหุ  น ยนต
อุตสาหกรรม และอบรมเทคนิคการบริหารงานฝายการตลาด ฝายวางแผนและจัดสง และฝายซอมบํารุง เปน
ตน

การอบรมหลักสูตร Electric Actuator วันที่ 27 มิถุนายน 2560

การอบรมหลักสูตร MAG Welding วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
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การอบรมหลักสูตรนิวเมติกส วันที่ 21 มิถุนายน 2560

หมวด B การบริหารและการเงิน เพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะการบริหารระบบ บริหารคน และ
บริหารธุรกิจกับผูบริหารตั้งแตระดับตน-กลาง-สูง อาทิเชน
- อบรมหลักสูตรบทบาททักษะของหัวหนางานในอุตสาหกรรมยานยนต และหลักสูตร Job
Relation and Instruction for Automotive Industry
- อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะหั ว หน า งาน (Supervisory Skills Development) สํ า หรั บ
ผูบริหารระดับตนที่ไดรับการปรับตําแหนง เพื่อใหมีความเขาใจในบทบาทหนาที่การเปนหัวหนา
การควบคุมผูใตบังคับบัญชา การบริหารงานและบริหารคนใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย ในป
2560 มีผูเขารวมอบรม 31 คน รวมหัวหนางานที่ผานหลักสูตรนี้ไปแลวทั้งสิ้น 247 คน

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหนางาน วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ คุงนํ้ารีสอรท จังหวัดนครนายก

- การอบรมผูนําเพื่อสันติภาพ สําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อสรางความเปนพลเมือง
ที่ดีใหแกกลุมผูบริหารบริษัท เนนการเปนผูนําธรรมมาภิบาล ผูนําโลกาภิวัฒน ผูนําประชาธิปไตย
ความสําคัญของธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม โดยป 2560 เปนรุนที่ 4 มี
ผูบริหารเขารวมอบรมจํานวน 48 คน รวมผูบริหารที่ผานการอบรมไปแลวทั้งสิ้น 187 คน

การอบรมผูนําเพื่อสันติภาพ รุนที่ 4 วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ 2560
ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน จังหวัดนครนายก
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- การอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานและสรางองคกรสูความเปนเลิศ เนนการสรางวัฒนธรรมและคานิยม
ขององคกร สรางทัศนคติที่ดี ใหรูจักการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตาม การเสียสละ มี
ความอดทนอดกลั้นตอบริษัท เพื่อรวมงาน ผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา รูจักรักษา
ระเบียบวินัยและมีวินัยในตนเอง

การอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานและสรางองคกรสูความเนเลิศ
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

หมวด C การจัดการแบบมีสวนรวม เปนหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกแผนกสามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาทิ การอบรม 5ส อบรม QCC (คิวซีซี) อบรม Kaizen (ไคเซ็น) เพื่อ
สงเสริมใหพนักงานรูจักการคิดพัฒนาการทํางานอยางเปนระบบ อบรมเทคนิคการเปนผูสอนงานและเทคนิค
การสอนงานเพื่อสรางวิทยากรฝกอบรมในกระบวนการทํางานตางๆ เปนตน

การฝกอบรมการเนวิทยากรในงาน วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ คุงนํ้ารีสอรท จังหวัดนครนายก

หมวด D ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อาทิ อบรมระบบ IATF
16949:2016 รวมทั้ง Core Tools อบรมระบบ ISO 14001: 2015 อบรมการอนุรักษพลังงานเพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
ใหทุกคนในองคกรไดมีสวนรวมตอการจัดการทรัพยากรในองคกรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด อบรม
ความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เปนตน
หมวด F คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน และภาษาใหกับพนักงาน เชน
การใช Microsoft Office, Outlook การใช ง านระบบ Oracle เพื ่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น การทํ า งานแบบ Lean
Manufacturing

