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รายงานความย่ังยืนจัดท าข้ึนเปน็ประจ าปเีพื่อเปน็ช่องทางในการส่ือสารจากกลุ่มบรษัิทอาปโิกถึงผลการด าเนินงานของบรษัิทด้าน

ความย่ังยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอ้างอิงจาก

รายงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนประจ าป ี2562 ฉบับล่าสุด โดยเผยแพรผ่ลการด าเนินงานของบรษัิทต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ไป

จนถึง 31 ธันวาคม 2562   

 

แนวทางการจัดท ารายงาน 

 รายงานฉบับน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการจัดท ารายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) 

ในระดับตัวชี้วัดหลักและตัวช้ีวัดเพิม่เติม โดยให้ข้อมูลส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสรา้งความเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนินงานและการ

จัดการเก่ียวกับประเด็นเรือ่งความย่ังยืนของบรษัิท รวมไปถึงแสดงผลด าเนินงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนด้วย นอกเหนือไปจากน้ัน  

การบรหิารจัดการในกลุ่มบรษัิทอาปโิกได้ปฏิบัติตามเปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals) ของ

องค์การสหประชาชาติ ท้ังน้ีข้อมูลในรายงานฉบับน้ีผ่านการตรวจทานเปรยีบเทียบกับรายงานฉบับก่อนเพื่อความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 

 

ขอบเขตของรายงาน 

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทอาปิโก ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมท้ัง 3 กลุ่ม

ธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลักของบรษัิท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิาร 

และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเช่ือมต่อ และ Internet of Things (IoT) อีกท้ังยังครอบคลุมถึงธุรกิจใหม่ของบรษัิทท่ีก าลังจะจัดต้ังหรอื

รบัช่วงต่อในป ี2562 

 

ธุรกิจการผลิตและจ าหน่วยชิ้นส่วนยานยนต์  

บรษัิท อักษรยอ่ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลัก 
ทนุจด

ทะเบยีน 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประเทศ 

บรษัิท อาปโิก ไมอา 

จ ากัด 
AMI ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ 

▪ โฟล์คสวาเกน 
▪ เปอรโ์ยต์ 
▪ ซีตรอง 
▪ บีเอ็มดับเบิลยู 
▪ ฟอรด์ 
▪ เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ 
▪ เรโนลด์ 
▪ คอนติเนนทอล 
▪ ดาน่า สไปเซอร ์

€ 6 ล้านยูโร 100 โปรตุเกส 

บรษัิท อาปโิก อเกด้า 

จ ากัด 
AAG ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ 

▪ เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ 
▪ โฟล์คสวาเกน 
▪ เปอรโ์ยต์ 
▪ ซีตรอง 
▪ ฟอรด์ 

€ 8 ล้านยูโร 

100 

(ถือโดย 

AMI) 

โปรตุเกส 

เก่ียวกับรายงานฉบบัน้ี 
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ธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่ายรถยนต์และศูนยบ์รกิาร 

บรษัิท อักษรยอ่ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มลูกค้าหลัก ทนุจดทะเบยีน 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ประเทศ 

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปากเกรด็ จ ากัด 
AMPK 

โชว์รูมและศูนย์บรกิาร

รถยนต์มิตซูบิชิ 
▪ ผู้บรโิภคท่ัวไป ฿ 15 ล้านบาท 100 ไทย 

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปทุมธานี จ ากัด 
AMPT 

โชว์รูม บรกิารพ่นสีและ

ศูนย์บรกิารรถยนต์มิตซูบิชิ 
▪ ผู้บรโิภคท่ัวไป ฿ 15 ล้านบาท 100 ไทย 

บรษัิท วรูม จ ากัด VROOM 

ผู้น าเข้าและจ าหน่าย

รถจักรยานยนต์แบรนด์ 

Bajaj, Husqvarna และ 

KTM  

▪ ผู้บรโิภคท่ัวไปและ

ผู้จัดจ าหน่าย

จักรยานยนต์ 

฿ 100 ล้าน

บาท 
40 ไทย 

 

การก าหนดสารบญัและขอบเขตหัวขอ้  

 กระบวนการในการก าหนดสารบัญถูกจัดท าโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน GRI ซึ่งหมายถึงทุกหัวข้อในรายงานฉบับน้ีถูกพิจารณาให้

ครอบคลุมท้ังหลักการของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน สาระส าคัญและข้อมูลท่ีครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อท่ี

เหมาะสมท่ีสุด โดยสุดท้ายการคัดเลือกหัวข้อท่ีใช้จรงิจะผ่านการคัดเลือกตามล าดับข้ันเหล่าน้ี 

 

1. การก าหนดความเชือ่มโยงระหว่างหัวขอ้กับการด าเนินงานของบรษัิท – จ าแนกหัวข้อท่ีเหมาะสมผ่านการประเมินความเชื่อมโยง

โดยตรงของหัวข้อกับหลักการบรหิารจัดการของบรษัิท หากหัวข้อดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องจะถูกตัดออกไปจากรายงาน 

 

2. ล าดับความส าคัญของหัวข้อกับการด าเนินงานของบรษัิท – รายงานฉบับน้ีจะน าเสนอเฉพาะสาระส าคัญท่ีมีความเก่ียวโยงกับ

การบรหิารจัดการของบรษัิท 

 
3. ได้รบัการอนุญาตจากฝ่ายบรหิารของบรษัิท – หัวข้อท่ีถูกเลือกและเน้ือหาจะถูกส่งให้กับผู้บรหิารของบรษัิทเพื่อตรวจทาน แก้ไข 

และรบัรองเน้ือหาก่อนเขียนลงไปในรายงาน 

เน่ืองจากทางบรษัิทไม่ได้จัดท ารายงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนประจ าป ี2561 อีกท้ังรายงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนประจ าป ี2560 

ไม่ได้จัดท าโดยใช้มาตรฐาน GRI เป็นมาตรวัดหัวข้อและขอบเขตของเน้ือหาในรายงานฉบับน้ีจึงเป็นการปรบัเปล่ียนและแก้ไขจากรายงาน

ฉบับเก่าเพื่อให้เชื่อมโยงกับมาตรวัดมากขึ้น 

 

ชอ่งทางการติดต่อ 

 หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรอืเสนอข้อช้ีแนะ สามารถติดต่อได้ผ่านอีเมลล์ aapicohitech@aapico.com                 
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วิสัยทัศน์ของกลุ่มอาปโิก คือ การเปน็ผู้ผลิตช้ินส่วนยายนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว รกัษ์ส่ิงแวดล้อมและมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล 

การด าเนินการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของบรษัิทจึงคงซึ่งข้อปฏิบัติท่ีมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อสรา้ง

ผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝา่ยมาอย่างยาวนาน แท้จรงิแล้ว หลักการ ‘ความย่ังยืน’ เปน็หน่ึงในหลักการท่ัวไปท่ีบรษัิทใช้ในการวางค่านิยม

หลักขององค์กร ท้ังท่ีมองเห็นได้เปน็รูปธรรมจากการด าเนินงานหลัก หรอืบางครัง้แฝงไว้ในวิถีการปฏิบัติท่ีมีจุดหมายในการพัฒนาความ

ย่ังยืนเฉกเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ดี หลักการ “ความย่ังยืน” มักถูกน าไปใช้ในการครอบคลุมการกระท าอย่างกว้าง โดยไม่ได้เจาะจงและคลุมเครอืในการให้

ความหมาย แต่อาปโิกน้ันเราให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของกลุ่มอาปโิก 

ผมยินดีและภาคภูมิใจในการน าเสนอรายงานความย่ังยืนประจ าป ี2562  เพื่อเปน็อีกหน่ึงโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงความหมายและ

ความส าคัญของหลักการความย่ังยืนต่อบรษัิทของเรา  

อีกหน่ึงหลักการส าคัญของเราคือการบรหิารจัดการบรษัิทท่ีแข็งแกรง่ เราพากเพียรในการด าเนินธุรกิจไปตามหลักการปฏิบัติสากล 

รวมถึงการจัดท ารายงานความย่ังยืนให้ดีท่ีสุด โดยรายงานฉบับน้ีถูกจัดเตรยีมและน าเสนอให้เห็นถึงเปา้หมาย การรเิริม่ และความส าเรจ็

ขององค์กรในด้านความย่ังยืนผ่านการน ามาตรฐานการจัดท ารายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards)  

ผนวกกับการน าเปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) มาใช้เปน็ฐานในการจัดท า

รายงาน 

หัวใจหลักของรายงานฉบับน้ีต้ังอยู่บนฐานการบรหิารจัดการเพื่อความย่ังยืน โดยแจกแจงประเด็นส าคัญออกมาได้ท้ังหมด 5 ประเด็น 

ได้แก่ 1. นวัตกรรม 2. การจัดสรรทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 3. การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 4. ความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับพนักงาน และ               

5. ความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับสังคม อันสะท้อนพันธกิจส าคัญและจุดมุ่งหมายขององค์กรแต่ละภาคส่วน อีกท้ังยังน าเสนอ

กิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจขององค์กรท่ีให้ความส าคัญในการด าเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนท้ังในองค์กรเองและชุมชนโดยรอบ ดังเช่น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและส านักงาน กิจกรรมลดขยะ

ภายในพื้นท่ี  กิจกรรมบรจิาคเลือด กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบชุมชน เป็นต้น  

อีกหน่ึงหลักการท่ีท าให้การพัฒนาเพื่อความย่ังยืนแข็งแกรง่น่ันคือปรชัญาในการบรหิาร

ความย่ังยืนของบรษัิท นอกเหนือจากมาตรฐานในการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แล้ว อาปโิกยังจัดสรา้งคณะกรรมการเพื่อความย่ังยืนข้ึนเพื่อก าหนดประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดนโยบาย และสรา้งความม่ันใจว่ากิจกรรมท้ังหมดเปน็ไปตามหลักการและบรรลุ

ส าเรจ็ตามเปา้หมายท้ังในภาคองค์กรและสากลโลก 

สุดท้ายน้ี ในนามของประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของกลุ่มอาปโิก ผมจึงขอเป็น

ตัวแทนของบรษัิทน าเสนอรายงานความย่ังยืนเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาท้ังมิติด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเราได้บูรณาการเข้าไปในหลักการบรหิารจัดการความ

ย่ังยืน  

แน่นอนว่ายังคงมีหลายส่ิงท่ีเราต้องท า แต่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ‘ท่ีใดมีความหวัง ท่ีน่ันมี

หนทาง’ น่ีคือความจรงิใจของผมท่ีปรารถนาให้รายงานฉบับน้ีสรา้งความเข้าใจท่ีชัดเจน

เก่ียวกับวิถีการจัดการเพื่อความย่ังยืนอันเกิดข้ึนในทุกระดับขององค์กร นับต้ังแต่ห้องของ

ผู้บรหิารจวบจนพื้นคอนกรตีของโรงงาน น่ีคือหนทางท่ีอาปโิกจะพัฒนาตัวเองและก้าวเข้าสู่

หนทางสู่การเปน็องค์กรระดับสากล ดังท่ีเราก าลังสรา้งโลกของเราในวันหน้านับต้ังแต่วันน้ี  

สารจากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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ขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิท 

ชือ่บรษัิท / ชือ่ในตลาดหุ้น บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) / AH 

ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์ 

- ช้ินส่วนโลหะปั๊ มข้ึนรูป 

- ช้ินส่วนโลหะตีอัดข้ึนรูปและกลึงเจียผิว 

- ช้ินส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์และถังน้ามันพลาสติก 

- ช้ินส่วนแม่พิมพ์ปั๊ มข้ึนรูปโลหะ 

- ช้ินส่วนอุปกรณ์จับยึด 

- ช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนยบ์รกิาร 

- รถยนต์ฟอรด์ 

- รถยนต์มิตซูบิชิ 

- รถยนต์ฮอนด้า 

- รถยนต์โปรตอน 

- รถยนต์ฮุนได (ตัวแทนจัดจ าหน่าย) 

- รถจักรยานยนต์ Bajaj, Husqvarna, และ KTM  (ตัวแทนจัดจ าหน่าย) 

ธุรกิจด้านเทคโนโลย ีการเชือ่มต่อ และ IoT 

- ระบบน าทาง 

- ระบบน าทาง POWERMAP 

- ระบบติดตามสินค้า (Rack Tracking System) 

- บรกิารให้ค าปรกึษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS Consulting)  

ทีต้ั่งของส านักงานใหญ ่
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13160 

ทีต้ั่งของกลุ่มธุรกิจ 1. ไทย 

2. มาเลเซีย 

3. สาธารณรฐัประชาชนจีน 

4. สหราชอาณาจักร 

5. โปรตุเกส 

6. เยอรมัน 

7. ไต้หวัน 

8. สิงคโปร ์

จ านวนพนักงาน 4,019 คน 

รายได้รวม 19,304 ล้านบาท 

เงินลงทนุทัง้หมด  322,649,160 บาท 

การเป็นสมาชกิในองค์กร สมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) 

Note: *Additional information can be found in the Company’s 2019 Annual Report, which is accessible via the Company’s 
website at www.aapico.com in the Investor Relation section 

ธุรกิจของบรษัิท 
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ธุรกิจหลัก  

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจัดจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ให้กับ

ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตโดยบรษัิทและบรษัิทย่อยมีความหลากหลายด้าน

เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบส าหรบัยานยนต์ ท้ังรถยนต์น่ังและรถกระบะ และส าหรบัเครือ่งจักรในการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบรษัิท ได้แก่ ช้ินส่วนโลหะปั๊ มข้ึนรูป (Stamped) ช้ินส่วนโลหะอัดข้ึนรูป (Forged) และ

กลึงเจียผิว (Machined) ช้ินส่วนพลาสติก ถังน้ามันพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์ปั๊ มโลหะและช้ินส่วนหล่อข้ึนรูปโลหะ 

บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ยังด าเนินการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บรกิารหลังการขายในประเทศ

ไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์พรอ้มศูนย์บรกิารท่ีทันสมัย เพื่อให้บรกิารตรวจสภาพรถยนต์ บรกิารงานซ่อม

และประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบรกิารด้านงานพ่นสี เป็นต้น ในประเทศไทย บรษัิทเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บรกิารหลังการขาย

ของรถยนต์ฟอรด์และรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์ฟอรด์ต้ังอยู่บนถนนรามอินทราและถนนศรี

นครนิทร ์และมีโชว์รูมพรอ้มศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์มิตซูบิชิต้ังอยู่ท่ีนวนคร ปากเกรด็และปทุมธานี ซึ่งศูนย์บรกิารท่ีต้ังอยู่ท่ีปาก

เกรด็และปทุมธานีจะให้บรกิารตามมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในขณะท่ีศูนย์บรกิารนวนครจะให้บรกิาร

แบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, spare parts, and body shop)  

ส าหรบัในประเทศมาเลเซีย บรษัิทเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บรกิารหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์โปรตอน 

โดยมีโชว์รูมพรอ้มศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์ฮอนด้า ต้ังอยู่ท่ีเมืองคาจังและเปตาลิงจายา ในเมืองคาจังจะให้บรกิารแบบครบวงจร

ด้วยมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในส่วนของเมืองเปตาลิงจายาจะให้บรกิารแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 

4S (showroom, service, spare parts, and body shop) ซึ่งรวมถึงการบรกิารด้านงานพ่นสีส าหรบัลูกค้าท่ีน ารถมาเข้ารบับรกิาร 

และในเดือนเมษายน 2562 บรษัิทได้จัดต้ังบรษัิทใหม่ เพื่อให้บรกิารแบบครบวงตรด้์วยมาตรฐาน 3S ส าหรบัรถยนต์โปรตอน ใน

เชราส กัวลาลัมเปอร ์

มากไปกว่าน้ัน บรษัิทยังมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการให้ข้อมูลสถานท่ีต่างๆ โดยบรษัิทประสบความส าเรจ็ในการ

รว่มมือกับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ช้ันน า ได้แก่ มิตซูบิชิ นิสสัน 

เอ็มจี และฮุนได ซึ่งต่างเลือกใช้แผนท่ีดิจิทัลของบรษัิทเพื่อเป็นระบบน าทางท้ังในประเทศไทยและ/หรอืประเทศมาเลเซีย เน่ืองจาก

ข้อมูลสถานท่ีมีความส าคัญมากขึ้นเรือ่ยๆ ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากความแพรห่ลายของอินเตอรเ์น็ตและข้อมูลขนาดใหญ่ ทาง

บรษัิทได้ใช้ความสามารถหลักท่ีแข็งแกรง่ในเรือ่งฐานข้อมูลสถานท่ี และแผนท่ีดิจิทัลในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบติดตาม 

GPS ระบบสมารท์โลจิสติกส์ ระบบติดตามสินค้าส าหรบัโรงงานอัจฉรยิะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรอัจฉรยิะ จากการท่ี

บรษัิทเปน็ผู้รเิริม่ในการท าระบบน าทาง บรษัิทได้พัฒนาตนเองให้เปน็บรษัิทข้อมูล เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างดีข้ึนในการขับข่ี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงช่วงล่าง
รถกระบะ

20%

ช้ินส่วนโลหะปั๊ มข้ึน
รูปและเช่ือม
ประกอบ
20%

ข้ินส่วนโลหะตีอัดข้ึนรูป หล่อ
ข้ึนรูป และช้ินส่วนพลาสติก

20%แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
9%

ดอกเบ้ียรบัและอ่ืนๆ
2%

ตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์
29%

บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT
0%
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ธุรกิจที่เก่ียวกับรถยนต์

อุตสาหกรรมของกลุ่มคู่ค้า

ลูกค้าตัวแทนจัดจ าหน่ายผู้ผลิตทอดที่ 1วัตถุดิบหลัก ผู้ผลิตทอดที่ 3 และ ผู้ผลิตทอดที่ 2

9)  บรกิารหลังการ
ขาย

8) การขายและ
การตลาด6) กระบวนการผลิต4) ผู้ผลิตทอดที่ 13)  ผู้ผลิตทอดที่สามและทอดที่ 22)  Green Material1) วัตถุดิบ 7) โลจิสติกส์ขาออก

5) โลจิสติกส์
ขาเข้า

กลุ่มบรษัิท อาปิโก (1)
- ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊ มขึ้นรูปโลหะ
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด

กลุ่มบรษัิท อาปิโก (7)
- ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ (ฟอรด์, 
ฮอนด้ำ, ฮุนได, โปรตอน, มิตซูบิชิ, Bajaj, 
KTM, และ Husqvarna)
- กำรขำยบนสำยพำนกำรผลิต

B) กลุ่มบรษัิท อำปิโก (24)
(โตโยต้ำ, อีซุซุ, มิตซูบิชิ, นิสสัน, ฟอรด์, 
ฮอนด้ำ, มำสด้ำ, ซุซุกิ, จีเอ็ม , ยำมำฮ่ำ)

- ชิ้นส่วนโลหะปั๊ มขึ้นรูป
- หล่อและฉีดพลำสติกขึ้นรูป
- ท่อเหล็ก
- ตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว
- หล่อขึ้นรูปโลหะ

ธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วกบัรถยนต์

10) อิเล็กทรอนิกส์ 11) อ่ืนๆ

B) กลุ่มบรษัิท อำปโิก

กลุ่มธุรกิจกำรผลิต
และจ ำหน่ำย
รถยนต์

กลุ่มบรษัิทอาปิโก (4)
- เครือ่งมือท่ีใช้ระบบ 
Oracle
- แผนที่
- กำรโทรสำรสนเทศ
- กำรวิเครำะห์
ฐำนข้อมูล
- เว็บไซต์เก่ียวกับ
รถยนต์

กลุ่มบรษัิทอาปิโก (3)

- กล้องติดรถยนต์
- ระบบน ำทำง
- ชิ้นส่วนยำนยนต์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษัิท 

 

 

 

 

 

50% 50% 100% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100% 99%

1%

51% 49% 100% 100%

54% 46% 100% 100%

80% 20% 100% 100%

60% 40% 100%

24% 76%

40% 60%

49% 51%

80% 20% 100%

48% 40% 100%

12% 100%

100%

49%

51% 49%

51%

51% 49%

51% 49%

12% 51% 60%

20.36% 49%

94%

100% 100%

100%

100%

11.9%

97%

โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษัิท

บรษัิทคู่ค้า
บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)

บรษัิทรว่มและการรว่มค้า บรษัิทย่อยในประเทศไทย บรษัิทย่อยในต่างประเทศ

PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด

บรษัิท โซเดเซีย ออโต้โมทีฟ 

ยุโรป จ ำกัด (เยอรมนั)

บรษัิท อำปิโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก สตรคัเจอรลั 

โปรดักส ์จ ำกัด

บรษัิท คนุชำน เจินไต-ซินเชง

พรซีิชั่น ฟอรจ์จ้ิง จ ำกัด

(สำธำรณรฐัประชำชนจีน)
บรษัิท เอ็ดช่ำ โฮลด้ิง

(เยอรมนันี)

บรษัิท เอ็ดช่ำ อำปิโก 

ออโตโมทีฟ จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก อมตะ จ ำกัด

กลุม่บรษัิท มิน้ท์

(สำธำรณรฐัประชำชนจีน)

บรษัิท มิน้ท์ อำปิโก 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก พลำสติค 

จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท ซูมโิน โคเกียว

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ซูมโิน อำปิโก 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ไฮเทค พำรท์ส ์จ ำกัด

บรษัิท ทำคำกิ เซอิโกะ คอรป์อเรชั่น 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ไทย ทำคำกิ 

เซอิโกะ จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ำกัด

บรษัิท ซำโน่ อินดัสเตรยีล 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท เอเบิล ซำโน่ 

อินดัสตรสี ์(1996) จ ำกัด
บรษัิท อำปิโก ฟอรจ์จ้ิง จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท ซันโอ อินดัสทรสี ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก พรซีิชั่น 

จ ำกัด

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปำกเกรด็ จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก มอเตอรส์ จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปทุมธำนี จ ำกัด

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิารหลังการขาย

บรษัิท โซจิทส ึคอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ฮุนได มอเตอร ์

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ จ ำกัด

ออโต้ เนวิ

บรษัิท ศกัติ โกลบอล ออโต้ โฮลด้ิง จ ำกัด 

(สหรำชอำณำจักร)

บรษัิท อำปิโก ไมอำ จ ำกัด (โปรตเุกส)

บรษัิท อำปิโก อเกด้ำ จ ำกัด 

(โปรตเุกส)

บรษัิท ศกัติ โปรตเุกส จ ำกัด  

(เยอรมนั)

บรษัิท เทนำกำ เซเทีย เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท นิว เอรำ่ เซลส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท วรูม จ ำกัด บรษัิท นิวเอรำ่ เซลส ์จ ำกัด

บรษัิท วำยแอลเอ็น เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท เทนำกำ เซเทีย 

รซีอสเซส จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท คำซึยำ (ประเทศไทย) จ ำกัด

(อยู่ระหวำ่งช ำระบัญชี)

บรษัิท เลมเทค เทคโนโลยี จ ำกัด

(ไต้หวนั/ฮ่องกง)

บรษัิท อำปิโก เลมเทค 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท มติซูอิเกะ คอรป์อเรชั่น 

(ญีปุ่่น)

บรษัิท อำปิโก มติซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท สมทูเลน จ ำกัด

บรษัิท โฟตอน พำสเซนเจอร ์วฮีีเคิล 

ดิสทรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท นูโร เทคโนโลยี จ ำกัด 

(ไต้หวนั)

บรษัิท เอ อีอำรพ์ ีจ ำกัด

บรษัิท โซจิทส ึออทรำนส ์คอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท โซจิทส ึคอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท อำปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก เทคโนโลยี จ ำกัด

 ธุรกิจสนับสนุนการด าเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก

บรษัิท อำปิโก อินเวสเมนท์ จ ำกัด (สงิคโปร)์

บรษัิท อำปิโก เวนเจอร ์จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 

(มำเลเซีย)

PILLAR III : ธุรกิจการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT

บรษัิท อำปิโก ไอทีเอส จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก ไอทีเอส จ ำกัด

(มำเลเซีย)

บรษัิท อำปิโก อิเล็คทรอนิกส ์จ ำกัด

37%
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ก้าวยา่งแห่งความส าเรจ็ 
 

2528 ▪ จดทะเบียนบรษัิท เอเบิล ออโตพารท์ อินดัสตรส์ี จ ากัด (อาปิโก) และเริม่เปน็ผู้จัดจ าหน่ายและประกอบช้ินส่วน 
ยานยนต์ฟอรด์ 

2540 
▪ เปดิโรงงานแห่งแรกของบรษัิทอาปโิกบนพื้นท่ีขนาด 15 ไรใ่นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรอียุธยา และ

จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนครัง้แรกกับบรษัิท ซาโน่ ประเทศญ่ีปุน่ เพื่อก่อต้ังบรษัิท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรส์ี (1996) จ ากัด 
(ASICO) 

2545 ▪ จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

2546 ▪ เข้าซื้อกิจการผลิตช้ินส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะจากบรษัิท ดาน่า คอรป์อเรช่ัน สหรฐัอเมรกิา และเปล่ียนช่ือเปน็ 
บรษัิทอาปโิก อมตะ จ ากัด 

2547 ▪ ขยายธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการบรษัิท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรซีีซั่น ฟอรจ์จ้ิง จ ากัด 

2549 

▪ ก่อต้ังบรษัิท อาปโิก ไฮเทค พารท์ส์ จ ากัด 
▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 60 ในบรษัิท อาปโิก ไอทีเอส จ ากัด ซึ่งเปน็ผู้ผลิตซอฟแวรร์ะบบน ารอ่งการเดินทาง 
▪ ลงทุนในบรษัิท แจ็คสปดี คอรป์อเรช่ัน (สิงคโปร)์ 
▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับบรษัิท มิตซูอิเกะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด ประเทศญ่ีปุน่ 

2550 

▪ ควบกิจการบรษัิท เคพีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนช่ือเปน็บรษัิท อาปโิก ฟอรจ์จ้ิง จ ากัด (มหาชน) และ 
บรษัิท อาปโิก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 

▪ ลงนามในสัญญาข้อตกลงขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบรษัิทเอ็ดซา (เยอรมัน) ส าหรบัการผลิตตัวควบคุมระยะ
การเปดิ/ปดิประต ูบานพับประตูและเบรกมือ 

2551 ▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับกลุ่มบรษัิท ม้ินท์ สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2552 ▪ ก่อต้ังบรษัิท อาปโิก สตรคัเจอรลั โปรดักส์ จ ากัด เพื่อการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ 

2553 
▪ ครบรอบ 25 ปขีองกลุ่มบรษัิทอาปิโก และเริม่ด าเนินการผลิตท่ีโรงงานแห่งท่ีสองของบรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน)  

ซึ่งต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 
▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับบรษัิท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญ่ีปุน่ 

2554 ▪ ก่อสรา้งโชว์รูม 3S ส าหรบัตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแล้วเสรจ็ 

2555 ▪ เปดิด าเนินงานโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ท่ีเมืองคุณซาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2556 ▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับ 4 บรษัิท ได้แก่ 1. บรษัิท เลมเทค โฮลด้ิง ประเทศไต้หวัน 2. บรษัิท เอ็ดช่า โฮลด้ิง ประเทศเยอรมัน  
3. บรษัิท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญ่ีปุน่ และ 4. บรษัิท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส 

2557 ▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท ควอนต้ัม อินเวนช่ัน จ ากัด ประเทศสิงคโปร ์
▪ จัดต้ังบรษัิท อาปโิก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ ากัด 

2558 
▪ ประกาศนโยบาย TURBO และก าหนดเปา้หมายในการเพิ่มยอดขายและผลก าไรภายในป ี2563 และจัดโครงสรา้งกลุ่ม

ธุรกิจสนับสนุนองค์กร 
▪ ได้รบัการรบัรองเครดิตจากทรสิเรทต้ิงท่ี BBB+ และออกหุ้นกู้ 

2559 ▪ เริม่มองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ start-up 

2560 
▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 25.1 ในบรษัิท Sakthi Global Auto Holding Limited (SGAH) สหราชอาณาจักร และรว่มเปน็พันธมิตร

ทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพื่อขยายธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไปในระดับโลก 
▪ จ าหน่ายเงินลงทุนในบรษัิท แจ็คสปดี คอรป์อเรช่ัน (สิงคโปร)์ และบรษัิท ควอต้ัม อินเวนช่ัน จ ากัด 

2561 

▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 20.36 ในบรษัิท นูโร เทคโนโลยี (ไต้หวัน) 
▪ เข้ารว่มทุนกับวินฟาสท์เพื่อจัดต้ังโรงงานผลิตช้ินส่วนตัวถังรถยนต์ส าหรบัรถยนต์ของวินฟาทส์ 2 รุน่แรกในประเทศ

เวียดนาม 
▪ เข้าลงทุนเพิ่มรอ้ยละ 24.89 ในบรษัิท Sakthi Global Auto Holding Limited เพื่อสนับสนุนและเสรมิสรา้งความ

แข็งแกรง่ของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก 

2562 

▪ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ใน Sakthi Global Auto Holding Limited 
▪ เข้าลงทุนในบรษัิท อาปิโก ไมอา จ ากัด ประเทศโปรตุเกส ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 และบรษัิทย่อยประกอบด้วย  

บรษัิท อาปโิก อเกด้า จ ากัด ประเทศโปรตุเกส และ บรษัิท ศักติ โปรตุเกส จ ากัด ประเทศเยอรมัน 
▪ เปดิให้บรกิารโชว์รูมพรอ้มศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์โปรตอน ในเชราส กัวลาลัมเปอร ์
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นโยบายการพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยนื 

 ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีส่วนเปน็อย่างมากต่อการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจ านวนมาก เช่น วัตถุดิบ เครือ่งมืออุปกรณ์ เครือ่งจักร ผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบ และการขนส่ง เปน็ต้น 

ซึ่งการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืนในองค์กร จึงได้จัดท านโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค านึงถึงปจัจัย

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 

1. การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยค านึงถึงปจัจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอก 

2. การด าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 

3. การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. การด าเนินธุรกิจโดยสรา้งมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม 

โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารความยัง่ยนื 

 กลุ่มบรษัิทอาปโิกได้ผนวกการบรหิารจัดการความเส่ียงและการประเมินปจัจัยเส่ียงขององค์กรโดยถือเป็นหน่ึงในพันธกิจ

ท่ีส าคัญในการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนเข้ากับการบรหิารจัดการด้านความย่ังยืน โดยในการ

ประเมินความเส่ียงน้ัน จะประเมินท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุมในเชิงกลยุทธ์ การประกอบ

ธุรกิจ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท้ังน้ีในคณะกรรมการบริษัทจะท าการประเมินความเส่ียงและ

แนะแนวทางการบรหิารและจัดการให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะท างานฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร 

▪ วางกลยุทธ์และแผนการบรหิาร 

คณะกรรมการด้าน
ความย่ังยืน 

▪ ก าหนดนโยบายด้านความย่ังยืน 

▪ พิจารณาผู้ท่ีมีส่วนได้เสียและประเด็นส าคัญทางธุรกิจ 

▪ ส่งเสรมิและติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายความย่ังยืน 

คณะกรรมการบรษัิท ▪ ประเมินความเส่ียงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ แนะแนวทางการบรหิารจัดการ 
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โครงสรา้งคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน 

 คณะกรรมการและคณะท างานด้านความย่ังยืนของบรษัิท ได้ขับเคล่ือนการด าเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืน

ของกิจการอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทเป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้บรหิารระดับกลาง และพนักงานท่ีเปน็

ตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นส่วนรว่มของคณะกรรมการและคณะท างานด้านความย่ังยืน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการด าเนินงานให้เปน็ไปตามนโยบาย ประสานงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ในการสรา้งความตระหนัก

ให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียของบรษัิทให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยค านึงความรบัผิดชอบต่อสังคม

และความย่ังยืน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ 

 ในการติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ คณะท างานด้านความย่ังยืนจะท างานติดตามและรายงานผลต่อประธาน

คณะกรรมการด้านความย่ังยืน จากน้ันประธานคณะกรรมการด้านความย่ังยืนจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารจะจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อท าการพิจารณา ประเมินการด าเนินงาน ตรวจสอบนโยบาย 

เพื่อปรบัปรุงแนวทางในการบรหิารจัดการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืน 

รองประธานคณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืน 

เลขานุการ 

คณะท างานด้าน
ก ากับดูแลองค์กร 

คณะท างานด้าน
สิทธิมนุษยชน 

คณะท างานด้าน
การด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม 

คณะท างานด้าน
การปฏิบัติด้าน

แรงงาน 

คณะท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

คณะท างานด้าน
การปฏิบัติต่อ
ผู้บรโิภค 

คณะท างานด้าน
การมีส่วนรว่มและ
พัฒนาชุมชน 

คณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

ประธานคณะกรรมการด้าน
ความย่ังยืน 

คณะท างานด้านความ
ย่ังยืนฝ่ายต่างๆ 

รองประธานคณะกรรมการ
ด้านความย่ังยืน 

เลขานุการ 

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร 
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กลยุทธก์ารบรหิารอยา่งยัง่ยืน 

  กลุ่มบรษัิทอาปโิกด าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรท่ีได้วางไว้โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน ควบคู่ไปกับการควบคุมการใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆในการขยายธุรกิจของ

บรษัิทเพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลก โดยบรษัิทมุ่งม่ันพัฒนาเพื่อให้บรรลุเปา้หมายในการเติบโตอย่างย่ังยืนตามกลยุทธ์ของบรษัิท อันได้แก่ 

TURBO Challenge และ Double TURBO Challenge ดังน้ี 

TURBO CHALLENGE 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  กลุ่มบรษัิทอาปโิกเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการน าเปา้หมายการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals หรอื SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาเป็นส่วนหน่ึงในการวางกรอบ

แนวคิด กลยุทธ์ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ บรษัิทฯได้ก าหนดประเด็นส าคัญและเปา้หมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดย

คลอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยสามารถจัดกลุ่มประเด็นส าคัญออกเปน็ 5 กลุ่มประเด็นใหญ่ ได้แก่ นวัตกรรม 

ทรพัยากร พนักงาน ส่ิงแวดล้อม และสังคม ท้ังน้ีในแต่ละกลุ่มประเด็นน้ัน ทางบรษัิทได้ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยให้

สอดคล้องกับการเปา้หมายท่ีทางองค์การสหประชาชาติก าหนด ดังน้ี 

 

 T TRANSFORM  
ปรบัตัว เปล่ียนแปลง 

 U URGENTLY
รวดเรว็ ว่องไว 

 R REALISE 
บรรลุแผนท่ีต้ังไว้ 

 B BUSINESS 
10% Profit Margin 

and 

our 

 O OBJECTIVES 
32 Billion by 2020 

DOUBLE TURBO CHALLENGE 

เพิ่มความสามารถในการ 
บรรลุเป้าหมายโดย 

ลดเวลาท างานต่างๆ 50% 

เพิม่ประสิทธภิาพการท างาน
เป็น 2 เทา่ 

ลดค่าใชจ้่ายลง 50% 

...ซ่ึงให้ได้ผลเท่าเดิม... 

1. นวัตกรรม 

การสรา้งโรงงานและส านักงานอัจรยิะ โดยการน าเครือ่งจักร, อุปกรณ์, เทคโนโลย ีและความคิดเชิง
นวตักรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพือ่เพิม่ผลผลิตและประสทิธิภาพ อีกท้ังสนับสนุนการสรา้ง
นวตักรรมและความคิดสรา้งสรรค์ของพนักงาน 

2. ทรพัยากร 

▪ การน านวตักรรมเพือ่ใช้ในการปรบัปรุงการใช้ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่า 
▪ รณรงค์การหมุนเวยีนทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ใหเ้กดิประโยชน์ เพือ่ไม่ใหม้ีขยะ 
 

3. พนักงาน 

การสรา้งบรรยากาศในการท างานที่เตม็ไปด้วยความสุขและสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัย 

4. สงิแวดล้อม 

สรา้งกระบวนการและจัดกิจกรรมรกัษาสิ่งแวดล้อม 
 

5. สังคม 

▪ เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของผู้จัดหาวตัถุดิบขนาดเล็ก 
▪ ขยายความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกจิโดยใช้กลยุทธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย 
▪ ส่งเสรมิการพฒันาชมุชน 
 



รายงานความย่ังยืน 2562 I GRI 102-12 หน้า 14   

 



รายงานความย่ังยืน 2562 I GRI 102-40,102-42, 102-43, 102-44  หน้า 15
  

 

 

กลุ่มบรษัิทอาปโิกได้น ากรอบมาตรฐานการรายงานความย่ังยืนของ GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) และ

วิสัยทัศน์ของบรษัิทในเรือ่งความสุขท่ีย่ังยืน 4 ประการ อันได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และ

ความสุขของสังคม มาใช้ประกอบในการพิจารณาประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและได้รบัผลกระทบ รวมถึงประเด็นส าคัญ

ต่างๆ   ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท โดยในการบรหิารจัดการเพื่อความย่ังยืน บรษัิทให้ความส าคัญกับการตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสรา้งความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บรรลุความคาดหวังท่ี

ส าคัญ  

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ผูม้สี่วนได้เสีย 

 

ประเด็นทีผู่ม้สี่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและชอ่งทางการมสี่วนรว่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการส่ือสาร ประเด็นด้านความย่ังยืน 

ลูกค้า 

สินค้าท่ีมีคุณภาพ, ต้นทุนต่า, การ

ส่งมอบตรงเวลา, ความปลอดภัย

ในการท างาน, การให้ความรว่มมือ

ท่ีดี, ความโปรง่ใสในการท างาน 

1) การพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า 

2) การบรหิารจัดการเพื่อสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า 

▪ การประชุม 

▪ การพบปะ 

▪ การรายงาน 

▪ การอบรม/ สัมมนา 

▪ การบรหิารความ 

สัมพันธ์อันดี 

▪ การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 

▪ การใช้นวัตกรรม

พัฒนาการท างาน 

พนักงาน 

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี, 

ความเปน็ธรรม, การมีส่วนรว่ม, 

สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยใน

การท างาน, คุณภาพชีวิตท่ีดี, การ

พัฒนาตนเอง, ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

 

1) การบรหิารจัดการผลตอบแทน

และสวัสดิการพนักงาน 

2) การจัดการสภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัยในการท างาน 

3) การพัฒนาความสามารถของ

พนักงานให้เหมาะสมกับการเติบโต

ของบรษัิท 

4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน 

▪ การประชุมประจ าสัปดาห์ 

▪ การประชุมกลุ่มย่อย 

▪ ระบบอินทราเน็ต 

▪ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

▪ การฝกึอบรมพนักงาน 

▪ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 

▪ การรบัข้อรอ้งเรยีน 

▪ ความปลอดภัยในการ

ท างาน 

▪ การพัฒนาบุคลากร 

▪ สิทธิมนุษยชน 

▪ ความภักดีต่อองค์กร  

การมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนได้เสีย 

▪ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 

โดยพิจารณาจากปจัจัย
ต่างๆ อันได้แก่  ความ
รบัผิดชอบ ความสัมพันธ์ 
อิทธิพลต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท เปน็ต้น 

▪ การระบุระดับผลกระทบ
ของบรษัิทท่ีมีต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย 

โดยพิจารณาท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

▪ การระบุระดับอิทธิพล
ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อ
บรษัิท 

โดยพิจารณาท้ังด้าน
การเงิน กลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และชื่อเสียง
ของบรษัิท 

▪ การจัดล าดับความ 
ส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

โดยพิจารณาและระบุ
แนวทางการมีส่วนรว่มท่ี
เหมาะสม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการส่ือสาร ประเด็นด้านความย่ังยืน 

ผู้ถือหุ้น 

ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ

โปรง่ใสในการบรหิารกิจการ, 

แผนการลงทุนในอนาคต, ความ

ย่ังยืนของธุรกิจ 

1) การสรา้งความเช่ือม่ันให้กับ 

นักลงทุน 

2) การแสดงข้อมูลอันเปน็จรงิและ

ตรวจสอบได้ 

3) การแสดงรายงานความ

รบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

▪ การประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ รายงานประจ าปี 

▪ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

▪ เว็บไซต์ 

▪ การเย่ียมชมโรงงาน 

▪ การก ากับดูแลกิจการ 

▪ จรยิธรรมธุรกิจ 

▪ การบรหิารความเส่ียง 

คู่ค้า 

ก าไร, ความม่ันคงทางธุรกิจ, ช าระ

เงินตรงเวลาและครบถ้วน, การท า

ธุรกิจท่ีโปรง่ใส, สัญญาชื้อขาย

ชัดเจน ไม่เอารดัเอาเปรยีบ, มีส่วน

รว่มในการพัฒนารว่มกับลูกค้า 

1) การบรหิารเครดิตและความ

เช่ือม่ันของคู่ค้า 

2) การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า โดย

การเพิ่มความสามารถการแข่งขัน 

3) การส่ือสารนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติ และนโยบายความรบัผิด 

ชอบต่อสังคม 

4) การขยายความสัมพันธ์ระหว่าง

ธุรกิจโดยการใช้กลยุทธ์เพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

▪ การประชุมประจ าปี 

▪ การเย่ียมชมบรษัิทคู่ค้า 

▪ การพบปะ 

▪ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

รว่มกับคู่ค้า 

▪ การอบรม/ สัมมนา 

▪ การบรหิารจัดการคู่ค้า 

ชุมชน/สังคม 

ความปลอดภัยในด้านสุขภาพ,  

ไม่ก่อมลภาวะให้กับชุมชน/ สังคม, 

มีส่วนรว่มในการพัฒนาและ

สนับสนุนชุมชน/ สังคม 

1) การจัดการข้อรอ้งเรยีน 

2) การจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม

เพื่อสรา้งการมีส่วนรว่มในการ

พัฒนาชุมชน/ สังคม 

3) การสรา้งความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงงานและชุมชนรอบข้าง 

▪ การพบปะชุมชน 

▪ การรบัข้อรอ้งเรยีน 

▪ การสนับสนุนกิจกรรม 

▪ การให้ความชว่ยเหลือ 

▪ การพัฒนาชุมชน 

▪ ส่งเสรมิกิจกรรมเพื่อ

สังคม 

▪ รกัษาส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนและสังคม 

ภาครฐั 

การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูก 

ต้องครบถ้วน, การจ่ายภาษีและค่า 

ธรรมเนียม, การให้ความรว่มมือ,

การจัดการข้อรอ้งเรยีนหรอืข้อ

พิพาทกับชุมชน 

1) การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

ราชการ 

2) การให้ความรว่มมือกับ

หน่วยงานราชการ 

▪ การเข้ารว่มประชุมสัมมนา 

▪ การพบปะ เข้าเยี่ยมใน

วาระส าคัญ 

▪ การสรา้งกระบวนการ

และรกัษามาตรฐานการ

รกัษาส่ิงแวดล้อม

ภายในโรงงาน 

▪ การรณรงค์การ

หมุนเวียนทรพัยากร 

เพื่อไม่ให้เกิดขยะ 

คู่แข่ง การแข่งขันอย่างเปน็ธรรม 
1) การด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส

และเปน็ธรรม 

▪ การเข้ารว่มเปน็สมาชิก

สมาคม 

▪ การพบปะและเปล่ียน

ประสบการณ์ 

▪ การก ากับดูแลกิจการ 

▪ จรยิธรรมธุรกิจ 
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การประเมินประเด็นส าคัญทางธุรกิจโดยอิงมาตรฐานของ GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) และ

วิสัยทัศน์ของบรษัิทในเรือ่งความสุขท่ีย่ังยืน 4 ประการ เพื่อให้บรษัิทบรหิารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนการประเมินประเด็นส าคัญ 

 

ผลการประเมนิประเด็นส าคัญทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติเศรษฐกิจ 

1. การก ากับดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

2. การบรหิารจัดการความเสี่ยง 

3. การบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4. การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการท างาน 

5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์

6. การบรหิารจัดการคู่ค้า 

มิติสังคม 

7. การพัฒนาชุมชนและการส่งเสรมิกิจกรรมเพื่อสังคม 

8. การสนับสนุนสทิธิมนุษยชนในองค์กร 

9. ความปลอดภัยในการท างาน 

10. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

11. การส่งเสรมิความภักดีของพนักงานต่อองค์กร 

มิติส่ิงแวดล้อม 

12. การส่งเสรมิกิจกรรมรกัษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนและสังคม 
อย่างต่อเน่ือง 
13. การสรา้งกระบวนการและรกัษามาตรฐานการรกัษา
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน 

14. การบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนวัตกรรม 

15. การรณรงค์การหมุนเวียนทรพัยากร เพื่อไม่ให้เกิดขยะ 

การประเมินประเด็นส าคัญ 

▪ การระบุประเด็นส าคัญ
ทางธุรกิจ 
 
บรษัิทรวบรวมประเด็น
ด้านความย่ังยืนท่ีส าคัญ
ต่อการด าเนินงานทาง
ธุรกิจท้ังภายนอกและ
ภายในโดยอิงจาก
ประเด็นและเปา้หมาย
ของการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของบรษัิท  

▪ การประเมินและ
จัดล าดับความส าคัญ 
 
บรษัิทน าประเด็นต่างๆ
น้ันมาประเมินและ
จัดล าดับความส าคัญ 
โดยพิจารณาจากระดับ
ผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาวและผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ครอบคลุมท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

▪ การทบทวนประเด็นและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
บรษัิทท าการทบทวนและ
ตรวจสอบล าดับความ 
ส าคัญของประเด็นด้าน
ความย่ังยืน และน าเสนอ
ต่อผู้บรหิารเพื่อพิจารณา
และอนุมัติเห็นชอบ 

 

▪ การพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา
ธุรกิจควบคู่ไปกับความ
ย่ังยืน ท้ังน้ีได้ท าการ
ทบทวนสาระส าคัญด้าน
ความย่ังยืนและเปดิรบั
ข้อเสนอแนะความคิด 
เห็นต่อสาระส าคัญของผู้
มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไป
พัฒนาและปรบัปรุงการ
รายงานในปต่ีอไป 

ผล
กร
ะท
บ
ต่อ
ผู้มี
ส่ว
น
ได้
เสี
ย 

สูง 

สูง 

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจบรษัิท 
ต่า 

 1 

 2 

 3 

 4 

 6 

 7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 12 

 13 

 14 

 15 

ประเด็นท่ีมีความส าคัญมาก 
ประเด็นท่ีมีความส าคัญปาน
กลาง ประเด็นท่ีมีความส าคัญน้อย 

 5 
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ประเด็นทีส่ าคัญและตัวชีว้ัดขององค์กร 

ประเด็นส าคัญ 

ขอบเขตผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวชี้วัดขององค์กร ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน/

สังคม 

ภาครฐั คู่แข่ง 

มิติเศรษฐกิจ 

1. การก ากับดูแลกจิการและจรยิธรรมธุรกิจ 
◼ ◼ ◼ ◼  ◼  จ านวนข้อรอ้งเรยีนด้านธรรมาภบิาล 

2. การบรหิารจัดการความเสี่ยง 
◼ ◼ ◼ ◼    

- ความมั่นคงทางธุรกิจ 

- ผลตอบแทนทางธุรกจิ 

- คุณภาพและราคาของสินค้า 

- สิทธิและประโยชน์จากการท างาน 

3. การบรหิารความสัมพนัธ์กับลกูค้า 
◼  ◼     ระดับความพงึพอใจของลูกค้า 

4. การใช้นวตักรรมเพือ่พฒันากระบวนการ
ท างาน ◼ ◼      สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

5. การพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ ์
◼   ◼    ระดับความพงึพอใจของลูกค้า 

6. การบรหิารจัดการคู่ค้า    ◼    ระดับความพงึพอใจของคู่ค้า 

มิติสังคม 

7. การพฒันาชุมชน และ การส่งเสรมิ
กิจกรรมเพือ่สังคม     ◼   

- จ านวนข้อรอ้งเรยีนจากชุมชน 

- ความพงึพอใจของคนในชุมชน 

8. การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในองค์กร  ◼    ◼  
จ านวนข้อรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมิด

สิทธมินุษยชน 

9. ความปลอดภัยในการท างาน  ◼   ◼   สถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ

10. การพฒันาบุคลากรในองค์กร  ◼      
สัดส่วนจ านวนชั่วโมงการเข้ารว่ม

การอบรม 
11. การส่งเสรมิความภักดีของพนักงานต่อ
องค์กร  ◼      อัตราการลาออกของพนักงาน 

มิติสิ่งแวดล้อม 

12. การส่งเสรมิกจิกรรมรกัษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง     ◼ ◼  ความพงึพอใจของคนในชมุชน 

13. การสรา้งกระบวนการและรกัษา
มาตรฐานการรกัษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงงาน 

◼ ◼      
อัตรการปล่อยก๊าซต่างๆ และของ

เสียจากกระบวนการผลิต 

14. การบรหิารจัดการทรพัยากรอยา่งคุ้มค่า
ด้วยนวตักรรม   ◼     อัตราการใช้พลังงานและทรพัยากร 

15. การรณรงค์การหมุนเวยีนทรพัยากร  
เพือ่ไม่ให้เกิดขยะ   ◼ ◼    

- อัตราการใช้ทรพัยากร 

- อัตราการจัดการของเสีย 

 
ประเมินล าดับความส าคัญของผู้มสี่วนได้เสียของบรษัิท 
 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจในแต่ละมิติ โดย
สามารถประเมินระดับความส าคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียท่ีสามารถส่งผลต่อการด าเนินงานของบรษัิทได้ ดังน้ี 
 

 มีความส าคัญและบทบาทต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทมาก 

มีความส าคัญและบทบาทต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทน้อย 

ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน/

สังคม 

ภาครฐั คู่แข่ง 
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บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ต้ังม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ มีความโปรง่ใส 

และเป็นธรรม โดยมีหลักในการด าเนินงานภายใต้กรอบของจรยิธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บรษัิทตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งม่ันในการพัฒนามาตรฐาน

และแนวปฏิบัติในการก ากับกิจการท่ีดีให้ครอบคลุมท้ังองค์กรเพื่อสรา้งความเช่ือม่ันและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการ

ด าเนินงานของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดท า อนุมัติ และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน 6 หมวด ดังน้ี 

 1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น     

 2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 3.) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 4.) การเปดิเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

 5.) ข้อมูลต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 

 6.) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 
 บรษัิทก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทให้มีจ านวนและสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อขนาดของกิจการ  จ านวน

กรรมการในคณะกรรมการบรษัิทมีท้ังหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน  และ

ในจ านวนกรรมการท้ังหมด มีกรรมการท่ีเป็นสตร ี2 ท่าน  บรษัิทดูแลให้คณะกรรมการบรษัิทมีความหลากหลายด้านทักษะและ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบรษัิทในด้านต่าง ๆ 

  

 บรษัิทก าหนดให้สัดส่วนจ านวนของกรรมการอิสระมีมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด กรรมการทุก

ท่านของบรษัิทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของ

ส านักงานก.ล.ต. 