หลักสูตรประเภท G การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสรางแนวคิด
การทํางานอยางมีความสุข สามารถบริหารงานและบริหารชีวิตสวนตัว และทําสิ่งดีๆ เพื่อสังคมไปพรอมกันได
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ซึ่งหลักสูตรที่ไดจัดเพิ่มขึ้นในป 2560 ไดแก หลักสูตรความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรความรู
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเปาหมายเพื่อปองกันความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและ
เจ็บปวยจากการทํางาน โดยไดจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในเชิงปองกัน เนนการให
ความรูและสรางการมีสวนรวมใหกับพนักงานในทุกระดับใหมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย มีเปาหมายที่จะลด
ความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางาน สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานเพื่อให
เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานดานการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทํางานและการสงเสริมสุขภาพใน
ระหวางป 2560 ดังนี้
 การอบรมพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อใหความรูและสรางจิตสํานึกใหพนักงาน
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ไดแก
- อบรมความปลอดภัยพื้นฐานใหแกพนักงานใหมกอนเริ่มปฏิ บัติงาน จํานวน 100% ของ
พนักงานที่เริ่มงานใหมทั้งหมด และอบรมความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยในกับพนักงาน
ทุกระดับ จํานวน 2 รุน 60 คน
- อบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในระดับหัวหนางาน จํานวน 2 รุน 44 คน
- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทํางาน อาชี ว อนามั ย และสิ ่ ง แวดลอ ม และ
นอกจากนี้ยังจัดอบรมในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะสําหรับปฏิบัติงานตามหนาที่ เชน การใช
ปนจั่น การใชรถยก และบุคลากรเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด

การอบรมหลักสูตรผูบังคับ ผูควบคุมและผูใหสัญญาณนจั่น วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

การอบรมหลักสูตรผูควบคุมรถยก วันที่ 27 กันยายน 2560
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 พนักงานตองไดรับอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลเมื่อเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของแตละพื้นที่ และหัวหนางานตองทําการตรวจสอบความพรอมในการใชอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลของพนักงานกอนเริ่มงานทุกครั้ง

 การทํ า กิ จ กรรมเพื ่ อ ค น หาและขจั ด อั น ตรายในพื ้ น ที ่ ท ํ า งาน (CCCF-Completely Check
Completely Find out) โดยที่พนักงานจะตองมีสวนรวมในการคนหาพื้นที่อันตรายหรือจุดเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทํางาน และทําการแกไขเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
จุดเสี่ยงนั้นๆ โดยในป 2560 คา IFR (Injury Frequent Rate) ลดลงเหลือ 1.13 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2558 และ 2559 คา IFR 1.13 (ขอมูลเฉพาะ บมจ. อาปโก ไฮเทค)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กลุมบริษัท อาปโก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุเล็กนอยไมหยุดงาน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน
หยุดงานเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะบางสวน
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
รวม

2558
41
9
5
0
0
0
55

รวม (ครั้ง)
2559
56
6
12
0
0
0
74

2560
54
10
5
0
0
0
69

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

สถิติการเกิดอุบัติเหตุของกลุมบริษัทอาปโกลดลงรอยละ 7.25 ในป 2560 อยางไรก็ตาม จํานวน
อุบัติเหตุที่ทําใหตองหยุดงานไมเกิน 3 วัน มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 40
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ในป 2560 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) ไดรับโลหรางวัลและประกาศเกียรติคุณกิจกรรม
การรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ในระดับทองแดง ปที่ 2 รวมจํานวนชั่วโมง
ทํางานที่ไมเกิดอุบัติเหตุได 1,663,375 ลาน ชั่วโมง

 การทํากิจกรรมความปลอดภัยของเครื่องจักร ( 2017 TCC Machine Safety Activity) รวมกับ
สมาคมความรวมมือโตโยตา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางาน ลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากเครื่องจักรโดยมุงเนนเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอันตรายสูง โดยในป 2560 ได
ดําเนินการปรับปรุงเครื่องจักรใหม 2 เครื่อง จากเครื่องจักรทั้งหมด 90 เครือ่ ง และทําขยายผลไป
ยังจุดที่มีความเสี่ยงอื่นๆ