 

การประชมุกรรมการ 

 บรษัิทมีการวางแผนก าหนดการประชุมส าหรบักรรมการประจ าปล่ีวงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระ

เพื่ออนุมัติงบการเงินจ านวน 4 ครัง้ และการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปจี านวน 2 ครัง้  

คณะกรรมการบรษัิทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจ าเปน็ในกรณีท่ีมีวาระเรง่ด่วนท่ีต้องได้รบัมติอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท  ท้ังน้ี บรษัิทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบก าหนดการประชุมเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้า

ประชุม   

 

 ในการออกเสียง ประธานท่ีประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรบัการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ 

กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปดิให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจ านวน

กรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระ  ท้ังน้ี กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย

ในวาระท่ีได้รบัการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระน้ัน 

 

 

การก ากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและ

กล่ันกรองเรือ่งส าคัญในแต่ละด้านพรอ้มเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการ

ชุดย่อยของบรษัิท ได้แก่  

 

คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนคณะกรรมการ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลัก 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษัิท 

▪ สอบทานงบการเงินของบรษัิทรายไตรมาสและประจ าปี 

▪ ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ

ควบคุมภายในให้เปน็ไปตามกฎระเบียบและนโยบาย 

▪ พิจารณาการเปดิเผยข้อมูลของบรษัิทโดยเฉพาะรายการท่ี

เก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความโปรง่ใส ถูกต้อง และครบถ้วน 

▪ ดูแลและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย 

2. คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ

บรษัิทและผู้บรหิารระดับสูง 

▪ ทบทวนสัดส่วนและจ านวนกรรมการ 

▪ พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนท่ี

ให้แก่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 

▪ ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บรษัิทและพิจารณาปรบัผลตอบแทนกรรมการ 

▪ พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

และผู้บรหิารระดับสูงในต าแหน่งส าคัญ  

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเส่ียงและขอบเขตความเส่ียง

ท่ียอมรบัได้ 

▪ ก าหนดทิศทางการบรหิาร การก าหนดกลยุทธ์และระดับความ

เส่ียงท่ียอมรบัได้ 

▪ จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเส่ียงในระดับองค์กรและ

ดูแลติดตามการด าเนินการตามแผนการบรหิารความเส่ียงท่ีได้

มีการวางแผนไว้ 

▪ ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกับ

นโยบายบรหิารความเส่ียง วิธีปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนา

ปรบัปรุงการด าเนินงานบรหิารจัดการความเส่ียงขององค์กร 
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การประเมนิตนเองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี โดยบริษัทใช้หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  การประเมินผลงานของ

กรรมการมีท้ังหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและรายบุคคล และเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังน้ี 

1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 

5) ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บรหิาร 

  

 กรรมการบรษัิททุกท่านได้ท าการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองส าหรบัปี 2562 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและกรรมการรายบุคคล ส่วนการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการชุดย่อยจะมีคะแนนท่ีลดลงจากปท่ีีแล้ว 

  

รูปแบบการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
เกณฑ์การ

ประเมิน 
2561 2562 

คณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะ 91 92 ดีเลิศ 

กรรมการรายบุคคล 90 92 ดีเลิศ 

คณะกรรมการชุดย่อย 87 86 ดีมาก 

 

การพฒันากรรมการ 

 บรษัิทสนับสนุนให้กรรมการบรษัิทเพิ่มพูนทักษะและความรูท่ี้เก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ

อย่างสม่าเสมอ  โดยเน้นให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรข้ันพื้นฐานส าหรบักรรมการบรษัิทตามข้อเสนอแนะของส านักงานก.ล.ต. 

เพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง งบการเงิน การ

บรหิารความเส่ียง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ   

 

หลักสูตร 
จ านวนคณะกรรมการ

ทีเ่ขา้รว่ม 

หลักสูตร Director Certification Program 4 

หลักสูตร Role of Chairman Program 2 

หลักสูตร Director Accreditation Program 2 

หลักสูตร Board that Makes a Difference 1 

หลักสูตร Role of Compensation Committee 1 

  

ทางบรษัิทมีกรรมการบรษัิทท่ีเปน็ชาวต่างชาติ  ซึ่งได้เข้า
รบัการอบรมหลักสูตรส าหรบักรรมการบรษัิท ดังน้ี 

1. หลักสูตร Listed Company Director Program จัด
โดย Singapore Institute of Directors 

2. หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย 
Institute of Directors (IOD) India 

3. หลักสูตร Corporate Governance & Board 
Leadership, Masterclass จัดโดย Ram Charan 

ท้ังน้ีบรษัิทยังเข้ารว่มการประเมินการก ากับดูแลกิจการผ่าน

โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย 

2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2019) บรษัิทได้ผลคะแนนเฉล่ียนโดยรวมอยู่ท่ี 

83% จัดอยู่ในระดับดีมาก 



รายงานความย่ังยืน 2562 I GRI 102-16 หน้า 22 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 บรษัิทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดม่ันการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปรง่ใส มี

ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษัืท ทางบรษัิทจึงได้มี

การก าหนดนโยบายและจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้พนักงานทุกคนรบัทราบและปฏิบัติตาม โดยให้สอดคล้องกับ

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับรษัิทจดทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ดังน้ี 

 

▪ สนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจรติ รวมท้ังจัดให้

มีระบบการควบคุมภายในเพื่อปอ้งกันการทุจรติ การกรรโชก และการรบัหรอืให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 

▪ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อแสดง

ถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสและตรวจสอบได้ ต้องหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรอื

เก่ียวข้องกับการด าเนินการในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บรษัิทฯเสีย

ผลประโยชน์ หรอืท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง 

 

▪ มุ่งม่ันสรา้งความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าท่ีจะได้รบัผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีดีมีคุณภาพในระดับราคา

ท่ีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังรกัษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน จัดให้มีระบบ

รบัข้อรอ้งเรยีนจากลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบรกิาร และรกัษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 

▪ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและมีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ รกัษาผลประโยชน์รว่มกับคู่ค้า โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดรว่มกันอย่างเครง่ครดั สรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/

หรอืเจ้าหน้ี ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเก้ือหนุนท่ีเปน็ธรรมต่อท้ังสองฝา่ย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรอื

เจ้าหน้ีอย่างเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษัิท หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเครง่ครดั เพื่อบรรลุผลประโยชน์รว่มกัน 

 

▪ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติภายในประเทศ และหลักสากล  ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันท่ียุติธรรม 

 

▪ ให้ความส าคัญกับภาครฐัซึ่งถือเปน็หน่ึงในผู้มีส่วนได้เสีย หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่

เหมาะสม หากต้องติดต่อหรอืต่อรองกับรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล 

 

▪ การรบัและการให้ของขวัญ ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่า รวมถึงการเล้ียง หรอืรบัเล้ียงจากผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกับธุรกิจของ บรษัิทฯให้สามารถกระท าได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม โดยให้อยู่ใน

มูลค่าท่ีเหมาะสมหรอืพอเหมาะพอควร และไม่ให้เรยีกรอ้งหรอืรบัไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ 

หรอืเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบรษัิทฯท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานด้วยความล าเอียง 

 

▪ การไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปญัหา โดยการเคารพสิทธิของเจ้าของทรพัย์สินทางปญัญาและต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ค าส่ัง และมาตรฐานท่ีบรษัิทฯก าหนด ด้วยความ

รอบคอบและระมัดระวัง 
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การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั่น 

นโยบายการต่อต้านทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

กลุ่มบรษัิทอาปโิก มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรบัผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกส่วนตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี บรษัิทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ันให้บุคลากรในองค์กรได้มีความ

เข้าใจและแสดงความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ันในทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรหิารจัดการองค์กร

ท่ีดีของบรษัิท จึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนข้อรอ้งทุกข์และการกระท าท่ีไม่เหมาะสมหรอื

ผิดกฎหมาย เพื่อตรวจจับการกระท าความผิดและไม่ถูกต้องภายในบรษัิท 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการ

ทุจรติ หรอืคอรร์ปัช่ันท่ีจะเกิดขึ้นในบรษัิท เพื่อให้ทุกคนในบรษัิทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของปญัหาท่ีจะเกิดขึ้น

จากการทุจรติคอรร์ปัช่ัน พรอ้มท้ังกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าทุจรติ ท่ีส่งผลิตต่อบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีให้ค าปรกึษา แนะน า พิจารณาบทลงโทษและรว่มมือหาวิธีการแก้ไข

ปญัหาให้กับบรษัิท 

แนวทางการปฏิบติังานตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั่น 

 วัตถุประสงค์ของนโนบายต่อต้านการคอรร์ปัช่ัน ก็เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า

ของกลุ่มอาปโิก ของบรษัิทฯ ต้องปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัช่ันอย่างเครง่ครดั โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการ

ทุจรติและคอรร์ปัช่ัน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

 กลุ่มบรษัิทอาปโิก จึงสรา้งจิตส านึกและก าหนดให้ทุกคนในบรษัิทมีหน้าความรบัผิดชอบในการต่อต้านคอรร์ปัช่ัน และ

ประชาสัมพันธ์ในทุกคนในองค์กรทราบและปฎิบัติตามนโยบายท่ีบรษัิทก าหนดรวมท้ังเปดิเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้าน

การคอรร์ปัช่ันให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบรษัิทมีการก าหนดนโยบาย ดังน้ี 

▪ นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

 บรษัิทฯ ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทาง ให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

และผูจ้ าหน่ายสินค้าให้แก่บรษัิทฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบรษัิทฯ และส่งเสรมิมาตรฐานสูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่าง

มีจรยิธรรมและถูกกฎหมาย อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฎิบัติหน้าท่ีท่ีไม่ถูกต้อง โดยถือเป็นการส่งเสรมิ

ให้เกิดการปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กรได้เปน็อย่างดี 

 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบรษัิทฯ ได้รบัการสนับสนุนให้เปดิเผยข้อมูล หรอืแจ้งเบาะแสของการกระท าท่ีผิด

กฎระเบียบของบรษัิทฯ หรอืผิดกฎหมาย ซึ่งการกระท าเหล่าน้ีครอบคลุมถึงแต่ไม่จ ากัดแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจรติ การ

กระท าผิดทาง การเงินเปน็ครัง้คราว ความไม่ซื่อสัตย์ การกระท าผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ท้ังน้ี

รายงานข้อรอ้งเรยีนต่างๆ จะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของเจตนาท่ีดี มีเหตุผลน่าเช่ือถือได้ว่าข้อมูลน้ันๆ เปน็ความจรงิ  

 ประเภทของการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การฉ้อโกง, การยักยอกทรพัย์สิน, การคุกคามทางเพศ, การทุจรติ, การ

จัดท าบัญชีที่ไม่ถูกต้อง, การใช้ข้อมูลท่ีเปน็ความลับในทางท่ีผิด, การกระท า หรอื การละเว้นไม่ปฎิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจน าไปสู่การขัด

ผลประโยชน์ของบรษัิท กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรอืนโยบายสาธารณะ, การเจตนาปกปิดการกระท าผิดต่างๆ ตามท่ี

กล่าวไว้ข้างต้น 
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▪ นโยบายการรบัของขวัญปใีหม่ (Policy of Purchase) 

 ทางบรษัิทได้มีการชี้แจ้งให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบัติของบริษัทเก่ียวกับการรบัของขวัญ ของ

ก านัล และของช ารว่ยอ่ืนๆ (รวมเรยีกว่า “ของขวัญ”) ท่ีได้รบัจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลท่ัวไปอ่ืนๆ ซึ่งพนักงานของบรษัิทอาจ

ได้รบัของขวัญจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรว่มมือ และความสัมพันธ์อันดีทาง

ธุรกิจกับบรษัิท ตามธรรมเนียมธุรกิจท่ีมีการปฎิบัติโดยท่ัวไป ท้ังน้ี พนักงานของบรษัิทสามารถรบัของขวัญจากบรษัิทคู่ค้าหรอื

บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี โดยท่ีของขวัญดังกล่าว ต้องเป็นการให้โดยสมัครใจ และ/หรอื

เก่ียวข้องกับการส่งเสรมิการขาย โฆษณา หรอืการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฎิบัติโดยท่ัวไป 

 บรษัิทขอให้พนักงานท าการรายงานรายการของขวัญท่ีพนักงานได้รบัจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลเก่ียวข้อง ท่ัวไปและ

น าส่งของท่ีได้รบัมาใหกับฝา่ยบุคคลหรอืฝา่ยจัดการของบรษัิททุกช้ินโดยไม่จ ากัดมูลค่าเพื่อท่ีฝา่ยบุคคลจะได้ด าเนินการ

แจกจ่ายของขวัญท่ีได้รบัมาให้แก่บุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสมต่อไป 

▪ นโยบายทางด้านภาษี (Policy of Tax) 

 บรษัิทเห็นว่าภาษีเป็นส่วนท่ีส าคัญส่วนหน่ึงของความรบัผิดชอบของบรษัิทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  บรษัิทได้จัดท านโยบาย

ด้านภาษีของกลุ่มบรษัิทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบรษัิทในเครอื  บรษัิทต้ังม่ันในการเป็นบรษัิทท่ีปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบรษัิทได้สะท้อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  บรษัิทได้ค านวณและ

จ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าท่ีตามกฎหมายท้องถ่ินและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศท่ีบรษัิทด าเนินธุรกิจ 

 

▪ นโยบายทรพัย์สินทางปญัญา (Policy of Intellectual Property) 

 ทรพัย์สินทางปญัญาคือผลงานท่ีเกิดจากการคิดค้นและสรา้งสรรค์ อันถือเปน็เปน็สิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการ

จัดการทรพัย์สินน้ันๆตามความประสงค์ บรษัิทจึงได้ก าหนดนโยบายท่ีให้ความเคารพแก่สิทธิทรพัย์สินทางปญัญาท้ังของบรษัิท

และของผู้อ่ืน โดยบรษัิทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเครง่ครดั โดย

ผลงาน หรอืความคิดที่เกิดจากการสรา้งสรรค์ จะถือเปน็ทรพัย์สินของบรษัิท พนักงานไม่สามารถน าไปกระท าการใดๆเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัวหรอืประโยชน์ของผู้อ่ืน และไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท าการล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาของผู้อ่ืน อีกท้ัง

การปอ้งกันและดูแลรกัษาทรพัย์สินทางปญัญาของบรษัิทไม่ให้ถูกละเมิดถือเปน็หน้าท่ีของพนักงาน  

 

ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการคอรร์ปัชั่น 

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน สามารถรายงานเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย หรอืเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจรงิต่อหัวหน้าหรอืผู้จัดการ 

2. ในกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน รูสึ้กอึดอัดหรอืไม่สะดวกใจท่ีจะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสหรอื

ข้อรอ้งเรยีนสามารถที่จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บรหิารท่ีสูงกว่าหรอืรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบรษัิท โดยสามารถส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปท่ี AC@aapico.com หรอืส่งข้อมูลตามท่ีอยู่ต่อไปน้ี 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ห้อง 2812 ช้ัน 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรลัเวิลด์ 

  999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

 

3. ผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื่อหรอืไม่ก็ได้
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ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

 เม่ือได้รบัการแจ้ง คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบจะเปน็ผู้กล่ันกรองสืบสวนข้อเท็จจรงิ โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการหาข้อเท็จจรงิและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรอืหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ท่ีถูกกล่าวหาได้

กระท าความผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ันของบรษัิทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รบัการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบ

วินัยของทางบรษัิทฯต่อไป หากพบว่าเปน็การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติหรอืผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีน แจ้งแบะแส ให้

ถ้อยค า หรอืให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจรติ ถ้าเปน็พนักงานหรอืเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ บุคคลน้ันจะได้รบัโทษ

ตามระเบียบวินัย แต่หากเปน็บุคคลภายนอก และบรษัิทฯได้รบัความเสียหายบรษัิทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ด้วย 

การเผยแพรน่โยบายต่อต้านการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัช่ัน บรษัิทฯได้เผยแพรน่โยบายต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ปัช่ัน ผ่านช่องทางการส่ือสารของบรษัิทฯ อาทิ เว็บไซต์ของบรษัิท อีเมลล์ส าหรบัช่องทางการแจ้งเบาะแส รายงานการ

เปดิเผยข้อมูลประจ าป ี(56-1) ในปีถัดไป ท้ังน้ีพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถือปฎิบัติ อีกท้ังทางบรษัิทจะมีการ

ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ันอย่างสม่าเสมอทุกป ีรวมถึงส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ันไปยังคู่

ค้าของบรษัิทด้วย 
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กระบวนการการบรหิารจัดการความเส่ียงของบรษัิทด าเนินภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอันถือเปน็หน่ึงในหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบ บรษัิทถือว่าการด าเนินการบรหิารความเส่ียงและประเมินปจัจัยเส่ียงเป็นหน่ึงในพันธกิจส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กร

ให้เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
 

โครงสรา้งการบรหิารจัดการความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมการด าเนินงาน กระบวนการ

ควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ และได้ประเมินปจัจัยความเส่ียงและความเหมาะสมของนโยบายบรหิารความเส่ียงของบรษัิท คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียงของบรษัิทประเมินผลกระทบทางการเงินและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดปัจจัยเส่ียงต่อองค์กร เพื่อ

ก าหนดมาตราการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเส่ียงหรอืผลกระทบจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ ท้ังน้ี บรษัิทได้จ าแนก

ประเภทของปจัจัยความเส่ียงท่ีเปน็ประเด็นส าคัญดังต่อไปน้ี 

 

การบรหิารจัดการความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 1

 

ฝา่ยขายและ
การตลาด 

5

ฝา่ยบุคคลและธุรการ 2 

ฝา่ยบัญชีและ
การเงิน 

4 ฝา่ยโครงการ 6

 

ฝา่ยการผลิต 3

 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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ความเสี่ยงเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Risk)  

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครฐั  

                 นโยบายจากภาครฐัเปน็หน่ึงในปจัจัยเส่ียงท่ีส าคัญของบรษัิทเน่ืองจากนโยบายภาครฐัมีส่วน

ต่อการเพิ่มข้ึนหรอืลดลงของรายได้บรษัิท ท้ังจากทางตรงและทางอ้อม ในกรณีท่ีภาครฐัมีนโยบายใน

การสนับสนุนการลงทุนแก่ธุรกิจการผลิตรถยนต์หรอืมีมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ จะ

ส่งผลท าให้บรษัิทมียอดค าส่ังซื้อช้ินส่วนยานยนต์จากลูกค้าเพิ่มมากข้ึน  

ในขณะเดียวกัน หากภาครฐัไม่มีนโยบายสนับสนุนหรอืมาตราการบางประการท่ีส่งผล

กระทบต่อความต้องการรถยนต์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ยอดค าส่ังซื้อสินค้าจากลูกค้าของบรษัิท

ก็อาจลดลง และส่งผลให้บรษัิทมีรายได้ลดลงตามล าดับ 

                จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า นโยบายของภาครฐัมีส่วนในการสรา้งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนหรอืลดลง

ของอุปสงค์ในช้ินส่วนยานยนต์ ดังน้ัน ทางบรษัิทจึงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า รวมถึงวัตถุดิบและ

แรงงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงน้ันๆ และมีก าลังการผลิตท่ีเพียงพอต่อการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด  

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับคู่ค้าและการลงทนุในต่างประเทศ   

               ด้วยเปา้หมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทเพื่อมุ่งสู่การเปน็บรษัิทระดับโลก ท าให้บรษัิท

ประเมินถึงความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจกับบรษัิทคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งข้อขัดแย้งกับ

บรษัิทคู่ค้าอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลก าไรของบรษัิท รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อ

มูลค่าการลงทุนและช่ือเสียงของบรษัิทต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การจัดต้ังบรษัิทรว่มทุนและการ

ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจเกิดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และนโยบายจาก

ภาครฐั อันน ามาสู่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลก าไรได้  

                คณะกรรมการบรษัิทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝา่ยบรหิารศึกษาความเปน็ไปได้ใน

แต่ละโครงการเพื่อให้การประเมินการลงทุนของฝ่ายบรหิารด าเนินไปด้วยความรอบคอบ ข้อตกลง

ระหว่างบรษัิทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงรว่มกันในการบรหิาร รวมถึงบทบาทและการรบัผิดชอบ

ของแต่ละฝา่ยในบรษัิทรว่มทุน 

                การลงทุนใดที่มีมูลค่าสูงหรอืถือเปน็ส่วนส าคัญของกิจการต้องได้รบัการพิจารณาและอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษัิทตามมูลค่าท่ีก าหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

หลังจากเข้าลงทุนแล้ว ฝา่ยบรหิารก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานและให้การสนับสนุนท่ี

จ าเปน็เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความราบรืน่และสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น  

ความเสี่ยงด้านการ

ประกอบธุรกิจ      

(Business Risks) 

ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์  

                การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราท่ีพุ่งสูงข้ึนในช่วงของการเปล่ียนรถยนต์รุน่ใหม่ 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รบัค าส่ังซื้อจากลูกค้าบรษัิทผลิตรถยนต์ อัน

แสดงถึงหลักประกันรายได้ของบรษัิทต่อเน่ืองไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุน่น้ัน ดังน้ัน บรษัิทมี

ความเส่ียงท่ีอาจสูญเสียค าส่ังซื้อจากลูกค้าให้กับบรษัิทผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์รายอ่ืน ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของบรษัิทอย่างมีนัยส าคัญ   

                ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทยท่ีมี

มาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะท าให้ระดับความ

เป็นไปได้ท่ีบริษัทจะสูญเสียค าส่ังซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่า แต่บริษัทยังคงให้

ความส าคัญกับการรกัษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรกัษามาตรฐานการด าเนินงาน การ

จัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความม่ันใจและสรา้งความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า อันน ามาสู่

ความต่อเน่ืองของการได้รบัค าส่ังซื้อส าหรบัรถยนต์รุน่ใหม่  ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรท่ีบรษัิทได้รบัจาก

ลูกค้าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นับเปน็เครือ่งยืนยันได้ถึงประวัติการด าเนินงานท่ีดีของบรษัิท 
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ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวของลูกค้า  

               บรษัิทประสบความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้จากการกระจุกตัวของลูกค้าเน่ืองจากจ านวนผู้ผลิต

รถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของบรษัิทมาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ 

อีซูซุ ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) และนิสสัน ดังน้ัน ผลการด าเนินงานของบรษัิทจึงมีความเก่ียวข้องกับ

ผลการด าเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายน้ี การสูญเสียค าส่ังซื้อจากลูกค้า

หลักรายใดรายหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทอย่างมีนัยส าคัญ 

                ในป ี2562 บรษัิทประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นไว้ในระดับต่า เน่ืองจาก

ลูกค้าหลักของบรษัิทมีผลการด าเนินงานท่ีดีในปท่ีีผ่านมา ความเปน็ไปได้ท่ีบรษัิทอาจไม่ได้รบัค าส่ังซื้อ

อยู่ในระดับต่า และในปน้ีีบรษัิทมียอดขายเพิ่มข้ึนจากการขายแม่พิมพ์ให้แก่บรษัิทวินฟาสท์ ซึ่งเปน็

ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี บรษัิทได้ก าหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่ม

และขยายฐานลูกค้าเพื่อสรา้งสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความ

เส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกค้าน้อยรายและคงอัตราผลก าไรของบรษัิทในระยะยาว 

 

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์  

                บรษัิทให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง  

การเปล่ียนแปลงท่ีถือเปน็ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟา้ ซึ่งได้รบัการ

สนับสนุนด้านการลงทุนจากรฐับาลส าหรบัอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟา้และอุตสาหกรรมผลิต

ช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้อง การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

น้าหนักเบา สามารถปรบัเปล่ียนรูปทรงได้หลากหลาย แต่ยังคงคุณสมบัติท่ีจ าเปน็ในด้านความ

แข็งแกรง่เพื่อความปลอดภัย  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอ านวยความสะดวกท่ี

ออกแบบส าหรบัอุปกรณ์โทรศัพท์ เคล่ือนท่ี หรอื Mobile Application การให้บรกิารเช่ือมต่อข้อมูล 

การพัฒนายานยนต์ขับเคล่ือนโดยไรค้นขับ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บรโิภคท่ีมีความต้องการ

ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง ส่ิงเหล่าน้ีถือเปน็ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษัิท 

                บรษัิทคาดว่า แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบท่ีมี

นัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบรษัิทในระยะส้ัน เน่ืองจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริม่ต้นและ

คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริม่มีการน ามาใช้  ในส่วนของยานยนต์ไฟฟา้ บรษัิทคาดว่าแนวโน้มความ

ต้องการยานยนต์ไฟฟา้ท่ีเพิ่มข้ึนจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษัิทอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากช้ินส่วนยาน

ยนต์ท่ีเปน็รายได้หลักของบรษัิทได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะหรอืช้ินส่วนตัวถัง จะยังคงเปน็

ส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเปน็ยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบรดิ หรอืรถยนต์ท่ีมีเครือ่งยนต์

แบบเดิมท่ีใช้น้ามัน 

                อย่างไรก็ดี บรษัิทตระหนักถึงความเส่ียงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และ

ได้จัดต้ังหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบรษัิทเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใน

อนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบรษัิท ท้ังธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และ

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิาร นอกจากน้ีบรษัิทได้พัฒนาธุรกิจการให้บรกิารด้าน

เทคโนโลยีและการเช่ือมต่อเปน็อีกหน่ึงธุรกิจหลักท่ีช่วยให้บรษัิทสามารถพัฒนาตามแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา 
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ความเสี่ยงด้านการท างาน 

(Operational Risks) 

ความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาวัตถุดิบ  

               บรษัิทมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กส าหรบัธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

โดยการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อก าไรของบรษัิท เน่ืองจากเหล็กเปน็วัตถุดิบหลัก

ซึ่งมีมูลค่าคิดเปน็สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70-80 ของต้นทุนสินค้า  บรษัิทได้ด าเนินมาตรการในการลด

ความเส่ียงดังกล่าว โดยการใช้นโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่ง

บรษัิทได้ท าข้อตกลงกับลูกค้าในการซื้อวัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายท่ีได้รบัการอนุมัติจากลูกค้าในราคาท่ี

ตกลงกันไว้ เม่ือราคาเหล็กมีการเปล่ียนแปลง ราคาขายจะมีการปรบัตามการเปล่ียนแปลงของราคา

เหล็ก ซึ่งเปน็การส่งผ่านความเส่ียงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทให้อยู่ใน

ระดับต่า 

 

ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน  

               บรษัิทประเมินความเส่ียงปญัหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะและฝมืีอและ

ปญัหากับสหภาพแรงงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้า ท าให้บรษัิทเสียความน่าเชื่อถือและท าให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์  

บรษัิทให้ความส าคัญกับพนักงานของบรษัิทและถือเปน็หน่ึงในพื้นฐานส าคัญขององค์กร โดยบรษัิทได้

ให้การสนับสนุนในเรือ่งคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ทุกคน  บรษัิทมีความระมัดระวังในการด าเนินการและการจัดการปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงาน

ให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรอืข้อพิพาท  ด้วยความใส่ใจของผู้บรหิารและ

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงาน ท าให้ความเปน็ไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับต่า  นอกจากน้ี บรษัิทได้วางแผนการน าสมองกลมาใชใ้นกระบวนการผลิตเพื่อ

ทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

 

ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า  

                บรษัิทให้ความส าคัญในการรกัษามาตรฐานท่ีดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพ

ให้กับลูกค้า  บรษัิทได้รบัการรบัรองและด าเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949  บรษัิท

ต้ังเปา้หมายในการจัดส่งสินค้าท่ีไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสรา้งแรงจูงใจและ

สนับสนุนให้พนักงานมีการรบัรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งคุณภาพ ซึ่งสรา้งความม่ันใจว่าความเส่ียงใน

เรือ่งคุณภาพมีการจัดการและควบคุมท่ีดี นอกจากน้ี บรษัิทได้ต้ังส ารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับช้ินงาน

เสียตามสัญญากับลูกค้า และได้ท าประกันความเสียหายจากการเรยีกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบ

ทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงน้ีด้วย 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

(Financial Risks) 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

                 บรษัิทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากกิจการ

บางส่วนของบรษัิทท่ีมีการติดต่อธุรกิจและส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเงินตราสกุล

ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบรษัิทเม่ืออัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลง  

ในป ี2562 บรษัิทประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่า 

เน่ืองจากบรษัิทมีสัดส่วนการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 5 ของรายได้ ถึงแม้ว่า

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะมีความผันผวนสูงในระหว่างป ีอย่างไรก็ดี บรษัิทจะยังคงมี

ผลกระทบต่องบการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมท่ีบรษัิทให้แก่บรษัิท Sakthi Global Auto Holdings 

(SGAH) ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั ซึ่งจะท าให้บรษัิทต้องรบัรูผ้ลก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

อัตราแลกเปล่ียนตามหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี 
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                บรษัิทมีการบรหิารความเส่ียงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อ

ปอ้งกันความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ส าหรบัธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ 

รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างกัน  ในกรณีท่ีไม่สามารถครอบคลุมความเส่ียงหรอืผลกระทบได้ท้ังหมด บรษัิท

อาจมีการพิจารณาท าสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรอืการใช้ตราสารอนุพันธ์ทาง

การเงินเพื่อลดความเส่ียง อย่างไรก็ดี บรษัิทไม่มีนโยบายใช้เครือ่งมือดังกล่าวเพื่อการเก็งก าไรแต่อย่าง

ใด 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบยีบ 

(Compliance Risks)  

ความเสี่ยงด้านปัญหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชมุชน  

                  บรษัิทตระหนักถึงปญัหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชน

โดยรอบ และได้ก าหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบรหิารจัดการท่ีดีต่อสุขอนามัย

และความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านส่ิงแวดล้อม  บรษัิทได้

สรา้งความตระหนักและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อ

สรา้งความรูค้วามเข้าใจท่ีดีในเรือ่งสุขภาพและความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร  กิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก่ 

สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและก าจัดจุดเส่ียงภัยเพื่อปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุ 

(Completely Check Completely Find Out หรอื CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสรา้งสภาพแวดล้อม

ในท่ีท างานท่ีปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานท่ี

ท างานท่ีปลอดสารเสพติด การจัดตารางบ ารุงรกัษาเครือ่งจักรอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพประจ าปี

ส าหรบัพนักงาน  นอกจากน้ี บรษัิทได้รเิริม่กิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและโครงการในการลด

ขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเปน็ไปได้และเหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

และการใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบรษัิททุกแห่งเพื่อลดปรมิาณการใช้ไฟฟา้   ท้ังน้ี บรษัิทได้รบัการ

รบัรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 และข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองซึ่งเปน็

เครือ่งยืนยันถึงความมุ่งม่ันและความน่าเช่ือถือในการบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

ความเสี่ยงจากปัญหาการทจุรติ  

               บรษัิทตระหนักถึงความเส่ียงของปญัหาการทุจรติจากการติดสินบนและการทุจรติท่ีเกิดจาก

การขาดความโปรง่ใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานและท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่

จ าเปน็  

บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจรติและเปน็ธรรมและได้แสดงเจตนาท่ีจะ

ต่อสู้กับการทุจรติทุกรูปแบบ  ซึ่งบรษัิทได้ก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจรติเพื่อเปน็แนวทางใน

การด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเปน็ฝา่ยขาย การให้บรกิาร การจัดซื้อ การจ้าง

งาน การบรจิาค การให้บรกิารสนับสนุน รวมถึงการให้หรอืรบัเล้ียงรบัรอง ความบันเทิง หรอืของขวัญ  

บรษัิทมีการทบทวนการท างานให้เปน็ไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการ

ท างานเปน็ประจ าทุกป ี นอกจากน้ี บรษัิทได้ก าหนดนโยบายแจ้งเบาะแส หรอื Whistle Blowing 

Policy เพื่อเปน็แนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัย

หรอืพฤติกรรมท่ีอาจเปน็ความผิดหรอืไม่เหมาะสมท่ีอาจน าไปสู่การทุจรติต่อบรษัิทถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อบรษัิทจะได้รบัทราบและด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 



[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But you can easily drag them 

to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

เศรษฐกิจ 
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ผูม้สี่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีไ่ด้รบั 

ลูกค้า สินค้าท่ีมีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่า 

พนักงาน 

เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ  

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ทุนการศึกษาส าหรบับุตรของพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายส าหรบัพัฒนาบุคลากร 

ผู้ถือหุ้น เงินปันผล 

คู่ค้า 
ก าไร การช าระเงินท่ีตรงเวลา 

ความม่ันคงทางธุรกิจ 

ชุมชน/สังคม โครงการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

ภาครฐั ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

คู่แข่ง การพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

มลูค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท) 

รายได้รวมจากการขาย 
ค่าใชจ้่ายรวมของต้นทนุขายบรกิาร และบรหิาร 

เงินปันผล ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ต้นทนุสินค้าและบรกิาร บรหิาร 

19,304 19,067 1,090.78 303.93 224.23 

การสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปโิกมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานฉบับ

น้ีน าเสนอข้อมูลการบรหิารจัดการและผลการด าเนินงานของธุรกิจในกลุ่มบรษัิทอาปโิก ท้ังในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศ ครอบคลุมท้ัง 3 กลุ่มธุรกิจท่ีเปน็ธุรกิจหลักของบรษัิท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิาร และธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเช่ือมต่อและ Internet of Things (IoT)  

 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

กลุ่มบรษัิทเน้นการสรา้งมูลค่าเศรษฐกิจให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย

อย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเปน็การ

แสดงความรบัผิดชอบต่อเศษรฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย

ไม่เพียงแต่บรษัิทจ่ายเงินปนัผลให้กับผู้ถือหุ้นและผลตอบแทน

ให้แก่พนักงาน แต่บรษัิทยังเห็นแก่ประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า 

สังคมและชุมชน รวมถึงภาครฐัอีกด้วย  

ผลการด าเนินงาน 

ในป ี2562 รายได้รวมอยู่ท่ี 19,428 ล้านบาท โดยได้จากการ

ขายประมาณ 19,304 ล้านบาท ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายรวมของ

ต้นทุนสินค้าและการบรหิารอยู่ท่ี 19,067 ล้านบาท โดยแยกเป็น

ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนขายสินค้าหรอืบรกิาร 16,703 ล้านบาท 

และต้นทุนการบรหิารและการขายอยู่ท่ี 1,090.78 ล้านบาท 

นอกจากน้ันเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆบรษัิทจ่ายเงินปนัผลรวม

ประมาณ 303.93 ล้านบาท ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ี

บรษัิทท าการจ่ายให้กับภาครฐัท้ังหมดอยู่ท่ี 224.23 ล้านบาท  
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คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทประเมินผลกระทบทางการเงินและความเปน็ไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจท า

ให้เกิดปจัจัยเส่ียงทางอ้อมต่อองค์กร เพื่อก าหนดมาตราการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปจัจัยเส่ียงหรอืผลกระทบจากความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ ท้ังน้ี จะขอยกประเด็นปจัจัยความเส่ียงทางอ้อมท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ดังน้ี 

▪ ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน  

สาเหตุ: การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะและฝมืีอและปญัหากับสหภาพแรงงาน สามารถส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ท าให้บรษัิทเสียความน่าเชื่อถือและท าให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ 

ซึ่งอาจส่งผลต่อความคล่องตัวทางการเงินของบรษัิท 

การจัดการ: บรษัิทได้ให้การสนับสนุนในเรือ่งคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานทุกคน  บรษัิทมีความระมัดระวังในการด าเนินการและการจัดการปญัหาท่ีเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงานให้มีความ

เหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรอืข้อพิพาท  นอกจากน้ี บรษัิทได้วางแผนการน าสมองกลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ

ทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

▪ ความเสี่ยงด้านปัญหาความปลอดภัย 

 สาเหตุ:           บรษัิทตระหนักถึงปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน เน่ืองจากอุบัติเหตุระหว่างการ

ท างานในสายการผลิตน้ันอาจะเกิดข้ึนได้และส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน ประสิทธิภาพในการท างาน รวมท้ังมูลค่า

ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้า 

 การจัดการ:     บรษัิทตระหนักและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและข้ันตอน

การปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบรหิารจัดการท่ีดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบังคับในด้านส่ิงแวดล้อม และได้จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจท่ีดีในเรือ่งสุขภาพและความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร  

กิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและก าจัดจุดเส่ียงภัยเพื่อปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุ 

(Completely Check Completely Find Out หรอื CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีปลอดภัย 

สะอาด สะดวก และง่ายต่อการท างาน ท้ังน้ี บรษัิทได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 และข้อก าหนดด้าน

ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นเครือ่งยืนยันถึงความมุ่งม่ันและความน่าเชื่อถือในการบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม

การจัดการความเสี่ยงทางอ้อมของธุรกิจ 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินธุรกิจน้ันย่อมเปน็ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แน่นอนว่าทางบรษัิทย่อมวาง

กลยุทธ์และแผนการบรหิารงานเพื่อปอ้งกันและต้ังรบักับความเส่ียงทางตรงท่ีเราสามารถคาดเดาได้ว่าอาจเกิดขึ้น แต่

ความเส่ียงทางอ้อมน้ันเปน็ส่ิงท่ีทางบรษัิทก็ไม่สามารถละเลยได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าความเส่ียงทางอ้อมอาจจะไม่ซับซ้อน

มากนักแต่ก็อาจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากกับบรษัิทได้เช่นกัน รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงปจัจัยเส่ียงทางอ้อมท่ี

อาจเกิดขึ้นและแนวทางและผลการด าเนินงานในการบรหิารจัดการความเส่ียงทางอ้อมของธุรกิจในกลุ่มบรษัิทอาปโิก

ท้ังในประเทศไทย มาเลเซีย และจีน แต่ไม่ได้รวมถึงธุรกิจใหม่ของบรษัิทท่ีก าลังจะจัดต้ังหรอืรบัช่วงต่อในป ี2562 

แนวทางการจัดการบรหิาร 
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▪ ความเสี่ยงจากปัญหาการทจุรติ  

               สาเหตุ: บรษัิทตระหนักถึงความเส่ียงของปัญหาการทุจรติจากการติดสินบนและการทุจรติท่ีเกิดจากการขาด

ความโปรง่ใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานและท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเปน็  

 การจัดการ:     บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจรติและเปน็ธรรมและได้แสดงเจตนาท่ีจะต่อสู้กับการ

ทุจรติทุกรูปแบบ  ซึ่งบรษัิทได้ก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจรติเพื่อเปน็แนวทางในการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ใน

องค์กร ไม่ว่าจะเปน็ฝา่ยขาย การให้บรกิาร การจัดซื้อ การจ้างงาน การบรจิาค การให้บรกิารสนับสนุน รวมถึงการให้หรอืรบั

งานเล้ียงรบัรอง ความบันเทิง หรอืของขวัญ  บรษัิทมีการทบทวนการท างานให้เปน็ไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มี

การตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทุกป ี นอกจากน้ี บรษัิทได้ก าหนดนโยบายแจ้งเบาะแส หรอื Whistle Blowing Policy เพื่อ

เปน็แนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัยหรอืพฤติกรรมท่ีอาจเปน็ความผิด

หรอืไม่เหมาะสมท่ีอาจน าไปสู่การทุจรติต่อบรษัิทถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อบรษัิทจะได้รบัทราบและ

ด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 

 บรษัิทได้ด าเนินการจัดการความเส่ียงทางอ้อมตามท่ีคณะกรรมการประเมินและวางแผนการจัดการ ซึ่งผลการ

ด าเนินงานสามารถแจกแจงได้ ดังน้ี 

1. การสนับสนุนค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม

ส าหรบัผู้บรหิารและพนักงานของบรษัิท โดยพิจารณาถึงอัตรา

ค่าครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ ทักษะความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ และมีการเปรยีบเทียบกับ

ค่าตอบแทนของบรษัิทอ่ืนในอุตสาหกรรมยานยนต์  บรษัิทจ่าย

ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบของ

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงเงินตอบแทนท่ีมอบให้พนักงานเม่ือครบก าหนด

เกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะยาวตามแผนการเกษียณอายุของพนักงาน  นอกเหนือจากผลตอบแทนใน

รูปแบบท่ีเป็นตัวเงินท่ีได้กล่าวมา พนักงานยังได้รบัสวัสดิการอ่ืน ได้แก่ อาหารกลางวัน ค่ารกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนักงาน 

เครือ่งแบบพนักงาน เปน็ต้น  

  

  ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

บรษัิท ได้มอบหมายให้บรษัิท อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์

ท าหน้าท่ีประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก  บริษัทได้จัดให้มี

หลักสูตรฝึกอบรมภายในบรษัิทมากกว่า 290 หลักสูตร 

โดยสามารถแบ่งออกเปน็  

7 หัวข้อหลัก

ค่าตอบแทน 2561 2562 

เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ 1,545 ล้านบาท 1,719 ล้านบาท 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 32 ล้านบาท 32 ล้านบาท 

จ านวนพนักงานท้ังหมด 4,028 คน 4,019 คน 

หลักสูตรฝึกอบรม 

หลักสตูรพฒันาทักษะวชิาชีพ หลักสตูรบรหิาร 

หลักสตูรบรหิารแบบมีส่วนรว่ม หลักสตูรการพฒันาคุณภาพชีวติ 

หลักสตูรด้านภาษา หลักสตูรการใช้คอมพวิเตอรแ์ละเทคโลยี 

หลักสตูรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานความย่ังยืน 2562 I GRI 103-3, 203-1, 203-2, 205-3 หน้า 35 

2. การบรหิารจัดการต่อความปลอดภัยของพนักงาน 

 บรษัิทเห็นความส าคัญของความปลอดภัยของพนักงานทุกคน หากพนักงานคนใดคนนึงเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ

ท างาน จะท าให้บรษัิทขาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน การท างานในส่วนน้ันๆ อาจจ าเป็นต้องหยุดชะงัก รวมท้ัง

ส่งผลกระทบต่อการท างานในส่วนอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบมูลค่าทางเศรษฐกิจของบรษัิทได้  

 บรษัิทได้น าแนวทางของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรฐัอเมรกิา (ANSI) มาใช้ในการค านวนสถิติด้านความปลอดภัย
ในการท างาน ซึ่งเปน็การค านวนอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ โดยมีวิธีการค านวนและผลลัพธ์ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

3. การแจ้งเบาะแสข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

 บรษัิทเปดิช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรอืรายงานเหตุการณ์น่าสงสัยต่อหัวหน้าและผู้บรหิารระดับสูง

หรอืกรรมการบรษัิทได้ โดยสามารถส่งข้อรอ้งเรยีนมาทางอิเมลล์ AC@aapico.com หรอืส่งจดหมายไปท่ีประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่อยู่ ห้อง 2812 ช้ัน 28 อาคาร ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรลัเวิลด์ เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 กระบวนการในการตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนน้ัน เม่ือทางบรษัิทได้รบัข้อรอ้งเรยีนมาไม่ว่าจะทางใด จะต้องท าการ

ตรวจสอบหาหลักฐานและข้อเท็จจรงิ เม่ือพบว่าข้อรอ้งเรยีนน้ันเกิดขึ้นจรงิและได้หลักฐานท่ีเพียงพอ จะท าการสอบสวนผู้ท่ี

เก่ียวข้อง และสรุปผลการสอบสวน แจ้งต่อผู้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ในกรณีท่ีมีการท าผิดจรงิ คณะผู้บรหิารจะ

ด าเนินการกับผู้ท่ีกระท าความผิดตามมาตรการท่ีเหมาะสม 

 ในป ี2562 จากการตรวจสอบท้ัง 2 ช่องทางน้ี ไม่พบข้อรอ้งเรยีนหรอืเหตุการณ์น่าสงสัยท่ีเข้าข่ายการทุจรติ ถึง

อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ันอย่างสม่าเสมอทุกป ีรวมถึงส่ือสารนโยบาย

ต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ันไปยังคู่ค้าของบรษัิท 

 2561 2562 

จ านวนผู้บาดเจ็บท้ังกลุ่ม
บรษัิทโดยเฉล่ีย (คน) 5 6.454545 

ชั่วโมงการท างานท้ังหมด 
(ชั่วโมง) 

1005096 716351 

IFR 4.974648 9.010311222 

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate; I.F.R.)  
 