 การจัดทําแผนฉุกเฉิน อบรมความรูการปองกันภัย และการซักซอมแผนฉุกเฉิน เชน การซอมแผน
ฉุกเฉินเหตุอุทกภัย แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม รวมทั้งการ
ฝกซอมอพยพหนีไฟ

การซอมแผนฉุกเฉินและการอบรมดับเพลิงเบื้องตน ประจําป 2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
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 การสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุมบริษัทอาปโก ผานกิจกรรมตางๆ เชน การสื่อสาร
ผานการประชุมกลุมยอย การประชุมเชา หรือการจัดกิจกรรมประกวดแตงเพลง แตงคําขวัญ
ประกวดรองเพลงความปลอดภัย และการจัดงานสัปดาหความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม เปนตน

งานสัปดาหความปลอดภัย กลุมบริษัทอาปโก วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

 การดําเนินการสงเสริมสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ใหทํางานดวย
ความสุขกายสบายใจ เชน การจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินสําหรับพนักงานที่ตองทํางานในพื้นที่การทํางานที่มี
เสียงดัง การจัดพื้นที่ออกกําลังกายใหกับพนักงาน เปนตน

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน วันที 8 ธันวาคม 2560
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การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

กลุมบริษัทอาปโกเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม และไดมีการบริหารจัดการและควบคุม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตอสิ่งแวดลอม โดยประเด็นดานสิ่งแวดลอมไดถูกระบุไวในวิสัยทัศน
ของบริษัทที่ตองการเปนองคกรที่ “รักษสิ่งแวดลอม” (Green) ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรที่ตองใสใจ
กระบวนการทํางานทุกกระบวนการใหคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดลอม
ตั้งแตกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการผลิต การจัดการดานพลังงาน การจัดการขยะ นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดรับการรับรองระบบ ISO 14001: 2004 และ ISO 14001: 2015 โดยไดกําหนดแผนการประเมินลั กษณะ
ปญหาสิ่งแวดลอมในดานการใชทรัพยากร และดานมลภาวะที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยป 2560 มีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ดังนี้
 กําหนดนโยบายและแผนงานดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษพลังงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอม
 ดําเนินการตรวจวัดระดับความเขมของแสง ตรวจวัดระดับความดังของเสียง ตรวจวัดระดับความ
รอน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคานํ้าเสีย เพื่อเฝาระวังและควบคุมผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ การตรวจวัดความสะอาดของนํ้าดื่มทุกจุดบริการ
นํ้าดื่มเพื่อใหพนักงานมีนํ้าดื่มที่สะอาดและมีสุขภาพทีด่ ี

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

บริเวณที่เก็บตัวอยาง (Location)
มาตรฐาน*
ผลเปรียบเทียบ
จุดตรวจวัดที่ 1 จุดตรวจวัดที่ 2 (Standard)
pH
6.8
6.8
5.5-9.0
ผาน
Temperature
29.9
30.3
45
ผาน
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
3.00
3.00
500
ผาน
Chemical Oxygen Demand (COD)
44.00
47.00
750
ผาน
Total Suspended Solids (TSS)
2.00
6.00
200
ผาน
Total Dissolved Solids (TDS)
108.00
109.00
3000
ผาน
Oil & Grease
<0.1
<0.1
10
ผาน
Sample Condition
ใส มีตะกอน
ใส มีตะกอน
เล็กนอย
เล็กนอย
หมายเหตุ * = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปในการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
mg/l = milligram per liter (มิลลิกรัมตอลิตร)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ ควบคุม:
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
วันที่เก็บตัวอยาง
: 11-12 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงาน
: 26 กรกฎาคม 2560
วิธีการและเครื่องมือ : Standard methods for the Examination of water and wastewater 22nd edition, 2012, APHA - AWWA –WEF
ดัชนีการตรวจวัด
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หนวย
(Unit)
0C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคมประจําปี 2561