= (จ านวนพนักงานท้ังหมดท่ีได้รบับาดเจ็บจนต้องหยุดงาน x 1,000,000) 
---------------------------------------------------------------------- 
     จ านวนช่ัวโมงในการท างานท้ังส้ินของพนักงานในหน่วยงานน้ัน 
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 บรษัิทมีนโยบายการสรา้งโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบรษัิท ซึ่งได้มีการคิดค้น วิจัย 

เสาะหานวัตกรรมเพื่อน ามาปรบัใช้กับโรงงานและส านักงานของท้ังกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อผลประโยชน์ท้ังทางบรษัิทและลูกค้า โดย

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ ได้แก่  

 1) การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 

 2) การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3) การใช้ทรพัยากรและวัตถุดิบต่างๆอย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เพื่อปราศจากขยะและของเสียจากโรงงาน 

 

ท้ังน้ีบรษัิทมุ่งเน้นการสรา้งนวัตกรรมใน 2 ระดับ ได้แก่ 1.) การสรา้งนวัตกรรมภายในองค์กรหรอืบรษัิทย่อยผ่านทาง

กิจกรรม QCC (Quality Control Circle) 2.) การสรา้งนวัตกรรมตามแผนและเปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่มบรษัิทฯ

โดยผ่านทางโครงการการสรา้งโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ 

โดยท้ัง 2 รูปแบบน้ีมีกระบวนการท างานท่ีคล้ายกันคือมีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานส าหรบัโครงการน้ี 

ซึ่งคณะท างานจะประกอบไปด้วยบุคลากรขององค์กรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในเรือ่งต่างๆ ท้ังในเรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ การผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยกันระดมความคิดและแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของตน ด าเนินการ

ทดลอง และสรุปผลการทดลอง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงเปน็ผู้ก ากับวางแผนกลยุทธ์ บรหิารจัดการ ติดตามผล แนะแนวทางของ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

 

ขอบเขตการรายงาน 

นวัตกรรมถือเปน็ส่ิงท่ีจะมาช่วยให้การผลิตและการท างานน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังช่วยลดปรมิาณการใช้ทรพัยากร

และลดค่าใช้จ่ายรวมถึงประหยัดต้นทุนบางอย่างได้อีกด้วย ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเปน็แนวทางท่ีบรษัิทน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการผลิตและการท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานและใช้ทรพัยากรต่างๆ รวมถึงต้นทุนต่างๆอย่าง

คุ้มค่า โดยจะเน้นพูดถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากเปน็ธุรกิจหลักท่ีเปน็

ต้นแบบในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  

 

ในทุกๆปแีต่ละบรษัิทในกลุ่มอาปโิกฯ จะท าการประเมินปญัหาหรอืจุดอ่อนท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน คิดค้น วิจัย ประยุกต์แนวคิด

วิธีการและกระบวนการใหม่ๆมาพฒันาต่อยอดกระบวนการผลิตและการท างาน อันน าไปสู่การสรา้งนวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation) โดยเน้นควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากน้ีบรษัิทก าลังด าเนินการตามแผนและเปา้หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการสรา้งโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ โดยการ

น าอุปกรณ์ เทคโนโลยี ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานให้ดีย่ิงข้ึน อีกท้ังยังปรบัปรุงการใช้ทรพัยากรและวัตถุดิบอย่าง

คุ้มค่า ตามความคาดหวังของบรษัิทท่ีมุ่งจะเปน็โรงงานปราศจากขยะ (Zero waste) 

  

โครงการโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ ประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ซึ่งท้ังโครงการหลักและโครงการย่อยน้ันได้

มีการคิดรเิริม่และวางแผนมาต้ังแต่ป ี2562 และมีการด าเนินการตามโครงการย่อยต่างๆในป ี2563 โดยมีบางโครงการย่อยท่ีมีการ

ด าเนินการแล้วเสรจ็และเริม่ใช้งานในป ี2563 แล้ว ซึ่งในรายงานฉบับน้ีจะขอพูดถึงกระบวนการท างานเริม่ต้น ในเรือ่งของการคิด 

วางแผน การด าเนินการทดลองการท างานของบางโครงการ และสรุปผลการทดลองการท างานของกระบวนการน้ันๆในป ี2562 

ก่อนท่ีจะมีการน ามาใช้จรงิในป ี2563 น้ี 

แนวทางการจัดการบรหิาร 
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โครงการต่างๆให้แก่คณะท างาน ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ และเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบ

มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการบรษัิท 

 

โครงสรา้งการบรหิารจัดการโครงการและการติดตามรายงานการด าเนินการ 

 

 

 

 

กระบวนการด าเนินการโครงการของคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด )มหาชน(  

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายการผลิต 

▪ ประเมินความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ แนะแนวทางการบรหิารจัดการ 

▪ วางกลยุทธ์และแผนการบรหิาร 

▪ แนะแนวทางโครงการ 

▪ เสนอและรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

▪ ก ากับและบรหิารจัดการ 

▪ ติดตามผลรายอาทติย์ และชี้แนะแนวทาง  

▪ รายงานโครงการต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด 

ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ
▪ วางแผน คิดค้น ระดมความคิด 

▪ ด าเนินการทดลองและสรุปผล 

▪ รายงานผลต่อหัวหน้าคณะท างาน 

คณะท างาน 

หัวหน้าคณะท างาน 

▪  รายงานผลการด าเนินงานโครงการย่อยต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด 

เม่ือโครงการย่อยท่ีได้ท าการทดลองประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีต้ังไว้ หัวหน้าคณะท างานจะน าเสนอต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด 
หากมีข้อช้ีแนะเพิ่มเติม หัวหน้าคณะท างานจะน ามาบรหิารจัดการภายในคณะอีกที หากโครงการย่อยน้ันๆได้รบัการเห็นสมควร
จากผู้บรหิารระดับสูงสุด โครงการย่อยน้ันจะถูกน าข้ึนเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท 

 

▪  การประเมินปญัหาในการท างานและการ ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ 

คณะท างานฝ่ายต่างๆ ท าการวิจัยและประเมินปญัหาต่างๆและความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในโรงงานและส านักงาน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถึงศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆท่ีน่าสนใจ 

▪  ระดมความคิด สรุปประเด็นปญัหาและนวัตกรรม รวมถึงคิดค้นท าโครงการย่อย 

คณะท างานระดมความคิด โดยรวบรวมปญัหาและนวัตกรรมท่ีศึกษามา  โดยจัดท าเป็นโครงการย่อย น าเสนอประเด็นท่ีต้องการ
ท ารวมถึงนวัตกรรมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายของโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ และผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

▪  น าเสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะท างาน ด าเนินการทดลอง และติดตามผลการทดลอง 

น าเสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะท างานเพื่อพิจารณา ประเมิน และอนุมัติ โครงการย่อยท่ีได้รบัการอนุมัติแล้ว คณะท างาน
สามารถด าเนินการสรา้งโมเดลทดลอง ท าการทดลอง ติดตามผลการทดลอง บันทึกผล และน ามาประชุมสรุปผลกันในคณะ 
หัวหน้าคณะท างานจะคอยติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ และประชุมชี้แนะแนวทางการท างานเปน็รายอาทิตย์ เพื่อท่ีว่าในระหว่าง
ท างานหากเกิดปญัหาหรอืจุดบกพรอ่ง จะได้ท าการแก้ไขทันที ส่วนโครงการย่อยท่ียังไม่ได้รบัการอนุมัติ หัวหน้าคณะท างานจะ
ช้ีแนะแนวทางให้คณะท างานท าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการย่อยน้ันมีประสิทธิภาพและบรรลุเปา้หมายท่ีต้ังไว้มากย่ิงข้ึน 
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 จากโครงสรา้งและกระบวนการท่ีกล่าวมาข้างต้น จะขอแจกแจงผลการด าเนินงานของนวัตกรรมใน 2 ระดับ ดังน้ี 

1.) การสรา้งนวัตกรรมภายในองค์กรหรอืบรษัิทยอ่ย โดยจะหยิบยกมา 1 โครงการเพื่ออธิบายถึงคุณค่าท่ีได้รบัจากนวัตกรรมน้ี 
 

ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ วิธกีาร คุณค่า/ประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

Rolling 
Machine 

พัฒนากระบวนการผลิต โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในข้ันตอนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต 

น าเทคโนโลยี เครือ่ง 
Rolling Machine มาใช ้
ในกระบวนการผลิต 

▪ เกิดการใช้ทรพัยากรได้อย่างคุ้มค่า 
ปราศจากขยะ 

▪ เพิ่มผลผลิตได้มากข้ึน 
▪ ลดต้นทุนในการผลิต ท าให้ลูกค้า
สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีถูกลง 

 

2.) การสรา้งนวัตกรรมตามแผนและเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของกลุ่มบรษัิทฯ โดยผา่นทางโครงการการสรา้ง

โรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ ในป ี2562 ท่ีผ่านมาคณะท างานด าเนินการศึกษาวิจัย คิดค้น วางแผนจัดท าโครงการย่อยต่างๆ 

และท าการทดลองเปน็หลัก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างท าการทดลองและปรบัปรุง แต่มี 1 โครงการย่อยท่ีได้ท าการ

ทดลองส าเรจ็ในป ี2562 และในขณะน้ีได้เริม่น ามาปรบัใช้ในกระบวนการท างานแล้ว  

โครงการระบบติดตามบันทกึการเขา้ออกของภาชนะบรรจชุิ้นงานด้วยระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  

 นอกจากผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนรถยนต์ท่ีโรงงานผลิตจะถือเปน็ส่ิงท่ีมีมูลค่าแล้ว ภาชนะบรรจุช้ินงานก็ถือเปน็ส่ิงท่ีม่ีมูลค่า

เช่นกัน เน่ืองจากในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทางบรษัิทจะต้องท าการบรรจุช้ินงานหรอืสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด 

แข็งแรง เก็บสินค้าได้อย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ส่ิงสกปรกเข้าไปในช้ินงานและไม่ให้ช้ินงานหลุดออกมาจากบรรจุภัณฑ์ได้ ไม่เช่นน้ัน

จะส่งผลต่อความเสียหายของช้ินงานหรอืสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถบรรจุช้ินงานได้อย่างดีน้ันมี

ราคาค่อนข้างสูงและบ่อยครัง้ท่ีเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้า บรรจุภัณฑ์ท่ีได้คืนกลับมาจากลูกค้าน้ันมีจ านวนลดลงจากจ านวนจรงิท่ี

ส่งไป จึงท าให้ทางบรษัิทต้องส่ังผลิตภาชนะบรรจุช้ินงานข้ึนมาใหม่ทดแทนบรรจุภัณฑ์ท่ีหายไป ซึ่งน้ันเปน็การเพิ่มค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของต้นทุนให้กับบรษัิทขึ้นไปอีก โดยในแต่ละป ีบรษัิทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว  

 เพื่อแก้ปญัหาภาชนะบรรจุช้ินงานสูญหายและจ ากัดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเปน็ ทางบรษัิทจึงได้ท าโครงการระบบ

ติดตามบันทึกการเข้าออกของภาชนะบรรจุช้ินงานข้ึน เพื่อท าการติดตามตรวจสอบภาชนะบรรจุสินค้า โดยคณะท างานได้คิดค้น

และน านวัตกรรมการระบุเอกลักษณ์ด้วยคล่ืนวิทยุ RFID หรอื Radio Frequency Identification มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมท่ี

ทางบรษัิทย่อยสรา้งขึ้นเพื่อรองรบันวัตกรรมน้ี 

 วิธีการท างานของระบบติดตามน้ีคือ บรษัิทย่อยของกลุ่มสรา้งโปรแกรมท่ีท า

การบันทึกติดตามการเข้าออกของภาชนะบรรจุช้ินงานโดยรองรบัระบบ RFID ขึ้นมา 

จากน้ันท าการสรา้งแผ่นรหัสภาชนะบรรจุช้ินงาน โดยหน่ึงรหัสใช้กับบรรจุภัณฑ์หน่ึงช้ิน 

แผ่นรหัสน้ีจะถูกน าไปติดกับภาชนะบรรจุช้ินงานแต่ละช้ิน โดยรหัสแต่ละรหัสน้ันจะถูก

บันทึกอยู่ในโปรแกรมท่ีได้สรา้งไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าออกของภาชนะทุกช้ิน

ตลอดเวลา เม่ือไหรก็่ตามท่ีภาชนะบรรจุช้ินงานได้ออกจากนอกเขตบรษัิท โปรแกรมจะ

แสดงผลออกมาว่าภาชนะช้ินน้ีได้ออกนอกเขตไปและยังไม่ได้กลับเขา้มาในต าแหน่งท่ี

ระบุไว้ ซึ่งถ้าหากภาชนะไหนท่ียังไม่ได้ถูกน ากลับมาเก็บตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทาง

พนักงานก็จะสามารถติดตามบรรจุภัณฑ์น้ันๆจากลูกค้าได้ อีกท้ังโปรแกรมน้ียังแสดงให้

เห็นอีกว่าพนักงานได้มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุช้ินงานเข้าท่ีเรยีบรอ้ยหรอืไม่ เพราะถ้า

หากไม่ได้เก็บในต าแหน่งท่ีถูกต้อง ระบบจะท าการแจ้งต่อผู้ควบคุมโปรแกรม 

 คณะท างานได้ท าการทดลอง วิจัย ปรบัเปล่ียนวิธีการท างาน ติดตาม รายงาน

ผลจนกว่าการทดลองท่ีได้น้ันจะให้ผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างเสถียร หัวหน้าคณะท างานจึง

จะสามารถรายงานโครงการต่อผู้บรหิารระดับสูงสุดได้ 

  

ผลการด าเนินงาน 
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ห่วงโซ่อุปทานกับการท างานของระบบติดตามบันทกึการเขา้ออกของภาชนะบรรจชุิ้นงานด้วยระบบ RFID 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ฝา่ยขนส่งสินค้าจะติดตามกล่องสินค้าคืนหากลูกค้าเก็บกล่องสินค้านานเกิน 10 วัน  

งา
น
แร
กเ
ริม่

 เขียนปา้ยสินค้า 

ติดป้ายสินค้าลงไปในกล่องสินค้า 

สแกนและจัดเก็บลงในโปรแกรม 

งา
น
รา
ยว
นั

 
เตรยีมช้ินส่วนใส่กล่องสินค้า 

สแกนและบันทึกก่อนท าการจัดส่ง 

สแกนและบันทึกหลังผู้บรโิภคได้รบั
สินค้า 

 

• จัดเตรยีมกล่องสินค้า
และจัดล าดับรายการ 

• ส่งต่อให้ฝา่ยขนส่ง 

คู่ค้า 

 

• จัดเตรยีมกล่องสินค้า
และจัดล าดับรายการ 

• ส่งต่อให้ฝา่ยขนส่ง 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ฝา่ยขนส่ง 
 

• ผู้บรโิภคได้รบัสินค้า 
• ผู้บรโิภคมีสินค้าท่ีจะใช้
ในสายพานการผลิต 

• ส่งคืนกล่องสินค้า 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง 
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 ความสุขของลูกค้า หรอื Happy Customer เปน็หน่ึงในพันธกิจหลักของบรษัิท บรษัิทจึงมุ่งเน้นสรา้งความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า ให้ความส าคัญในการรบัฟงัข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยบรษัิทได้วางกลยุทธ์โดยการยึดหลักการ SQCDEM เพื่อบรหิารจัดการ

ความสัมพันธ์อันดีน้ี ประกอบด้วย 

 

  

 การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย บรษัิทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานด้วย

ความปลอดภัย ท้ังพนักงานของบรษัิท พนักงานรบัเหมาช่วง รวมถึงซพัพลายเออรท่ี์เข้ามา

ปฏิบัติงานภายในบรษัิท พนักงานใหม่และซัพพลายเออรจ์ะต้องได้รบัการอบรมในเรือ่งความ

ปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบัติงาน 100%  

 

 

 

 ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกค้าก าหนด บรษัิทให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามข้อก าหนดของ

ลูกค้า รวมถึงสินค้าท่ีผลิตโดยซัพพลายเออรข์องบรษัิท สินค้าทุกช้ินสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งท่ีมาและล๊อตในการ

ผลิตได้ เพื่อสรา้งความม่ันใจให้กับลูกค้ากรณีท่ีเกิดปญัหา  

 

 

 

 มีต้นทุนสินค้าท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ บรษัิทตระหนักเปน็อย่างดีในเรือ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเปน็ธรรม และ

พยายามพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้ามีต้นทุนท่ีลูกค้าพึงพอใจ 

 
 
 
 การส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กับลูกค้าทุกราย เพราะบรษัิทตระหนักว่าการส่งสินค้าท่ีล่าช้าจะส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อการผลิตสินค้าของลูกค้า บรษัิทพยายามรกัษามาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กับลูกค้าทุกราย

การบรหิารความสัมพันธกั์บลูกค้า 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ลูกค้าถือเปน็หน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของบรษัิท บรษัิทจึงต้องมีการบรหิารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบรษัิทเปน็ไปอย่างย่ังยืน ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเปน็การพูดถึงกิจกรรมและความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบรษัิท โดยจะเน้นพูดถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

เท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลักท่ีมีลูกค้ารายใหญ่จ านวนมากและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีดีมายาวนาน 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

  Safety S
ช

  Quality Q
ช

Cost C
ช

     Delivery D
ช
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 ปรบัปรุงด้านวิศกรรมอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านกระบวนการ เทคนิค วิธีการ หรอืการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยใน

กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น มีต้นทุนท่ีต่า สามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลา รวมไปถึงการสรา้ง

ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยลง 

 

 

 

 การบรหิารจัดการภายในท่ีดี บรษัิทได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/ TS 16949: 20091 ระบบการการ

จัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001: 2004 และ ISO 14001: 20152 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

OHSAS 18001: 20073 

 นอกจากน้ี บรษัิทยังก าหนดนโยบายการเคารพทรพัย์สินทางปญัญา การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและ

การรกัษาความลับของข้อมูลส าคัญของลูกค้า โดยไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 ในป ี2562 บรษัิทได้ด าเนินการบรหิารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการจัดและเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี                               

▪ การจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
 

                                                           
1 บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR และทุกบรษัิทอยู่ระหว่างการ

ปรบัเปล่ียนเพ่ือขอการรบัรองระบบ IATF 16949: 2016 

2 บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรองระบบ ISO 14001: 2004 ประกอบด้วย AH, AHP, AHT, ASICO, AF, APC, AP, APR และ AA และระบบ ISO 14001: 2015 ประกอบด้วย 

AL 

3 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP  

      Engineering E
ช

      Management M
ช

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกับลูกค้าอีซูซุ 
Isuzu & AAPICO Group Friendship Golf 

ท่ี รอยัลเลคไซด์กอล์ฟคลับ วันท่ี 17 มกราคม 2562 
 

กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกับลูกค้าออโต้อัลลายแอนซ์ 
AAT & AAPICO Group Friendship Golf 

ท่ี ศุภาพฤกษ์กอล์ฟคลับ วันท่ี 15 กันยายน 2562 
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▪ การเข้ารว่มกิจกรรมกับลูกค้าเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ การเข้ารว่มชมและแสดงความยินดีกับการเปดิตัวรถยนต์รุน่ใหม่ของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ประธานและประธานบรหิารกลุ่มบรษัิทอาปิโกได้รบัเชิญเปน็วิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ Inspiration Talk ให้กับ
คณะผู้บรหิารบรษัิท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียรร์ิง่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแรลล่ีกับลูกค้าโตโยต้า 
TCC Rally 2019 

สมุทรปราการ-เขาใหญ่ วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 
 

กิจกรรมแรลล่ีกับลูกค้าอีซูซุ 
Isuzu Rally 2019 

กรุงเทพฯ-ชะอ า วันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2562 
 

การเปดิตัวรถรุน่ใหม่ของลูกค้าอีซูซุ 
All New Isuzu DMAX Grand Opening 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 
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 นอกจากน้ีบรษัิทยังได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อท่ีจะรบัทราบปญัหาและผลการประเมินความพึง

พอใจของลูกค้า และน ามาปรบัปรุงการปฏิบัติงานของบรษัิทและหน่วยงานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเปน็ประจ า ซึ่งผล

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในป ี2562 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 89.53% ถึงแม้ว่าผลการประเมินควางพึงพอใจของลูกค้า

จะลดลงจากปท่ีีแล้ว แต่ก็ยังถือว่าเราสามารถท าได้เกินเปา้ท่ีต้ังไว้ และบรษัิทยังคงยืนยังท่ีจะปรบัปรุงในข้อบกพรอ่งต่างๆและ

พัฒนาศักยภาพให้เปน็ท่ีพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นและต่อเน่ืองตลอดไป 

ประเด็นความพงึพอใจ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เปา้หมาย % 75.30% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 87.10% 

คุณภาพ % 75.00% 83.26% 89.38% 88.00% 88.26% 92.08% 91.04% 

ราคา % 74.70% 78.89% 80.94% 85.00% 84.98% 84.44% 84.24% 

การส่งมอบ % - - - - 88.82% 97.71% 91.46% 

ฝา่ยการตลาด % 74.98% 85.56% 83.44% 85.00% 89.10% 97.71% 86.88% 

ฝา่ยการเงินและการบัญชี  % 75.93% 86.25% 86.88% 86.00% 90.76% 98.33% 93.47% 

ฝา่ยการผลิต % 75.88% 88.26% 86.88% 86.00% 90.28% 93.33% 91.04% 

ฝา่ยคุณภาพ % 75.31% 86.25% 88.13% 88.00% 90.21% 92.08% 91.04% 

ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย % 75.30% 84.75% 85.94% 86.33% 88.43% 92.59% 89.53% 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ป ี2017 – 2019 ของบรษัิท AH, AHP, และ AHR 
 

 

รางวัลทีไ่ด้รบัจากลูกค้า 

 
 
 
 
 
 

- รางวัล Best Delivery จาก Ford Thailand Manufacturing มอบให้กับ บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
- รางวัล 100% Delivery Performance of the Year 2019 มอบให้กับ บรษัิท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 

- รางวัล Q1 Award จาก Auto Alliance Thailand มอบให้กับ บรษัิท อาปโิก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
- รางวัล Q1 Award จาก Auto Alliance Thailand มอบให้กับ บรษัิท อาปโิก พลาสติค จ ากัด (มหาชน)  
 

- รางวัล Supplier Excellence (Quality Performance) จาก American Axle & Manufacturing (Thailand)  
มอบให้กับ บรษัิท อาปโิก พรซีิช่ัน จ ากัด  
 

- รางวัล 2019 TCC Risk Management Business Continuity Plan (BCP) Step-1-10 and Exercise plan
จาก Toyota Co-Operation Club มอบให้กับ บรษัิท เอเบิล ซาโน่ อินดัสทรส์ี (1996) จ ากัด 
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 เน่ืองจากบรษัิทมองว่าคู่ค้าเปน็หุ้นส่วนส าคัญทางธุรกิจ จึงได้วางกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการโดยการเชิญบรษัิทคู่ค้า

เข้ารว่มประชุมและท ากิจกรรมต่างๆรว่มกัน เพื่อส่ือสารข้อมูลส าคัญของบรษัิทให้กับคู่ค้ารบัทราบ เช่น นโยบายด้านคุณภาพ 

ราคา และการส่งมอบ นโยบายการด าเนินกิจการด้วยความโปรง่ใส นโยบายการต่อต้างการทุจรติและคอรร์ปัช่ัน นโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการ และนโยบายความปลอดภัย เปน็การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คู่ค้าในเรือ่งผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานรว่มกันในปท่ีีผ่านมา โดยก่อนท่ีจะมีการจัดการประชุมสามัญประจ าปแีละกิจกรรมต่างๆ ทางฝา่ยจัดซื้อของกลุ่ม

บรษัิทจะท าการประเมินความเส่ียง โอกาส และการตอบสนองต่อความเส่ียงตามระบบ IATF1949  เพื่อเปน็การประเมินและ

ทบทวนการท างานของฝา่ยจัดซื้อกับบรษัิทคู่ค้า ซึ่งหากพบข้อบกพรอ่ง จะได้ด าเนินการแก้ไขและวางแนวทางในการลดความ

เส่ียงน้ัน และแจ้งกับทางบรษัิทคู่ค้าให้ทราบ 

ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อีกท้ังบรษัิทตระหนักดีถึงการพึ่งพากันระหว่างบรษัิทกับคู่ค้าท่ีควรมีความรบัผิดชอบรว่มกัน จึงส่งเสรมิการ

ด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปดิโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสังคมของบรษัิท 

การบรหิารความสัมพันธกั์บคู่ค้า 

 

ขอบเขตการรายงาน 

บรษัิทถือว่าคู้ค่าของบรษัิทเปน็หุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีส าคัญย่ิง เน่ืองจากมีบทบาทส าคัญท่ีจะท าให้บรษัิทประสบ

ความส าเรจ็ในธุรกิจอย่างย่ังยืนได้ ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเปน็การพูดถึงกิจกรรมและการประเมินความสามารถของคู่ค้า

ในการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน การส่งมอบ ด้าน

วิศวกรรม และการบรหิารต้นทุนโดยจะเน้นพูดถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

เท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลักท่ีมีลูกค้ารายใหญ่จ านวนมาก ดังน้ันวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากบรษัิทคู่ค้ามี

ความส าคัญอย่างมากต่อการผลิตและด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

▪ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส และการตอบ 
สนองต่อความเส่ียง 

ฝา่ยจัดซื้อฯ ประเมิน
ความเส่ียง ผลกระทบท่ี
เปน็ไปได้ด้านลบท้ังด้าน
ระดับความรุนแรงและ
ความเปน้ไปได้ของ
ผลกระทบน้ัน  รวมท้ัง
ประเมินโอกาสและการ
ด าเนิน การเพื่อลดความ
เส่ียงน้ันตามระบบ ตาม
ระบบ IATF1949 

▪ การจัดท าแผนการลด
ผลกระทบท่ีไม่พึง
ประสงค์ (ความเส่ียง) 

โดยระบุวัตถุประสงค์ใน
การจัดท าโครงการราย 
ละเอียดการด าเนินงาน 
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติการ ผู้รบัผิดชอบ  

▪ ด าเนินการแก้ไขความ
เส่ียงน้ันๆ ตามแผนท่ีต้ัง
ไว้ 

ด าเนินการปฏิบัติการ
ตามแผนท่ีวางไว้ จัดท า
รายงานการด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบในส่วนต่างๆ
ของแผนงานและระบุผล
การด าเนินงาน 

▪ รายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมิน 
ผลของการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนิน 
งานและประเมินผลการ
ท างาน รวมท้ังเปดิรบั
ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่
ดีที่สุด และน ามาปรบัใช้
พัฒนากระบวนการ
ท างานต่อไป 
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นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าโดยจัดการฝกึอบรมเพื่อให้ความรูแ้ก่คู่ค้า การเข้าไปตรวจสอบเพื่อการพัฒนาคู่ค้า 

และกิจกรรมการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้ากับบรษัิท  

 

 ในป ี2562 บรษัิทได้ด าเนินการบรหิารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี    

▪ การประเมินความเส่ียง โอกาส และการตอบสนองต่อความเส่ียงตามระบบ IATF1949  และจัดท าแผนการลด
ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ (ความเส่ียง) และด าเนินการแก้ไขความเส่ียงน้ันๆ โดยการให้ทีมงาน Oracle จัดท าระบบ
การตรวจเช็ค 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง/
โอกาส 
ทีต้่องการ
ประเมิน 

ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเป็นไปได้
ด้านลบ 

ระ
ดั
บ
ค
วา
ม
รุน
แร
ง 

ค
วา
ม
เป
็น
ไป
ได้

 
ระดับความ
รุนแรงและ
ความเป็นได้
โดยเฉล่ีย 

โอกาส 

ระ
ดั
บ
ค
วา
ม
รุน
แร
ง 

ค
วา
ม
เป
็น
ไป
ได้

 

ระดับความ
รุนแรงและ
ความเป็นได้
โดยเฉล่ีย 

แผนในการ
ด าเนินการ 

PO 

1.รายละเอียดใน PO 
ไม่ถกูต้อง เช่น Spec, 
จ านวน, ราคา 
 
2.ชื่อผู้ขายที่ระบุใน 
PO ไมถู่กต้อง 

1.ออกเอกสารล่าช้า 
ท าให้กระบวนการ
จัดซื้อล่าช้า ส่งผลให้
ไมไ่ด้รบัสินค้าตาม
ก าหนด  
 
2. ต้องเสียเวลาแก้ไข 
PO ใหม่ใหถู้กต้อง 
 
3. ส่งงานให้ลูกค้าไม่
ทันก าหนด 

2 3 6 
สรา้งความตระหนัก
ถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในการสั่งซื้อ 

2 1 2 

ท าระบบการ
ตรวจเช็คข้อมูล
การสั่งซื้อใน 
Intranet 

 

 

 

 

▪ การประชุมสามัญประจ าปี 

 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ การจัดการประชุมสามัญประจ าป ี2562   

  ในป ี2562 มีคู่ค้าเข้ารว่มประชุมท้ังส้ิน จ านวน 53 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ การเย่ียมบรษัิทคู่ค้า  

 โดยบรษัิทวางแผนเข้าเยี่ยมบรษัิทคู่ค้าปลีะ 1 ครัง้ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี ประเมินความพรอ้มในการ

ท าธุรกิจรว่มกัน รวมถึงให้ค าแนะน าปรกึษากรณีท่ีคู่ค้าประสบปญัหา  

ตัวอย่างการเย่ียมชม 

บรษัิทคู่ค้า: B.K.J. ADVANCED PROCESS CO.,LTD. 