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของฝุนละอองและสารเคมีในสถานประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 94 ตอนที่ 64 วันที่ 12 กรกฎาคม 2520 และกฎกระทรวง เรื่อง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอัน ตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 113 ก วันที่ 29
พฤศจิกายน 2556 พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด แต Oil mist ไมมีมาตรฐานที่กําหนด
ลําดับ

ดัชนี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด-สูงสุดของ
มาตรฐาน
ผลเปรียบเทียบ
ปริมาณที่ตรวจพบ**
*
ACGIH
*
3
3
3
1
Total dust
3.41 – 4.15 mg/m
15 mg/m
10 mg/m
ผาน
3
3
3
2
Iron (Fume)
0.15 - 0.31 mg/m
10 mg/m
5 mg/m
ผาน
3
Carbon monoxide (CO)
7.11 – 9.92 ppm
50 ppm
25 ppm
ผาน
3
3
3
4
Respirable dust
0.16 – 0.21 mg/m
5 mg/m
3 mg/m
ผาน
3
3
5
Oil mist
0.15 – 3.92 mg/m
None
5 mg/m
None
3
3
3
6
Lead (Pb)
ND - 0.15 mg/m
0.2 mg/m
0.05 mg/m
ผาน
3
3
3
7
(Poly) Vinyl Chloride
0.10 mg/m
1 mg/m
1 mg/m
ผาน
8
Toluene
0.32 ppm
200 ppm
50 ppm
ผาน
9
Xylene
0.28 ppm
100 ppm
100 ppm
ผาน
10
Oxygen (O2)
19.80 – 19.90%
≥18%
None
ผาน
หมายเหตุ * = ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 94 ตอนที่ 64 วันที่ 12 กรกฎาคม 2520
= กฎกระทรวง เรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 113 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
** = ในตารางผลการตรวจวัดเฉลี่ยการเก็บตัวอยางที่ 8 ชั่วโมงการทํางาน
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2009
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ ควบคุม:
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
วันที่เก็บตัวอยาง :
11-12 กรกฎาคม 2560
วันที่วิเคราะห
:
17 กรกฎาคม 2560
วันที่รายงาน
:
26 กรกฎาคม 2560
เครื่องมือ
:
PVC Filter, Cyclone, MCE Filter, Solid Sorbent Tube และ Personal pump Gilian Air
Sampling Pump ปรับความถูกตอง วันที่ 9 มกราคม 2560, หมดอายุ วันที่ 9 มกราคม 2561
คําอธิบายเพิ่มเติม
mg/m3 = milligram per cubic meter (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
None
= No Standard (ไมมมี าตรฐานกําหนด)
ppm
= part per million (สวนตอลานสวน)
ND
= Non – Detectable (มีคานอยมาก ไมสามารถอานคาได)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองอากาศ
รายการตรวจวัด

ปลองหอง
พนสี

ผลการตรวจวัด
ผลการ
ปลองเตา
ปลองไลน
ปลองไลน มาตรฐาน
*
เปรียบเทียบ
หองพนสี เชื่อมโรบอท เชื่อมโรบอท
1
2
0.00
0.00
0.00
21.00
21.00
21.00
31.66
17.11
19.71
320 – 400
ผาน

Carbon dioxide (CO2) (%)
0.00
Oxygen (O2) (%)
21.00
Total Suspended Particulate
3
(TSP) (mg/m )
Sulfur dioxide (SO2) (ppm)
1.12
3.41
1.81
60 – 500
ผาน
Nitrogen dioxide (NO2) (ppm)
0.40
0.92
200
ผาน
Carbon monoxide (CO) (ppm)
28.10
19.86
25.11
690 – 870
ผาน
Xylene (ppm)
12.51
6.11
200
ผาน
Toluene (ppm)
14.96
6.86
หมายเหตุ* = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549)
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
รายงานวิเคราะหทดสอบที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง มีปริมาตรอากาศออกซิเจน
ในอากาศเสีย รอยละ 7
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ ควบคุม:
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
วันที่เก็บตัวอยาง :
11-12 กรกฎาคม 2560
วันที่วิเคราะห
:
17 กรกฎาคม 2560
วิธีการและเครื่องมือ :
US EPA Method 18
ปรับความถูกตอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560, หมดอายุ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
Isokinetic / US EPA Method 5 และ US EPA Method 6,7,10, 18
ปรับความถูกตอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560, หมดอายุ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
‘TESTO’ Flue Gas Analyzer 350NEW Serial No.60266391/410
ปรับความถูกตอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2560, หมดอายุ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 การรณรงคเรื่องการลดใชพลังงานและทรัพยากรผานกระบวนการตางๆ เพื่อสรางใหพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงตนทุนและการประหยัดทรัพยากร เชน การสงเสริมการทํากิจกรรมลด
ตนทุน การรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน

- โครงการลดการใชกระดาษ โดยในป 2560 บริษัทตั้งเปาหมายการลดการใชกระดาษลงรอยละ
5 จากปริมาณที่ใชงานจริงในป 2559 ซึ่งในป 2560 นี้ มีปริมาณการใชกระดาษเพิ่มขึ้นรอยละ
3.49 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและบริการของบริษัทในป 2560 ที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.1 จากป 2559
- ในป 2561 บริษัทวางแผนที่จะลดการใชกระดาษประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เชน แบบฟอรมการ
ขอทํางานลวงเวลา เปนตน โดยตั้งเปาหมายใหลดลงรอยละ 50
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อัตราการใชงานปริ้นเตอร
สี
ขาว/ดํา
รวม (แผน)

2559
165,725
5,398,688
5,564,413

2560
267,921
5,490,642
5,758,563

รอยละ
61.67%
1.70%
3.49%

- โครงการประหยัดพลังงานและการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission)
โดยในป 2560 ไดดําเนินการติดตั้ง Timer เพื่อใชควบคุมเวลาการทํางานของเครื่อง Scrap
Conveyor จากเดิมที่ตองเดินเครื่องตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อใช Timer ใน
การตั้งเวลาทํางานแลว สามารถลดการใชพลังงานได 13,497 กิโลวัตตตอป และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดได 7.59 ตันตอป

โครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของ บมจ. อาปโก ไฮเทค

- โครงการลดการใชพลังงานไฟฟาโดยการปดการใชงานเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ในชวงกะกลางคืนที่มีการใชงานนอย คิดเปนพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได 109,090.80
กิโลวัตตตอป และสามารถประหยัดคาไฟฟาได 403,635.96 บาทตอป
- ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต หรือคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ลดลงจากป
2559 จาก 0.332 เมกะจูลตอหนวย เปน 0.312 เมกะจูลตอหนวย
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 การเขารวมโครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานสําหรับนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ประจําป 2560 โดยบริษัท
ในกลุมอาปโกไดรับรางวัล จํานวน 4 บริษัท ประกอบดวย
- บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง ระดับแพลตตินัม
- บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง ระดับทอง
- บริษัท อาปโก พริซีชั่น จํากัด ระดับเงิน
- บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ระดับเงิน

 การเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในป 2560 บริษัท อาปโก พลาสติค จํากัด (มหาชน)
ไดรับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
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กิจกรรมเพื่อสังคม
กลุมบริษัทอาปโกมีความตั้งใจมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนา
สังคมและชุมชนรอบขาง ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทในเรื่อง “สังคมมีความสุข” (Happy Public)
บริษัทฯ มุงปลูกฝงใหพนักงานทุกคนในกลุมบริษัทอาปโกเปนผูที่รูจักการเสียสละเพื่อผูอื่น โดยการสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อสังคมเขามาอยูในหลักสูตรการฝกอบรมบางหลักสูตรของบริษัทฯ ตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน
นอกเหนือจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของบริษัท รวมถึงการสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทํา
ความดีเพื่อผูอื่น

ดานการศึกษา

กลุมบริษัทอาปโกใหการสนับสนุนทุนทรัพยสําหรับบุตรธิดาของพนักงานที่มีผลการเรียนในระดับดี
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงปริญญาตรี โดยมีการดําเนินการเปนประจําทุกป สําหรับป 2560 กลุม
บริษัทอาปโกไดมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 65 ทุน คิดเปนจํานวนเงิน 146,500 บาท
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปวช./ ปวส
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
รวม

2559
จํานวนทุน
จํานวนเงิน
3
11,500.00
0
0.00
22
59,000.00
36
69,500.00
61
140,000.00

จํานวนทุน
3
1
23
38
65

หมายเหตุ: ขอมูลจากบริษัท AH, AHP, AHT, AS, AA, ASP, AF และ APC

2560

จํานวนเงิน
11,500.00
3,500.00
61,000.00
70,500.00
146,500.00
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พิธีมอบทุนการศึกษากลุมบริษัทอาปโก ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของพนักงาน บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด และบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส
วันที่ 12 กันยายน 2560

ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

การจัดทําโครงการ “อาปโกสานฝน” ซึ่งดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยในป 2560
ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดระดมทุนผานการขายเสื้อยืดเพื่อนําเงินไปสนับสนุนการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน
จํานวน 15 เครื่อง อุปกรณกีฬา อุปกรณการเรียน และยังชวยเขาไปพัฒนาสนามกีฬาและสถานเด็กเลนใหกบั
โรงเรียนโคกขี้หนอน ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบริษัทกับชุมชน
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กิจกรรมอาปโกสาน น ณ โรงเรียนโคกขี้หนอน ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

การชวยเหลือผูประสบอุทุกภัย

 พนักงานบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด และบริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล จํากัด รวมบริจาคเงินสมทบเขา
“กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัย สํานักนายกรัฐมนตรี” เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ภาคใต ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งอุทกภัยในครั้งนี้สงผลใหประชาชนในพื้นที่ 73 อําเภอ ใน 9 จังหวัด
ไดรับความเดือดรอน บานเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

 พนักงานบริษัท อาปโก อมตะ จํากัด รวมกับสหภาพแรงงาน อาปโก อมตะ และสหกรณออมทรัพย
อาปโก อมตะ รวมบริจาคเงินและสิ่งของใหกับผูประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะครู
นักเรียน และประชาชนรับมอบสิ่งของบริจาค ณ โรงเรียนบานนางัว ตําบลแวง อําเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร โดยนํ้าทวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ สงผลใหประชาชนใน 11 จังหวัดไดรับ
ความเดือดรอน

ตัวแทนพนักงานบริษัทอาปโก รวมกับสหภาพแรงงานและสหกรณออมทรัพยอาปโก มอบเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ในจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนบานนางัว ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560

บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) |
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หนึ่งในวิสัยทัศนของอาปโก คือ การมีจิตสํานึกในการทํางานโดยคํานึงถืงผลกระทบตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งวิสัยทัศนนี้ไดถายทอดลงไปยังการปฏิบัติงานทุกๆ กระบวนการหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานในทุกสวนงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ โดยใน
ป 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษธรรมชาติ ดังนี้
 กลุมบริษัทอาปโกไดจัดทํากิจกรรมปลูกปะการัง จัดขึ้นโดยฝายจัดซื้อ กลุมบริษัทอาปโก เพื่อสงเสริม
ใหทีมงานรูจักคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และเพื่อชวยฟนฟูระบบนิเวศนทางทะเลของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังชวยปลูกจิตสํานึกใหคนรุนใหมไดเรียนรูถึงความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย

กิจกรรมการปลูกปะการัง โดยฝายจัดซื้อกลุมอาปโก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ หาดนางรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 การเขารวมกิจกรรม “Green & Clean Hi-Tech” รวมกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและบริษัทที่อยู
ภายในนิคมฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในการนิคมฯ และรวมปลูกตนไมเพื่อสราง
พื้นที่สีเขียวใหกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

การเขารวมกิจกรรม “Green & Clean Hi-Tech” รวมกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
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