ท่ีอยู่ :  99/1 หมู่ 3, ต าบลหนองชุมพลเหนือ, อ าเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุร ี76140  

 

 
 

 

 

 

 

 

▪ การตรวจติดตามคู่ค้าประจ าป ีเพื่อประเมินความสามารถของคู่ค้าในการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ระบบการจัดการ

ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน การส่งมอบ ด้านวิศวกรรม และการบรหิารต้นทุน ต้นทุน ซึ่งในป ี

2562 ท่ีผ่านมาได้ท าการตรวจติดตามคู่ค้าท้ังส้ิน 15 ราย คะแนนการประเมินเฉล่ีย 82.23 คะแนน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป ี

2561 และคู่ค้าท่ีได้เกรด A มีจ านวน 11 ราย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป ี2561 ท่ี 8 ราย  

ระดับคะแนน 2561 2562 

เกรด A 8 11 

เกรด B 5 4 

เกรด C 2 - 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 80.89 82.23 

การประชุมสามัญประจ าป ี2562 ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
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▪ การจัดกิจกรรมรว่มกันกับคู่ค้า  

 เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีและเปดิโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสังคมของบรษัิท ในป ี

2562 บรษัิทได้จัดกิจกรรม "Paper Ranger" หรอื จิตอาสาสมุดเพื่อน้องคือการน ากระดาษ A4 ท่ีใชง้านแล้วหน่ึง

ด้านแต่ยังมีด้านว่างเหลืออยู่อีกด้านหน่ึง น ากลับมารวมเปน็เล่มเพื่อส่งให้เด็กๆ ในโรงเรยีนท่ีขาดแคลน 



 

 

[Sidebars are great for calling out important points from your text or adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, top or bottom of the page. But you can easily drag them 

to any position you prefer. 

When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] 

 

     สิง่แวดล้อม 
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หน่ึงในธุรกิจหลักของบรษัิท คือ การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ การออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบ

รถยนต์แบบครบวงจรและแม่พิมพป์ั๊ มโลหะ ซึ่งน่ันก็หมายถึงการท างานของบรษัิทจะต้องเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต เศษ

วัสดุและของเสียจากกระบวนการผลิต และการปล่อยของเสียอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บรษัิทตระหนักถึงความส าคัญ

ของส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดต้ังระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามเพื่อท่ีจะรกัษาและปรบัปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1. ปรบัปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม กระบวนการผลิต การบรกิาร และผลิตภัณฑ์ของบรษัิท ให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยน าเกณฑ์ต่างๆมาจัดท าเป็นมาตรฐานข้ันต่าใน

การด าเนินงานของบรษัท 

3. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆ โดยการน าทรพัยากรต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าท่ีสุด เพื่อให้กระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

4. ป้องกันส่ิงแวดล้อมโดยการสรา้งจิตส านึกต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อม ซึ่งนโยบายของส่ิงแวดล้อมจะได้รบัการปฏิบัติ

และเผยแพรแ่ก่พนักงาน สังคม และชุมชน 

5. ป้องกันมลพิษในด้านน้าเสีย อากาศเสีย และสารเคมีซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต โดยทางบรษัิทต้ังวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายของการปอ้งกันน้ี เพื่อน าไปปฏิบัติและทบทวน ท้ังน้ีเพื่อให้มีการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองและเกิดมลภาวะน้อย

ท่ีสุด 

นโยบายฉบับน้ี จะได้รบัการประกาศและท าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อการตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม

รว่มกัน รวมท้ังเผยแพรต่่อสาธารณชนให้รบัทราบโดยท่ัวไป 

 

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
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เครือ่งป๊ัมลม หมายเลข 7 

ปรมิาณการใช้สุทธิ ในป ี2561 307,440 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อป ี

ปรมิาณการลดลงของการใชห้ลังจาก

ติดต้ังเครือ่งควบคุม VSD ในป ี2562 
68,400 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี 

ปรมิาณรายจ่ายท่ีลดลงหลังจากติดต้ัง

เครือ่งควบคุม VSD ในป ี2562 
220,248 บาทต่อปี 

เครือ่งป๊ัมลม หมายเลข 13 

ปรมิาณการใชสุ้ทธิ ในป ี2561 344,236 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อป ี

ปรมิาณการลดลงของการใชห้ลังจาก

ติดต้ังเครือ่งควบคุม VSD ในป ี2562 
47,520 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี 

ปรมิาณรายจ่ายท่ีลดลงหลังจากติดต้ัง 

เครือ่งควบคุม VSD ในป ี2562 
153,014.4 บาทต่อปี 

ปรมิาณค่าใชจ่้ายจากเครือ่งป๊ัมลม Electricity Cost from Air Compressors 

ก่อนติดต้ังเครือ่งควบคุมความเรว็รอบมอเตอร ์ 2,036,548.27 บาทต่อปี 

หลังติดต้ังเครือ่งควบคุมความเรว็รอบมอเตอร ์ 1,662,467.91 บาทต่อปี 

ปรมิาณรายจ่ายท่ีลดลงหลังจากติดต้ังเครือ่งควบคุมความเรว็รอบมอเตอร ์ 374,080.36 บาทต่อปี 

 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปโิกให้ความตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานท้ังภายในบรษัิทและในชุมชนโดยรอบ การใช้

พลังงานอย่างไรป้ระสิทธิภาพจะน ามาซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น และยังท าเปน็การท าให้ทรพัยากรท่ีจ าเปน็ในการ

ผลิตเสียเปล่า ดังน้ัน บรษัิทจึงวางมาตรวัดในการใช้พลังงานเพื่อรกัษาระดับให้คงอยู่ในระดับต่าท่ีสุด รายงานฉบับ

น้ีจะน าเสนอความส าเรจ็โครงการท่ีสนับสนุนโดยบรษัิทในการอนุรกัษ์พลังงาน 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

บรษัิทจัดการการใชพ้ลังงานด้วยการปรบัเปล่ียนอุปกรณ์บาง 

ส่วนให้มีฟงัก์ชันหรอืระบบการใช้งานที่สามารถช่วยในการลด

การใช้พลังงาน ในกรณีน้ีบรษัิทเปล่ียนจากการใช้ปั๊ มลม (air-

compressor) แบบท่ัวไปเปน็ปั๊ มลมท่ีติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม

ความเรว็รอบมอเตอร ์(VSD) เพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้

พลังงานไฟฟา้ 

ผลการด าเนินงาน 

จากการเปล่ียนมาใช้ปั๊ มลมท่ีติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความเรว็รอบ
มอเตอร ์(VSD) พบว่าปรมิาณการใชพ้ลังงานและค่าใช้จ่ายใน
การใชพ้ลังงานไฟฟา้ลดลงอย่างเห็นได้ ในป ี2561 ปรมิาณการ
ใช้พลังงานต่อหน่ึงเครือ่งปั๊ มลมอยู่ท่ี   300,000 – 350,000 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อป ีขณะท่ีในป ี2562 ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่ึงเครือ่งปั๊ มลมอยู่ท่ี 250,000-300,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
ต่อป ีนอกเหนือไปจากน้ัน ในป ี2562 ค่าไฟฟา้จากการใช้เครือ่ง
ปั๊ มลมลดลงไปประมาณ 374,000 บาทต่อป ี

พลังงาน 
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วิสัยทัศน์ของบรษัิทคือการได้ก้าวเปน็องค์กรท่ี “รกัษ์ส่ิงแวดล้อม” (Green) อันถือเปน็ภารกิจส าคัญท่ีต้องใส่ใจใน

กระบวนการท างานทุกกระบวนการให้ค านึงถึงผลกระทบของส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมการจัดการส่ิงแวดล้อมต้ังแต่กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน การจัดการขยะ ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14001  อีกท้ัง 

บรษัิทยังมีส่วนรว่มให้ธรรมชาติเติบโตผ่านการสนับสนุนต้ังแต่พนักงานรายบุคคล ไปจนถึงระดับภาคส่วนให้มีส่วนรว่มใน

กิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้องค์กรได้ตอบแทนและคืนธรรมชาติกลับสู่สังคมและชุมชนรอบข้าง  

 

 ในป ี2562 บรษัิทได้ด าเนินจัดกิจกรรมรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ดังน้ี  

▪ กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมโดยฝา่ยการผลิต ณ รสีอรต์คุ้งน้า จังหวัดนครนายก 

  เพื่อท่ีจะปลูกฝงัและสนับสนุนแนวคิดการรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของฝา่ยการผลิต และช่วยสรา้งบรรยากาศเปน็มิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมภายรอบบรเิวณจังหวัดนครนายก ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2562  กลุ่มบรษัิทอาปโิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สรา้ง

พื้นท่ีสีเขียวรว่มกับทีมงานในฝา่ย โดยมีพนักงานเข้ารว่มท้ังหมด 64 คน ณ รสีอรต์คุ้งน้า จังหวัดนครนายก และยังมีการ

บรจิาคเงินจ านวน 3,500 บาทเพื่อเปน็เงินสนับสนุนในการท านุบ ารุงและแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบ   
 

 

 
 

 

 

 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

ขอบเขตการรายงาน 

หน่ึงในวิสัยทัศน์ของอาปโิกคือการเปน็องค์กรสีเขียว ซึ่งหมายความถึงนอกจากความพยายามในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม
ผ่านการหลีกเล่ียงการสรา้งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้ว บรษัิทยังมีความพยายามในการจะช่วยท านุบ ารุงและเสรมิสรา้ง
ส่ิงแวดล้อมโดยตรงผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม รายงานฉบับน้ีประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีจัดข้ึนโดยกลุ่มอาปโิก 
ในป ี2562  

 

แนวทางการบรหิารจัดการ  

ผลการด าเนินงาน 

ทีมงานฝ่ายผลิต 

กิจกรรมปลูกต้นไม้สรา้งสีเขียว 
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▪ กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มบรษัิทอาปิโก ณ ฐานทพัเรอืสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุร ี 

 ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2652 กลุ่มบรษัิทอาปิโกจัดกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสังคม ณ ฐานทัพเรอืสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุร ีโดยประกอบด้วยกิจกรรมสรา้งฝายชะลอน้า กิจกรรมเพาะพันธ์ุพืช กิจกรรมทาสีสะพานธรรมชาติ อันมี

จุดประสงค์เพื่อปรบัปรุงส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าวเปน็กิจกรรมท่ีพนักงานในกลุ่มบรษัิทสามารถเข้ารว่ม

ได้อย่างอิสระ ซึ่งมีพนักงานท้ังหมด 100 คนท่ีเข้ารว่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของพนักงานใหมใ่นกลุ่มบรษัิท ณ รสีอรต์คุ้งน้า จังหวัดนครนายก 

เพื่อเป็นการฉลองให้กับการส้ินสุดระยะเวลาการทดลองงานของ

พนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทอาปิโกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศกลุ่มให้กับ

พนักงานท่ีเพิ่งผ่านการประเมินงานท้ังหมด 65 คน กิจกรรมจัดขึ้นในวันท่ี 

20 มิถุนายน 2562 โดยประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันและ

รว่มกันบรจิาคเงินจ านวน 3,500 บาทเพื่อสนับสนุนการดูแลส่ิงแวดล้อม

โดยรอบของจังหวัดนครนายก  

 

 

กลุ่มพนักงานบรษัิท อาปิโก ณ ฐาน
ทัพเรอืสัตหีบ 

กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน้า 

กิจกรรมทาสีสะพานธรรมชาติ 

กิจกรรมเพาะพันธ์ุพืช   

กลุ่มพนักงานบรษัิทอาปิโกที่เพ่ิงผ่านการประเมินงาน 
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บรษัิทต้ังเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จากสถานประกอบการในทุกป ีและเปา้หมาย

ในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์รอ้ยละ 3 ภายใน 5 ป ีเริม่จากป ี2560 โดยเปา้หมายดังกล่าวได้แจ้งให้พนักงานทุก

คนทราบถึงความรบัผิดชอบรว่มกัน อีกท้ังยังมีการสนับสนุนให้พนักงานน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการลดการปล่อยก๊าซมลพิษท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในปี 2562 บรษัิทสามารถท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ตามเป้าท่ีต้ังไว้ ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น

ว่าเราก าลังอยู่บนเส้นทางการบรรลุเปา้หมายในระยะ 5 ปท่ีีต้ังไว้ ดังท่ีแสดงไว้ในกราฟ  

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

ขอบเขตการรายงาน  

ภาวะมลพิษทางอากาศเปน็หน่ึงในปญัหาส าคัญท่ีท าให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม นอกจากน้ัน มลพิษท่ีปล่อยออกมาจาก
การด าเนินงานภายในสถานประกอบการยังส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มบรษัิทอาปโิกตระหนัก
ถึงปญัหาและก าหนดให้มีการจัดการอย่างเข้มงวดเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติงานขององค์กร 

 

แนวทางการบรหิารจัดการ  

ผลการด าเนินงาน 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์  

บรรลเุปา้หมาย 
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นอกจากความส าเรจ็ข้างต้น การตรวจวัดคุณภาพปล่องอากาศของสถานประกอบการแสดงให้เห็นว่า การบรหิาร

จัดการของบรษัิทเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังท่ีแสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี  

รายการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ปล่องไลน์เชือ่มโรบอท 
(IMV Line) (CO2) 

มาตรฐาน * ผลการเปรยีบเทียบ 

เชื้อเพลิงใชแ้ล้ว  - - - 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 60 - - 

ความสูง (เมตร)  10 - - 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  34 - - 

ความเรว็ลมเฉล่ีย (เมตร/วินาที)  4.01 - - 

ความชื้นสัมพัทธ์ (รอ้ยละ)  55.8 - - 

อัตราการปล่อยก๊าซ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)  1741.75 - - 

คารบ์อนไดออกไซด์ (รอ้ยละ)  0 - - 

ออกซิเจน (รอ้ยละ)  21 - - 

ปรมิาณฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรมั/ลกูบาศก์เมตร)  17.11 400 ผ่าน 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm - ส่วนต่อล้านส่วน)  2.11 - - 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (ppm)  21.66 500 ผ่าน 

คารบ์อนมอนออกไซด์ (ppm)  29.81 870 ผ่าน 

รายการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปล่อง 

ไลน์การผลิตสินค้าให้อีซซุุ 
(CO2) 

มาตรฐาน * ผลการเปรยีบเทียบ 

เชื้อเพลิงใชแ้ล้ว  - - - 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 35 x 35 - - 

ความสูง (เมตร)  10 - - 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  36 - - 

ความเรว็ลมเฉล่ีย (เมตร/วินาที) 3.23 - - 

ความชื้นสัมพัทธ์ (รอ้ยละ)  55.1 - - 

อัตราการปล่อยก๊าซ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)  613.22 - - 

คารบ์อนไดออกไซด์ (รอ้ยละ) 0 - - 

ออกซิเจน (รอ้ยละ) 21 - - 

ปรมิาณฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรมั/ลกูบาศก์เมตร) 15.21 400 ผ่าน 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm - ส่วนต่อล้านส่วน) 1.52 - - 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (ppm)  19.86 500 ผ่าน 

คารบ์อนมอนออกไซด์ (ppm)  27.12 870 ผ่าน 
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 หมายเหตุ * = ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 

2459 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2549) 

รายการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ปล่องเชือ่มไลน์โรบอท 3 
มาตรฐาน * ผลการเปรยีบเทียบ 

เชื้อเพลิงใชแ้ล้ว  - - - 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 60 - - 

ความสูง (เมตร)  10 - - 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  36 - - 

ความเรว็ลมเฉล่ีย (เมตร/วินาที)  8.02 - - 

ความชื้นสัมพัทธ์ (รอ้ยละ)  48.9 - - 

อัตราการปล่อยก๊าซ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)  1437.46 - - 

คารบ์อนไดออกไซด์ (รอ้ยละ)  0 - - 

ออกซิเจน (รอ้ยละ)  21 - - 

ปรมิาณฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรมั/ลกูบาศก์เมตร)  20.86 400 ผ่าน 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm - ส่วนต่อล้านส่วน)  2.41 - - 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (ppm)  5.11 500 ผ่าน 

คารบ์อนมอนออกไซด์ (ppm)  18.15 870 ผ่าน 

รายการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ปล่องเชือ่มไลน์โรบอท 4 
มาตรฐาน * ผลการเปรยีบเทียบ 

เชื้อเพลิงใชแ้ล้ว  - - - 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 60 - - 

ความสูง (เมตร)  10 - - 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 36 - - 

ความเรว็ลมเฉล่ีย (เมตร/วินาที)  3.62 - - 

ความชื้นสัมพัทธ์ (รอ้ยละ)  45.27 - - 

อัตราการปล่อยก๊าซ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 1934.36 - - 

คารบ์อนไดออกไซด์ (รอ้ยละ)  0 - - 

ออกซิเจน (รอ้ยละ)  21 - - 

ปรมิาณฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรมั/ลกูบาศก์เมตร)  21.77 400 ผ่าน 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm - ส่วนต่อล้านส่วน)  3.61 - - 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (ppm)  8.11 500 ผ่าน 

คารบ์อนมอนออกไซด์ (ppm)  36.15 870 ผ่าน 
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 เพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่มีการผลิตของเสียออกมาเยอะมากเกินจ าเปน็ บรษัิทใช้กรรมวิธีท่ีอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิต

ท่ีสามารถใช้ในการลดปรมิาณของเสียมาเปน็กระบวนการหลักในการด าเนินงานของบรษัิท อีกท้ังยังมีการสนับสนุนให้พนักงาน

รว่มกันน าเสนอแนวคิดเพื่อการลดการเกิดของเสียในทุกระดับของการผลิต  

ในการตรวจสอบผลของการจัดการของเสียตามเกณฑ์ท่ีคาดไว้ บรษัิทใช้การเปรยีบเทียบจากจ านวนจรงิของจ านวน

ของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยติดตามจากปรมิาณน้าท้ิงของโรงงาน น ามาเทียบกับมาตรฐานของรฐับาล  พบว่า บรษัิทมีการจัดการของ

เสียอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ ดังแสดงให้เห็นในตาราง  

ดัชนีการตรวจวัด คุณภาพน้าทิง้
บรเิวณรอบโรงงาน มาตรฐาน* ผลลัพธ ์

ความเปน็กรดด่าง 7.8 9 ผ่าน 

อุณหภูมิ (0C) 31.3 45 ผ่าน 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรมั/ลิตร) <5 500 ผ่าน 

ค่าซีโอดี (มิลลิกรมั/ลิตร) 233 750 ผ่าน 
ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด  

(มิลลิกรมั/ลิตร) 
144 200 ผ่าน 

ของแข็งละลายท้ังหมด  
(มิลลิกรมั/ลิตร) 379 3000 ผ่าน 

น้ามันและไขมัน (มิลลิกรมั/ลิตร) 3.6 10 ผ่าน 

สีปนเปื้อน 96 600 ผ่าน 

หมายเหตุ * = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549  

 

ขอบเขตการรายงาน  

ขยะและของเสียเปน็หน่ึงในปญัหาส าคัญท่ีทางบรษัิทตระหนักถึง หากบรหิารจัดการด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้
เกิดผลเสียอย่างรุนแรงกับส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบรษัิท ด้วยประการน้ี การจัดการให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุดจึงเปน็อีกหน่ึงภารกิจส าคัญของเรา 

แนวทางการบรหิารจัดการ  

ผลการด าเนินงาน 

ของเสียจากกระบวนการผลิต 



 

 

สงัคม 



 

 

 รายงานฉบับน้ีจะขอพูดถึงความยั่งยืนเชิงสังคมใน 2 ด้าน อันได้แก่ 

  1.) สังคมภายในองค์กร หรอื พนักงาน 

▪ การบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล 

▪ การเคารพสิทธิมนุษยชน 

▪ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

▪ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

▪ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  2.) สังคมภายนอกองค์กร หรอื ชุมชน และ สังคม 

▪ ความรบัผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน 
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 บรษัิทได้มีการบรหิารจัดการในเรือ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน โดยจะแจกแจงรายละเอียดตามหัวข้อย่อยต่างๆ   
รวมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเรือ่ง ดังน้ี 

1.) การสรรหาพนักงานและการจ้างงาน 

 

 กลุ่มบรษัิทอาปโิก มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม พิจารณาจากความสามารถและ

ความจ าเปน็ในการประกอบธุรกิจ ไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีจัดท าเปน็ระเบียบ

ปฏิบัติ มีกระบวนการทดสอบความรูค้วามสามารถและทักษะตามต าแหน่งงาน รวมท้ังแบบทดสอบด้านสติปญัญาและเชาว์

อารมณ์ การสัมภาษณ์โดยผู้บรหิารท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถอย่างโปรง่ใส เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความ

เหมาะสมกับต าแหน่งงานอย่างแท้จรงิ โดยบรษัิทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ทรพัยากรบุคคลถือเปน็ทรพัยากรหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตและย่ังยืน การบรหิารจัดการทรพัยากร

บุคคลจึงเปน็ส่ิงส าคัญท่ีบรษัิทต้องวางแผนและจัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเปน็ธรรมในการจ้างงาน 

การจัดสรรสวัสดิการ ความปลอดภัยในการท างาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์กร เปน็ต้น รายงาน

ฉบับน้ีจะพูดถึงการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็ด้านการสรรหาและการจ้างงาน ความ

หลากหลายของพนักงาน การบรหิารค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยในรายงานจะ

ครอบคลุมทุกธุรกิจของบรษัิทในประเทศไทย แต่จะไม่รวมบรษัิทย่อยท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย จีน และบรษัิทท่ีเพิ่งมี

การด าเนินการและรบัช่วงต่อในป ี2562 

แนวทางการจัดการบรหิาร และ ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

▪ ข้อสอบทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะ
ตามต าแหน่งงาน 
 
บรษัิทจะคัดเลือกผู้สมัคร
จาก ใบสมัครหรอืเรซูเม่  
จากน้ันจะเรยีกผู้สมัครเข้า
มาท าแบบทดสอบและสอบ
สัมภาษณ์ โดยในข้ันแรก
ผู้สมัครจะต้องท าแบบทด 
สอบความรูค้วามสามารถ
และทักษะตามต าแหน่ง 
รวมท้ังแบบวัดสติปญัญา
และเชาว์อารมณ์ 

▪ สัมภาษณ์กับทางผู้บรหิาร 
 
 
 
 

หลังจากผู้สมัครท า
แบบทดสอบต่างๆเรยีบรอ้ย
แล้ว ทางบรษัิทจะตรวจ
แบบทดสอบและน าคะแนน
ออกมาให้ทางผู้บรหิาร
พิจารณาประกอบในการ
สัมภาษณ์ ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้บรหิารจะท าการ
ประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ  

▪ กระบวนการอนุมัติ 
 
 
 
ผู้บรหิารระดับสูงจะเปน็ผู้
ประเมินผู้สมัครและอนุมัติ
เข้ารบัท างาน หลังจากน้ัน
ทางฝ่ายบุคคลจะท าการ
ติดต่อพนักงานเพื่อนัดหมาย
วันเข้าท างานและวัน
ปฐมนิเทศ 
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 ในการจ้างงานพนักงานใหม่  พนักงานใหม่จะต้องเข้ารบัการปฐมนิเทศและประเมินการทดลองงานจากหัวหน้างาน 

โดยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทางบรษัิทจะจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารบัการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงานและข้อบังคับของบรษัิท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายหลักของบรษัิท สรา้งความเข้าใจในธุรกิจของบรษัิท การ

รบัรูถึ้งสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ีพนักงานจะได้รบั รวมถึงความรูเ้ก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานซึ่งถือเปน็ส่ิง

ส าคัญส าหรบัการท างานในธุรกิจสายการผลิต นอกจากน้ีพนักงานทุกคนจะต้องรบัการประเมินการทดลองงานจากหัวหน้างาน 

โดยระยะเวลาส าหรบัการทดลองงานของพนักงานนับต้ังแต่วันแรกท่ีเข้าท างานเป็นระยะเวลา 4 เดือน  

  

ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทอาปโิกในประเทศไทย มีการจ้างงานจ านวน 629 คน ถือเปน็อัตราการจ้างงานใหม่รอ้ยละ 

20.691 ของจ านวนพนักงานท้ังหมด และมีพนักงานลาออกจ านวน 459 คน โดยมีอัตราการลาออกรอ้ยละ 15.099 ของจ านวน

พนักงานท้ังหมด  

 

 

 

 

2.) ความหลากหลายของพนักงาน 

 

 บรษัิทให้ความส าคัญกับสิทธิความเท่าเทียมกันของทุกคนในบรษัิท โดยพนักงานทุกคนจะได้รบัสิทธิสวัสดิการต่างๆ 

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การพัฒนาศักยภาพอย่างเสมอภาคกัน อีกท้ังบรษัิทยังเปดิโอกาสให้พนักงานได้มีส่วน

รว่มในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรา้งสรรค์ผ่านทางงานต่างๆ ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีความหลากหลายทางเพศ อายุ 

การศึกษา สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา สิทธิความเปน็พลเมือง ความพิการ เปน็ต้น บรษัิทเช่ือม่ันว่าการให้โอกาสเปน็ส่ิงส าคัญและ

เปน็ส่ิงท่ีบรษัิทพึงมอบให้กับพนักงาน เพื่อท่ีพนักงานจะได้แสดงและพัฒนาศักยภาพมากย่ิงข้ึน 

 บรษัิทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) 

และค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วน ในกรณีการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บรษัิท

จะจ้างแรงงานต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตการท างานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน และพนักงานต่างชาติจะได้รบัการปฏิบัติอย่าง

เสมอภาคกับพนักงานชาวไทย 

 

 

 ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทอาปโิกในประเทศไทย มีจ านวนพนักงานท้ังหมด 3,040 คน โดยสามารถจ าแนกความ

หลากหลายได้ตามลักษณะทางกายภาพ ท้ังทางเพศ ช่วงอายุ สัญชาติ ดังน้ี 

 1.) แบ่งตามเพศ โดยมีพนักงานท่ีเปน็เพศชาย 2,093 คน คิดเปน็รอ้ยละ 68.85 และเพศหญิง 947 คน คิดเปน็รอ้ยละ 

31.15 ของพนักงานท้ังหมด 

ป ี2562 รวม ชาย หญิง 

จ านวนการจ้างงานใหม่ คน 629 361 268 

รอ้ยละ % 20.691 11.875 8.8158 

จ านวนพนักงานท่ีลาออก คน 459 294 165 

อัตราการลาออก % 15.099 9.6711 5.4276 

ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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 2.)   แบ่งตามช่วงอายุ โดยมีพนักงานท่ีมีอายุต่ากว่า 30 ป ีจ านวน 773 คน คิดเปน็รอ้ยละ 25.43 พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง  

30-50 ป ีมีจ านวน 2,067 คน คิดเปน็รอ้ยละ 67.99 และพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 50 ป ีจ านวน 200 คน คิดเปน็รอ้ยละ 6.58 

 
 
 

 

3.)  แบ่งตามสัญชาติ โดยในป ี2562 ช่างฝมืีอและผู้บรหิารต่างชาติ และคนงานต่างชาติเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้ว เปน็จ านวน 

75 คน และ 347 คน ตามล าดับ และมีลูกจ้างรบัเหมาช่วงต่างชาติในปน้ีีลดลงจากปท่ีีแล้ว เปน็จ านวน 567 คน 

 

ป ี
แรงงานต่างชาติ 
(Skilled labor & 
Management) 

แรงงานต่างชาติจ้างตรง 
(Non-skill labor) 

ลูกจ้างรบัเหมาชว่ง
ต่างชาติ 

ลูกจ้างรบัเหมาชว่ง 
ไทย 

รวมลกูจ้าง
รบัเหมาชว่ง 

2561 35 300 611 1561 2172 

2562 75 347 567 1294 1861 

 

โดยสามารถจ าแนกช่างฝมืีอและผู้บรหิารต่างชาติ รวมถึงคนงานต่างชาติ ตามสัญชาติต่างๆได้ ดังน้ี 

 

 

ป ี2562 รวม ชาย หญงิ 

จ านวนพนักงานแยกตามเพศ คน 3,040 2,093 947.00 

รอ้ยละ % 100 68.85 31.15 

ป ี2562 รวม < 30 ป ี 30-50 ป ี > 50 ป ี

จ านวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ คน 3,040 773 2,067 200 

รอ้ยละ % 100 25.43 67.99 6.58 

สัญชาติ 

แรงงานต่างชาติ 
(Skilled labor & Management) 

แรงงานต่างชาติจ้างตรง 
(Non-skill labor) 

2561 2562 2561 2562 

มาเลเซีย 7 7 0 0 

ญี่ปุ่น 22 12 0 0 

จีน 2 5 0 0 

ไต้หวัน 0 0 0 0 

เยอรมัน 1 1 0 0 

ออสเตรเลีย 0 0 0 0 

อเมรกิา 0 0 0 0 

อเมรกิาใต้ 0 0 0 0 

ฟลิิปปินส ์ 0 1 0 0 

ฝรัง่เศส 0 0 0 0 

กัมพูชา 1 48 276 325 

ลาว 0 0 2 2 

เมียนมาร ์ 0 0 22 20 

เวียดนาม 0 0 0 0 

อังกฤษ 1 1 0 0 

แอฟรกิาใต้ 1 0 0 0 

รวม 35 75 300 347 
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 นอกจากน้ี บรษัิทมองว่าคุณค่าของคนและการให้โอกาสเปน็ส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะ

ช่วยพัฒนาสังคมได้ ดังน้ันบรษัิทจึงขอเปน็ส่วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือ

สังคม โดยการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสรมิสรา้งและ

ฝกึฝนทักษะต่างๆ เปน็การสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถหาเล้ียงชีพตนเองและ

ครอบครวั และเปน็ส่วนหน่ึงท่ีมีคุณค่าในสังคมได้ 

 กลุ่มบรษัิทอาปโิกในประเทศไทย มีจ านวนคนพิการท่ีได้รบัเข้าท างานเปน็

พนักงานเพิ่มข้ึนทุกๆป ีโดยในป ี2562 มีการจ้างแรงงานคนพิการท้ังหมด 33 คน  

 

การจ้างแรงงานคนพกิาร 2560 2561 2562 

Total 26 27 33 

 

 

3.) การบรหิารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

 
 

 กลุ่มบรษัิท อาปโิก มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของ

พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งงาน โดยได้น าระบบการประเมินผล 

โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานในระดับวิศวกรและหัวหน้างานข้ึนไป โดยตัวช้ีวัดน้ันต้อง

สอดคล้องกับต าแหน่งงานและเปา้หมายของหน่วยงานและบรษัิท ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความเปน็ธรรมในการประเมินผล และยังมีการ

ปรบัปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อ

ดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ารว่มงานกับบรษัิท และจูงใจให้พนักงานปรบัปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 กลุ่มบรษัิท อาปโิก จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครวั โดยมีการปรบัปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจ าเปน็ของธุรกิจ บรษัิทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงาน

มีส่วนรว่มในการบรหิารงานด้านสวัสดิการ และยังเปน็ส่ือกลางในการส่ือสารเรือ่งสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานกับบรษัิท และให้ความช่วยเหลือเรือ่งสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว บรษัิทยัง

แต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการบรหิารจัดการและดูแลเรือ่งสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตัวแทนจากทุกแผนก

เข้ารว่มเปน็คณะกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ป ีได้แก่ คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการ

กีฬาและงานเล้ียงปใีหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ 

 
 
 บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัผู้บรหิารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ โดยสามารถแจกแจงได้ ดังน้ี 

▪ สวัสดิการด้านการเงิน 

- กองทุนต่างๆ อันได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม 

- สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโก เพื่อช่วยพนักงานออมเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินให้กับพนักงานด้วย

ดอกเบี้ยท่ีต่า ซึ่งจะช่วยให้พนักงานไม่ต้องเปน็หน้ีนอกระบบ 

- เงินตอบแทนท่ีมอบให้พนักงานเม่ือครบก าหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะ

ยาวตามแผนการเกษียณอายุของพนักงาน

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ในป ี2562 ทางบรษัิทอาปโิก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน) และบรษัิทย่อย 2 บรษัิท ได้รบัใบ
ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคมว่าเปน็หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจ้างงาน
คนพิการเชิงสังคม โดยส่งเสรมิให้คนพิการ
เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิล าเนา  
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▪ สวัสดิการด้านสุขภาพ 

- การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีมีความเส่ียงจะได้รับการตรวจรายการ

เพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการรบัสารเคมีต่างๆ 

- ค่ารกัษาพยาบาลท้ังของพนักงานเองและครอบครวั โดยบรษัิทช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลของบิดา

มารดาและบุตรของพนักงาน ในกรณีท่ีบรษัิทดูแลค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานเม่ือมีการพักรกัษาตัว

ท่ีโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป  

 

▪ สวัสดิการด้านอ่ืนๆ 

- อาหารกลางวันให้กับพนักงานทุกคน  

- เครือ่งแบบพนักงาน โดยพนักงานจะได้รบัสิทธิรบัเครือ่งแบบพนักงานใหม่ทุกปี 

- รถรบัส่งพนักงาน บรษัิทได้จัดเตรยีมรถรบัส่งบรกิารพนักงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง

มาท างานและในกรณีท่ีพนักงานต้องออกไปท างานนอกสถานท่ี 

 

4.) กิจกรรมสัมพันธ์ 

 

 

 

 บรษัิทเน้นการสรา้งความรกัความสามัคคีในองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในแผนกต่างๆ และ

ระหว่างพนักงานกับผู้บรหิารและบรษัิท โดยในทุกๆป ีทางกลุ่มบรษัิทอาปโิกจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามประเพณีและ

วัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบรษัิทย่อยต่างๆรวมกัน  

 

 

 ในป ี2562 บรษัิทมีการจัดกิจกรรมต่างๆเปน็ประจ าเช่นในทุกๆป ีโดยในปน้ีีกลุ่มบรษัิทเน้นให้พนักงานในบรษัิทย่อยได้

เชื่อมความสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่อเปน็ประโยชน์ต่อการท างานรว่มกัน กิจกรรมต่างๆท่ีทางกลุ่มบรษัิทได้รว่มกันท า มีดังน้ี 

▪ กิจกรรมรดน้าด าหัวผู้บรหิารเน่ืองในโอกาสสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เปดิโอกาสให้

พนักงานได้รดน้าขอพรจากผู้บรหิาร สรา้งความใกล้ชิดระหว่างผู้บรหิารและพนักงาน ซึ่งผู้บรหิารจะใช้โอกาสน้ี

ในการให้โอวาทแก่พนักงานให้ค านึงถึงความปลอดภัยในระหว่างวันหยุดสงกรานต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานความย่ังยืน 2562 I GRI 103-1, 103-2, 103-3 หน้า 64 

▪ กิจกรรมผู้บรหิารส่งพนักงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์และปใีหม่ เพื่อสรา้งความตระหนักเรือ่ง

ความปลอดภัยในวันหยุด การไม่ขับรถในขณะมึนเมา การมีสติไม่ประมาทในช่วงวันหยุดพักผ่อน และให้กลับมา

ท างานด้วยความปลอดภัยทุกคน 

 

 

 

 

 

▪ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานท่ีเรยีนดี บรษัิทสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาบุตรธิดาของ

พนักงานเปน็ประจ าทุกป ีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทอาปิโกใน

ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาท้ังหมด 64 ทุน นอกจากน้ี ยังเปดิ

โอกาสให้บุตรธิดาของพนักงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยมีผู้ปกครอง

คอยให้ค าแนะน าและอธิบายอย่างใกล้ชิด ท้ังน้ี เพื่อช่วยให้บุตรธิดา

ของพนักงานมีความเข้าใจลักษณะงานของบรษัิทและของ

ผู้ปกครอง และปลูกฝงัเรือ่งความกตัญญู ให้เชื่อฟงับิดามารดา และ

ต้ังใจศึกษาเรยีนรูเ้พื่อเปน็บุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศไทย

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

2562 

จ านวนทนุ จ านวนเงิน 

ป. ตร ี 2 9,000 

ปวช./ปวส 3 10,000 

มัธยมศึกษา 21 59,000 

ประถมศึกษา 38 83,000 

รวม 64 161,000 
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▪ กิจกรรมท าบุญในประเพณีส าคัญต่างๆ โดยบรษัิทจะรว่มกับชมรมพทุธศาสนานิมนต์พระสงฆ์มารบับิณฑบาต

และให้ศีลให้พรแก่พนักงานในวันส าคัญทางพุทธเพื่อช่วยปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมให้กับพนักงาน 

รวมถึงการจัดการบรรยายธรรมให้แก่พนักงานและผู้ท่ีสนใจเข้ารว่มปฏิบัติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อสรา้งให้พนักงานท างานอย่างมีระเบียบวินัย และส่งเสรมิให้พนักงานดูแล

รกัษาพื้นท่ีการท างานและบรเิวณบรษัิท ซึ่งจะช่วยพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ส่งผลให้พนักงาน

มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี และยังช่วยเพิ่มผลิตภาพในการท างานท่ีดีข้ึนอีกด้วย โดยจัดให้มีการท า Big Cleaning 

Day ปลีะ 2 ครัง้ และผู้บรหิารจะรณรงค์เรือ่ง 5ส ในการประชุมพนักงานประจ าสัปดาห์ นอกจากน้ียังมีการ

จัดการประกวด 5ส ของกลุ่มบรษัิทอาปโิกโดยเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อตัดสิน และมอบ

รางวัล 5ส ดีเด่นประจ าปใีนงานแข่งขันคิวซีซีของกลุ่มอาปโิก 

 

 

 

 

 

 

▪ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และงานเล้ียงสังสรรค์ปใีหม่ ประจ าป ี2562 เพื่อเปดิโอกาสให้พนักงานแต่ละบรษัิท

ย่อยได้พบปะ ท าความรูจั้กกัน สรา้งความสัมพันธ์อันดีและรว่มสังสรรค์กัน ผ่อนคลายจากการท างานหนักมา

ตลอดท้ังป ีส่งเสรมิการออกก าลังกายและสรา้งความสัมพันธ์จากการท ากิจกรรมรว่มกัน ประกอบด้วยการแข่ง

กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกรอ้ ปงิปอง และกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร ์การ

ประกวดเชียรลี์ดเดอร ์กองเชียร ์และการจับสลากมอบของรางวัลปใีหม่ให้กับพนักงาน 
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▪ กิจกรรมปฐมนิเทศส าหรบัพนักงานใหม่ นอกจากจะจัดการอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน

และข้อบังคับของบรษัิท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายหลักของบรษัิท สรา้งความเข้าใจในธุรกิจของ

บรษัิท การรบัรูถึ้งสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ีพนักงานจะได้รบั รวมถึงความรูเ้ก่ียวกับความปลอดภัยใน

การท างาน บรษัิทยังจัดสัมมนา ให้พนักงานใหม่ได้ท าความรูจั้กกัน สรา้งความสัมพันธ์อันดี เข้าใจถึง

วัฒนธรรมองค์กร และสรา้งจิตส านึกอันดีให้แก่พนักงาน 
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 พนักงานทุกคนจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ได้รบัการเคารพในสิทธิเสรภีาพส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม ไม่

เลือกปฏิบัติ และไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยก าหนดไว้ในจรยิธรรมทาง

ธุรกิจ  ในหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และนโยบายบรษัิทในข้อท่ี 5 เรือ่งการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Mutual 

Respect)  ซึ่งถือเปน็แนวปฏิบัติส าหรบัพนักงานในการเคารพบุคคลอ่ืน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยให้เกียรติ

ผู้รว่มงานไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม ให้เกียรติลูกค้า คู่ค้า และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อบรษัิท 

 บรษัิทได ้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) 

ในเรือ่งการใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการท างาน ช่ัวโมงการท างาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใช้

แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน และสวัสดิการ ท้ังน้ี บรษัิทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับการท างานของพนักงานประจ าและพนักงานรบัเหมาช่วง รวมท้ังนโยบายทางด้านการบรหิารบุคลากรต่างๆ 

ของบรษัิท จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  

 บรษัิทส่งเสรมิให้คู่ค้าหรอืบรษัิทรบัเหมาช่วง ต้องปฏิบัติต่อพนักงานของตนโดยค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน 

และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยได้ระบุไว้ในสัญญา หากผู้รบัเหมาช่วงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าไม่

ษัทมีสิทธิบอกเลิปฏิบัติตามสัญญา และบริ กสัญญาได้ นอกจากน้ี บรษัิทยังมีระบบการเข้าไปตรวจสอบและพัฒนาบรษัิท

รบัเหมาช่วง และคู่ค้า ท้ังในเรือ่งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม รวมถึง

ประเด็นในเรือ่งสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเสมอภาคและเปน็ธรรมตามกฎหมาย 

 กรณีการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บรษัิทจะจ้างแรงงานต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตการท างานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

เท่าน้ัน และพนักงานต่างชาติจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงานต่างชาติท่ีไม่เข้าใจภาษาไทย 

อผ่านส่ือการสอนทบรษัิทจะให้ความรูผ้่านล่ามหรื  ี ่เปน็ภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน ระบบคุณภาพ การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ เปน็ต้น  

 

 จากการด าเนินงานในป ี2562 ท่ีผ่านมา ทางบรษัิทและ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับเรือ่งการละเมิด

สิทธิมนุษยชนท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เน่ืองจากบรษัิท

เห็นความส าคัญและปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายแรงงาน

อย่างเครง่ครดั

จ านวนขอ้
รอ้งเรยีน 

เปา้หมาย 2561 2562 

จากภายใน
องค์กร 

0 0 0 

จากภายนอก
องค์กร 

0 0 0 

รวม 0 0 0 

การเคารพสิทธมินุษยชน 

 

ขอบเขตการรายงาน 

บรษัิทตระหนักในคุณค่าของทรพัยากรมนุษย์ ด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ท่ีมี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อบรษัิทอย่างเครง่ครดั รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงนโยบาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติท่ีทางบรษัิท

ก าหนดและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

ผลการด าเนินงาน 
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 บรษัิทให้ความส าคัญกับทรพัยากรบุคคลว่าเปน็ทรพัยากรท่ีมีค่าและเปน็ส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ส าเรจ็ 

โดยสะท้อนให้เห็นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบรษัิทในเรือ่งพนักงานมีความสุข (Happy Employees) ซึ่งบรษัิทมีนโยบาย

ท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนา

ความก้าวหน้า รวมท้ังมีสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มุ่งม่ันท่ีจะท าให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร 

โดยมีวัฒนธรรมองค์กร ท่ีจะช่วยสรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกันอย่างมีความสุข คือ การท างานเป็นทีม การแก้ไขปญัหา 

ความรกัต่อครอบครวั บรษัิทและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์และจงรกัภักดี และความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งนโยบาย

ท้ัง 5 ข้อน้ี  จะถูกปลูกฝงัให้กับพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการต่างๆ ท้ังการฝกึอบรมและกระบวนการสรา้งวัฒนธรรมการ

ท างานขององค์กร 

 ท้ังน้ี บรษัิทได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเครง่ครดั 

2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สินของพนักงาน 

3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเปน็ปจัเจกชน และศักด์ิศรขีองความเปน็มนุษย์ 

4. ให้ผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรมต่อพนักงาน  

5. การพิจารณาการแต่งต้ัง และการโยกย้าย รวมท้ังการให้รางวัล และการลงโทษ กระท าด้วยความเปน็ธรรม โดย

ค านึงถึงความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเปน็เกณฑ์ 

6. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่าเสมอ 

7. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เปน็ธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรอื

คุกคาม และสรา้งความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

8. พนักงานมีสิทธิในการรอ้งเรยีนกรณีท่ีไม่ได้รบัความเปน็ธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 

9. รบัฟงัข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

10. หากบรษัิทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรอืระเบียบการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

  

 บรษัิทได้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามนโยบายและข้อก าหนดในจรยิธรรม

การด าเนินธุรกิจ อีกท้ังแจกแจงและส่ือสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึง

กฎระเบียบ ข้อฏิบัติ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ีพนักงานทุกคนจะ

ได้รบั อีกท้ังบรษัิทเปดิช่องทางการรอ้งเรยีนให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง

ได้ โดยในป ี2562 ท่ีผ่านมา ทางบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับเรือ่งการปฏิบัติอย่างไม่เปน็

ธรรมระหว่างบรษัิทกับพนักงาน ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

 เปา้หมาย 2561 2562 

จ านวนข้อ
รอ้งเรยีน 

0 0 0 

รวม 0 0 0 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 

 

ขอบเขตการรายงาน 

หน่ึงในการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีทางบรษัิทถือเปน็ข้อปฏิบัติท่ีต้องท าอย่างเครง่ครดั น่ันคือ การปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเปน็ธรรม  โดยในรายงานฉบับน้ีจะพูดถึงการปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนท้ังท่ีเปน็พนักงานประจ าแรงงานไทย

และต่างชาติ รวมถึงลูกจ้างเหมาค่าแรงอย่างเปน็ธรรมและเท่าเทียมกัน                                                                                                                                                                                                                  

แนวทางการจัดการบรหิาร 

ผลการด าเนินงาน 
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 กลุ่มบรษัิทอาปโิก ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการท างาน เพื่อสรา้งคนดีและคนเก่ง

ให้กับสังคม โดยได้จัดต้ังบรษัิท อาปโิก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ ากัด ท าหน้าท่ีเปน็ศูนย์กลางและรบัผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร

ให้มีสมรรถนะท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานจรงิ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเปา้หมายทางธุรกิจขององค์กร เพื่อเปดิโอกาสให้พนักงาน

ได้แสดงศักยภาพสูงสุด ในการพฒันาตนเองและสรา้งความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพรอ้มกับองค์กร  

 บรษัิทได้ก าหนดทักษะท่ีจ าเปน็และหัวข้อในการฝกึอบรมของแต่ละต าแหน่งงาน โดยที่พนักงานจะได้รบัการพัฒนาให้

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบของตนเอง ทางบรษัิทมีกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรการฝกึอบรมมาตรฐาน

ของกลุ่มบรษัิท โดยเน้นหลักสูตรท่ีเปน็วิชาพื้นฐานท่ีทุกบรษัิทสามารถใช้รว่มกันได้ คัดสรรวิทยากรท่ีมีคุณภาพและประเมินผล

ผลสัมฤทธ์ิของการเรยีนการสอนแต่ละหลักสูตร และเพิ่มหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานหรอืหลักสูตรตามสายวิชาชีพให้

มากข้ึน รวมท้ังปรบัวิธีการเรยีนการสอนให้มีท้ังความรูแ้ละความสนุกสนานไปพรอ้มๆ กันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านการ

ฝกึอบรมมากขึ้น อีกท้ังปรบัปรุงสถานท่ีในการฝกึอบรม เพื่อรองรบัการฝกึอบรมท้ังท่ีเป็นแบบห้องเรยีน และสถานท่ีจัดกิจกรรม

นอกห้องเรยีน 

 หลักสูตรท่ีทางบรษัิทได้จัดสรรให้พนักงานได้รบัน้ัน สามารถแบ่งออกเปน็หมวดหมู่ ดังน้ี 

▪ หมวด A  

 

 

การจัดการอบรมเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะงาน เพื่อให้ความรู ้หรอืฝกึทักษะในเรือ่งเทคนิคเฉพาะงานหรอื

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจากการอบรมในงาน หรอื On-the-job training รวมถึงความปลอดภัยในการ

ท างาน 

 

 

บรษัิทมีการจัดอบรมท่ีเปน็เรือ่งเทคนิคเฉพาะมากมาย อาทิ พื้นฐานระบบงานไฮดรอลิค นิวเมติกส์ และ 

Electric Actuator การเช่ือมงานแบบ MAG พื้นฐานการเขียนโปรแกรม PLC อบรมโปรแกรม SolidWorks 

ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional อบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอบรม

เทคนิคการบรหิารงานฝา่ยการตลาด ฝา่ยวางแผนและจัดส่ง และฝา่ยซ่อมบ ารุง เปน็ต้น

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

 

ขอบเขตการรายงาน 

วิสัยทัศน์หลักของบรษัิทคือการเปน็ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รกัษ์ส่ิงแวดล้อมและมุ่งเน้น

เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการท่ีเราจะเป็นบรษัิทท่ีมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวได้น้ัน การพัฒนาทรพัยากรบุคคล

เปน็ส่ิงส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรูค้วามสามารถ ก้าวทันตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  มีความคิดสรา้งสรรค์เชิง

นวัตกรรมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีความยืดหยุ่นพรอ้มรบัและปรบัตัวกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ เพื่อรองรบักลยุทธ์ของบรษัิทท่ีจะเป็นบรษัิทท่ีมีความแข็งแกรง่และเติบโตอย่างย่ังยืน ใน

รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยในรายงานจะ

ครอบคลุมทุกธุรกิจของบรษัิทแต่จะไม่รวมบรษัิทท่ีเพ่ิงมีการด าเนินการและรบัช่วงต่อในป ี2562 

 

แนวทางการจัดการบรหิาร และ ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ หมวด B  

 

 

การจัดการอบรมท่ีเน้นการบรหิารและการเงิน เพื่อให้ความรูแ้ละพัฒนาทักษะการบรหิารระบบ บรหิารคน และ

บรหิารธุรกิจกับผู้บรหิารต้ังแต่ระดับต้น-กลาง-สูง  

 

 

 1) การอบรมหลักสูตรบทบาททักษะของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และหลักสูตร Job Relation 

and Instruction for Automotive Industry 

 2) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) ส าหรบัผู้บรหิาร

ระดับต้นท่ีได้รบัการปรบัต าแหน่ง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการเปน็หัวหน้างาน การควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชา การบรหิารงานและบรหิารคนให้ได้ผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

 3) การอบรมผู้น าเพื่อสันติภาพ ส าหรบัผู้บรหิารระดับกลางและระดับสูง เพื่อสรา้งความเปน็พลเมืองท่ีดี

ให้แก่กลุ่มผู้บรหิารบรษัิท เน้นการเปน็ผู้น าธรรมมาภิบาล ผู้น าโลกาภิวัฒน์ ผู้น าประชาธิปไตย ความส าคัญของ

ธรรมชาติ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติปา่ไม้ 

 4) การอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานและสรา้งองค์กรสู่ความเปน็เลิศ เน้นการสรา้งวัฒนธรรมและค่านิยมของ

องค์กร สรา้งทัศนคติท่ีดี ให้รูจั้กการท างานเปน็ทีม การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเสียสละ มีความอดทนอดกล้ัน

ต่อบรษัิท เพื่อนรว่มงาน ผู้บังคับบัญชาหรอืผู้ใต้บังคับบัญชา รูจั้กรกัษาระเบียบวินัยและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ หมวด C  

 

เน้นการอบรมในเรือ่งของการจัดการแบบมีส่วนรว่ม เปน็หลักสูตรพื้นฐานท่ีทุกแผนกสามารถน าไปใช้ในการ

บรหิารจัดการเพื่อการปรบัปรุงอย่างเหมาะสมต่อเน่ือง  

 
 

บรษัิทได้มีการจัดอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพื่อส่งเสรมิให้พนักงานรูจั้กการคิดพัฒนาการท างาน

อย่างเปน็ระบบ อบรมเทคนิคการเปน็ผู้สอนงานและเทคนิคการสอนงานเพื่อสรา้งวิทยากรฝกึอบรมใน

กระบวนการท างานต่างๆ เปน็ต้น 

 

 

 

 

 

 

▪ หมวด D  
 
 
 

การอบรมเรือ่งระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ซึ่งล้วนถือเปน็ส่ิงส าคัญในสาย

ธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรือ่งต่างๆอยู่สม่าเสมอ อันได้แก่ สินค้าท่ีส่งออกให้

ลูกค้ามีคุณภาพ พนักงานท างานด้วยความปลอดภัย และกระบวนการผลิตต่างๆจะต้องไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมภายนอก 

 

บรษัิทจัดให้มีการอบรมระบบ IATF 16949: 2016 รวมท้ัง Core Tools การอบรมระบบ ISO 14001: 2015 การ

อบรมการอนุรกัษ์พลังงานเพื่อปลูกฝงัจิตส านึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนรว่มต่อการจัดการทรพัยากรใน

องค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อบรมความปลอดภัยส าหรบัพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน

การปฏิบัติงาน เปน็ต้น 

▪ หมวด F  
 
 
 
การจัดการอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการใช้คอมพิวเตอร ์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอรพ์ื้นฐาน และภาษา
ให้กับพนักงาน  
 
 
 
บรษัิทส่งเสรมิให้มีการจัดการอบรมการใช้ Microsoft Office, การใช้ Outlook การใช้งานระบบ Oracle เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการท างานแบบ Lean Manufacturing และการท างานอย่างมีประสิทธฺภาพ เน่ืองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรเ์หล่าน้ีเปน็ส่ิงจ าเปน็ในการท างาน  

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ หมวด G  
 
 
 
การจัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ท้ังน้ี เพื่อสรา้งแนวคิดการท างาน
อย่างมีความสุข สามารถบรหิารงานและบรหิารชีวิตส่วนตัว และท าส่ิงดีๆ เพื่อสังคมไปพรอ้มกันได้  
 
 
 

บรษัิทส่งเสรมิการจัดหลักสูตรให้ความรูเ้ก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรความรูเ้ก่ียวกับหน้ีนอกระบบ 

บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ซึ่งเปน็หลักสูตรท่ีจัดเพิม่ข้ึนมาในป ี2560 และพนักงานส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจ 

เน่ืองจากเล็งเห็นว่าปญัหาหน้ีในและนอกระบบเปน็ปญัหาท่ีหลายๆคนต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิด

ความเครยีดในการจัดการบรหิารการเงินและอาจกระทบต่อหน้าท่ีการงาน ดังน้ันบรษัิทจึงจัดการอบรมเพื่อให้

พนักงานในบรษัิทมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับระบบบัตรเครดิต บัตรเงินสด และหลักการช าระหน้ีต่างๆ  

รวมท้ังปลูกฝงัการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อช่วยพนักงานน้ันสามารถบรหิารจัดการเงินท่ีได้จาก

การท างานน้ันอย่างเหมาะสมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งตรงตามวิสัยทัศน์ท่ีทางบรษัิทได้ต้ังไว้ นอกจากน้ี

บรษัิทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆให้พนักงานได้มีส่วนรว่มเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคม  

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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 บรษัิทมีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงปอ้งกัน เน้นการให้ความรูแ้ละสรา้งการมีส่วน

รว่มให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย มีเปา้หมายท่ีจะลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บปว่ย

จากการท างาน สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานเพื่อให้เกิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  

 แผนงานประกอบด้วยข้อปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

▪ การอบรมพนักงานในเรือ่งของความปลอดภัยเพื่อให้ความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ

ปลอดภัย ได้แก่  

- อบรมความปลอดภัยพื้นฐานให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเริม่ปฏิบัติงาน จ านวน 100% ของพนักงานท่ีเริม่งาน

ใหม่ท้ังหมด และอบรมความรูพ้ื้นฐานด้านความปลอดภัยในกับพนักงานทุกระดับ  

- อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานในระดับหัวหน้างาน  

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม และนอกจากน้ียังจัดอบรม

ในเรือ่งความปลอดภัยเฉพาะส าหรบัปฏิบัติงานตามหน้าท่ี เช่น การใช้ปั้ นจ่ัน การใช้รถยก และบุคลากร

เฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

 

 

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ขอบเขตการรายงาน 

สุขภาพและความปลอดภัยถือเปน็ส่ิงส าคัญในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีเปา้หมายเพื่อปอ้งกันความ

สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปว่ยจากการท างาน รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงแนวทางการจัดการให้ความรูแ้ละ

สรา้งจิตส านึกการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีรณรงค์เรือ่งความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัย โดยจะพูดถึงแนวทางและการจัดกิจกรรมในบรษัิทและโรงงานในกลุ่มบรษัิทอาปโิกในประเทศไทย แต่จะไม่รวม

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์และบรษัิทท่ีเพิ่งมีการด าเนินการและรบัช่วงต่อในป ี2562 

แนวทางการจัดการบรหิาร 
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▪ พนักงานต้องได้รบัอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเม่ือเข้าปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับความเส่ียงของแต่ละ

พื้นท่ี และหัวหน้างานต้องท าการตรวจสอบความพรอ้มในการใช้อุปกรณ์ปอ้งกันภัยส่วนบุคคลของพนักงาน

ก่อนเริม่งานทุกครัง้ 

 

▪ การท ากิจกรรมเพื่อค้นหาและขจัดอันตรายในพื้นท่ีท างาน (CCCF-Completely Check Completely Find 

out) โดยท่ีพนักงานจะต้องมีส่วนรว่มในการค้นหาพื้นท่ีอันตรายหรอืจุด

เส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีท างาน และท าการแก้ไขเพื่อ

ปอ้งกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากจุดเส่ียงน้ันๆ โดยคณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ รว่มกันเดินส ารวจและค้นหาอันตรายในพื้นท่ีการท างาน 

เม่ือพบจุดเส่ียงท่ีอาจเปน็อันตรายหรอือาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็จะมีการ

บันทึกภาพและน าข้อมูลมากรอกลงในฟอรม์เพื่อช้ีแจงให้คณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ รบัทราบ และด าเนินการหามาตรการแก้ไขและ

ด าเนินการแก้ไขโดยผู้มีหน้าท่ีรบัผิดชอบ  
 

▪ การท ากิจกรรมความปลอดภัยของเครือ่งจักร รว่มกับสมาคมความรว่มมือโตโยต้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปรบัปรุงสภาพการท างาน ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากเครือ่งจักรโดยมุ่งเน้นเครือ่งจักรท่ีมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด

อันตรายสูง ลดอุบัติเหตุจากการท างานให้เปน็ “ศูนย์” อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้เปน็ “ศูนย์” โดยจะท าการ

ตรวจสอบเครือ่งจักรใหม่ การประเมินความเส่ียงจากเครือ่งจักร และออกกฎระเบียบแนวทางการใช้

เครือ่งจักรน้ันๆด้วยความปลอดภัย 

 

▪ การจัดท าแผนฉุกเฉิน อบรมความรูก้ารปอ้งกันภัย และการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เช่น การซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุ

อุทกภัย แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรัว่ไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้  รวมท้ังการฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ การด าเนินการส่งเสรมิสุขภาพพนักงานท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ีการจัดท าโครงการอนุรกัษ์การได้ยินส าหรบัพนักงานท่ีต้องท างานในพื้นท่ี

การท างานท่ีมีเสียงดัง การจัดพื้นท่ีออกก าลังกายให้กับพนักงาน การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เปน็ต้น
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- กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้กับพนักงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ีเป็นกิจกรรมท่ีทางบรษัิทจัดให้กับพนักงานทุกคนเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ

อนามัย ประเมินสุขภาพของพนักงาน และการเกิดโรคจากการท างานบรษัิท จึงได้จัดให้มีการตรวจ

สุขภาพประจ าป ีโดยการตรวจสุขภาพได้แบ่งเปน็การตรวจท่ัวไป และการตรวจตามปจัจัยเส่ียง 
 

 

 

 

 

 

▪ การส่งเสรมิวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบรษัิท อาปโิก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่ือสารผ่านการ

ประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเช้า หรอืการจัดกิจกรรมประกวดแต่งเพลง แต่งค าขวัญ ประกวดรอ้งเพลงความ

ปลอดภัย กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล และการจัดงานสัปดาห์ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

- การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีส่วนรว่มในการผลักดันเรือ่งความ

ปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในบรษัิท และยังเปน็การกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของความ

ปลอดภัยในการท างาน 
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- กลุ่มบรษัิท อาปโิก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่และ

สงกรานต์ โดยคณะผู้บรหิาร ได้รว่มกันส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย กิจกรรมประกอบไปด้วย 

การแจกลูกอม โปสเตอรส่์งเสรมิความปลอดภัย และมีพระคุณเจ้ารดน้ามนต์ เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจ

ให้แก่พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสรมิ “หยุดช้ีน้ิว เม่ือถึงทางแยก”  
เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมระมัดระวังความปลอดภัยระหว่างเดินข้ามถนนท่ีมีรถสัญจรในพื้นท่ีท างาน  
โดยมีคณะผู้บรหิารท าเปน็ตัวอย่าง และสังเกตการปฏิบัติตามวัฒนธรรมดังกล่าว ในช่วงเวลาพักกลางวัน 
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 บรษัิทได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มบรษัิทอาปโิก ท้ังจากพนักงานประจ าและลูกจ้างรบัเหมาช่วง 

เน่ืองจากอุบัติเหตุเหล่าน้ี นอกจากจะส่งผลกับตัวพนักงานแล้ว ยังกระทบกับบรษัิท ทังในเรือ่งแรงงานท่ีขาดไป ความสูญเสีย

และความเสียหายท้ังเวลาและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยสามารถแจกแจงสถิติได้ ดังน้ี 

สถิติการเกิดอุบติัเหตกุลุ่มบรษัิทอาปิโก 

ล าดับที่ ประเภทของอุบติัเหตุ 
2561 2562 

พนักงานประจ า ลูกจ้างเหมาชว่ง พนักงานประจ า ลูกจ้างเหมาชว่ง 

1 อุบัติเหตุเล็กน้อยไม่หยุดงาน 24 42 17 28 

2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 9 13 16 23 

3 หยุดงานเกิน 3 วัน 9 3 4 5 

4 สูญเสียอวัยวะบางส่วน 0 0 0 0 

5 ทุพพลภาพ 0 0 0 0 

6 บาดจ็บถึงข้ันหยุดงาน 0 0 0 0 

7 เสียชีวิต 0 0 0 0 

รวม 42 58 37 56 
หมายเหตุ: ข้อมลูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบรษัิท AH/ AHP/ AHT/ AHR/ EA/ AITS/ AM/ NESC/ ASICO/ AA/ ASP/ AF/ APC/ AP/ 
APR/ AL 

 สถิติอุบัติเหตุของกลุ่มอาปโิก ในป ี2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงรอ้ยละ 13.51 ในกลุ่มพนักงานประจ า และลดลง

รอ้ยละ 3.57 ในกลุ่มลูกจ้างรบัเหมาช่วง อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานไม่เกิน 3 วัน กลับเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 44.75 ในกลุ่ม

พนักงานประจ า และ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 43.48 ในกลุ่มลูกจ้างรบัเหมาช่วง นอกจากน้ีอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน เพิ่มข้ึนรอ้ย

ละ 40 ในกลุ่มลูกจ้างรบัเหมาช่วง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบรษัิทจะต้องวางแผนงานด้านความปลอดภัยและหม่ันตรวจสอบจุดเส่ียง

ตามสถานท่ีต่างๆในสถานประกอบการให้เข้มงวดมากกว่าน้ี 

ผลการด าเนินงาน 

 

รางวัลแห่งความยัง่ยนื 

 บรษัิท เอเบิล ซาโน่ อินดรสัทรส์ี (1996) จ ากัด ได้รบั

เกียรติบัตรจากทางโตโยต้า ภายใต้หัวข้อ 2019 TCC  Risk 

Management Activity Business Continuity Plan (BCP) 

Step 1-10 and Exercise Plan  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีมี

การจัดการด้านความเส่ียงได้ดีและมีการจัดเตรยีมแผนความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม 
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 กลุ่มบรษัิทมุ่งปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบรษัิทอาปโิกเปน็ผู้ท่ีรูจั้กการเสียสละเพื่อผู้อ่ืนโดยการสอดแทรก

กิจกรรมเพื่อสังคมเข้ามาอยู่ในหลักสูตรการฝกึอบรมบางหลักสูตรของบรษัิทต้ังแต่ป ี2555 จนถึงปจัจุบัน นอกเหนือจากการท า

กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบรษัิท รวมถึงการส่งเสรมิให้พนักงานมีจิตส านึกในการท าความดีเพื่อผู้อ่ืน ทางกลุ่มบรษัิทได้มี

ประชุมกันระหว่างบรษัิทเพื่อวางแผนการจัดท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในทุกๆป ีโดยมีแนวทางใน

การจัดกิจกรรม ดังน้ี 

▪ ด้านส่งเสรมิการศึกษา 

 

 

นอกจากบรษัิทจะจัดสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน โดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานในทุกๆ

ปแีล้ว ทางบรษัิทยังสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรยีนต่างๆ และเปน็การสนับสนุนความสามารถของ

เด็กไทยในการแข่งขันระดับโลกอีกด้วย 

 

 

 

ในป ี2562 บรษัิทได้สนับสนุนเงินสมทบทุนโครงการการแข่งขันแข่งรถยนต์ F1 ในระดับมัธยมศึกษาแก่

โรงเรยีน Harrow International School ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 ท่ีเมืองอาบูดาบี สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส์ 

 

 

ความรบัผดิชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน 

 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปโิกมีความต้ังใจมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนรอบข้าง ตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจของบรษัิทในเรือ่ง “สังคมมีความสุข” (Happy Public) ในรายงานฉบับน้ีจะ

พูดถึงกิจกรรมต่างๆท่ีทางกลุ่มบรษัิทได้ตอบแทนชุมชน คืนส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามให้กับสังคม  

แนวทางการจัดการบรหิาร และ ผลการด าเนินการ 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ ด้านการชว่ยเหลือและการมสี่วนรว่มพฒันาชมุชน 

 

 

บรษัิทมีนโยบายช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เป็นประจ าและจัดท าโครงการท่ีช่วยเหลือ 

ส่งเสรมิ และพัฒนาโรงเรยีนในชุมชนต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลท่ัวๆไปในทุกๆป ี

 

 

  

- ในป ี2562 มีพนักงานในบางบรษัิทย่อยท่ีประสบภัยทางธรรมชาติ บรษัิทจึงได้ช่วยเหลือโดยการมอบ

มอบเงินช่วยเหลือพนักงาน 2562  
 

- บรษัิทย่อยในกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยการจัดกิจกรรมรว่มันระหว่างพนักงานและนักเรยีน 

การบรจิาคส่ิงของ อาหาร ขนม อุปกรณ์ทางการศึกษา ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรยีนในชุมชน โดยในปีน้ี

ได้จัดกิจกรรมท่ีโรงเรยีนวัดสุนทรกิาวาส อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ีเม่ือวันท่ี 12-13 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบรษัิทอาปโิกได้มีการจัดให้มีการบรจิาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในชุมชน โดยในป ี

2562 ทางกลุ่มบรษัิทได้รบัความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยาท่ีมาให้บรกิารในการรบั

บรจิาคถึงท่ีบรษัิท 
 

 
 

 

  

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ ด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
 

 

 

หน่ึงในวิสัยทัศน์ของอาปโิกคือการท างานโดยค านึงถืงผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งวิสัยทัศน์

น้ีได้ถ่ายทอดลงไปยังการปฏิบัติงานทุกๆ กระบวนการหลักของบรษัิท นอกจากน้ี ยังส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้พนักงานในทุกส่วนงานมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมท้ังส่งเสรมิให้มีจิตส านึกในการ

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

ในป ี2562 ทางกลุ่มบรษัิทอาปโิกได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีเปน็การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 

- กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน้าและเพาะพันธ์ุกล้าไม้ โดยเปน็กิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยกลุ่มบรษัิทอาปโิก ซึ่งมี

พนักงานในบรษัิทย่อยมารว่มท ากิจกรรมน้ี โดยกิจกรรมน้ีท้ังผู้บรหิารและพนักงานได้รว่มกันบรจิาค

เงินช่วยเหลือและส่ิงของให้กับคุณครูบ้านครูบุญชู รว่มกันสรา้งฝายชะลอน้า ทาสีสะพานและ

เพาะพันธ์ุกล้าไม้ ที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ีณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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Disclosure Description 
Page Number (s) 

Remarks Sustainability 
Report Annual Report 

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES 

Organizational Profile 

GRI 102-1 Name of the Organization ปกหน้า, 6 - - 

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 6-7 4-7, 19-29 - 

GRI 102-3 Location of headquarters 6 - - 

GRI 102-4 Location of operations 6 8, 81-84 - 

GRI 102-5 Ownership and legal form 9 18, 20-24 - 

GRI 102-6 Markets served - 10-11, 19-24 - 

GRI 102-7 Scale of the organization 6 10, 45, ปกหลัง - 

GRI 102-8 Information on employees and other workers 6, 60-62 - - 

GRI 102-9 Supply chain 8 - - 

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain 10 - - 

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 26-30 - - 

GRI 102-12 External initiatives 3-5, 13-14, 21 - - 

GRI 102-13 Membership of associations 6 - - 

Strategy 

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 5 - - 

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 26-30 - - 

Ethics and Integrity 

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior 

ปกหน้า (ด้านใน), 
22-25 47-63 - 

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 23-25 53 - 

Governance 

GRI 102-18 Governance structure 11 39 - 

GRI 102-19 Delegating authority 11-12 39-42, 55-62 - 

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 11-12 41-42, 55, 60-61 - 

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics 12, 17 - - 

GRI 102-22 Composition of the highest governance body and 
its committees 19-20 37-42, 55-62 - 

GRI 102-23 Chair of the highest governance body - 40-41 - 

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body - 55-58 - 

GRI 102-25 Conflicts of interest - 48, 76-77 - 

GRI INDEX 
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GRI 102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy - 57-58 - 

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 21 37-38 - 

GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance 21 58 - 

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 26, 44-45 - - 

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social 
topics 11 - - 

GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 12 - - 

GRI 102-33 Communicating critical concerns 12 - - 

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns 18 - - 

GRI 102-35 Remuneration policies - 44-45, 55, 58-59 - 

GRI 102-36 Process for determining remuneration - 55, 58-59 - 

Stakeholder Engagement 

GRI 102-40 List of stakeholder groups 15-16 - - 

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 15-16 - - 

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 15-16 - - 

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 15-16, 18 - - 

Reporting Practice 

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements - 20-24 - 

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 4 - - 

GRI 102-47 List of material topics 17-18 - - 

GRI 102-48 Restatements of information 3-4 - - 

GRI 102-49 Changes in reporting 4 - - 

GRI 102-50 Reporting period 3 - - 

GRI 102-51 Date of most recent report 3 - - 

GRI 102-52 Reporting cycle 3 - - 

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 4 - - 

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards 3 - - 

GRI 102-55 GRI content index 81 - - 
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ECONOMIC 

GRI 201 Economic Performance 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 32 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 32 - - 

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 32 10-11, 36, 44-45,  
67-75 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ข้อมูลทางการเงิน สามารถดู

ได้ในงบการเงิน 

GRI 203 Indirect Economic Impacts 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 33-34 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 34-35 - - 

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 33-37 13, 18, 32 - 

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 33-35, 38 32-34 - 

GRI 205 Anti-Corruption 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 33-34 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 34-35 - - 

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption - 34, 49, 52-53 - 

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 35 - - 

 

ENVIRONMENT 

GRI 302 Energy 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 50 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 50 - - 

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 50 - - 

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 50 - - 

GRI 304 Biodiversity 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 51-52 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 51-52 - - 

GRI 304-3 Habitats protected or restored 51-52 - - 

GRI 305 Emissions 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 53 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 53 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 53-55 - - 

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 53-55 - - 

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 53 - - 
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GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions 54-55 - - 

GRI 306 Effluents and Waste 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 56 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 56 - - 

GRI 306-3 Significant spills 56 - - 

 

SOCIAL 

GRI 401 Employment 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-66 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 59-66 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 59-66 - - 

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 59-61 - - 

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees 62 - - 

GRI 404 Training and Education 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69-72 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 69-72 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 69-72 - - 

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs 69-72 - - 

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-62, 67-68 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 59-62, 67-68 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 59-62, 67-68 - - 

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 59-62, 67-68 - - 

GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men 34 - - 

GRI 406 Non-Discrimination 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 68 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 68 - - 

GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 
taken 68 - - 

GRI 407 Freedom of Association and Collective Bargaining 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 67 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 67 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 67 - - 
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GRI 407-1 
Operations and suppliers in which the right to 
freedom of association and collective bargaining 
may be at risk 

67 - - 

GRI 410 Security Practices 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-76 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 73-76 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 77 - - 

GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies 
or procedures 73-77 - - 

GRI 411 Rights of Indigenous Peoples 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 67 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 67 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 67 - - 

GRI 411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples 67 - - 

GRI 413 Local Communities 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 78-80 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 78-80 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 78-80 - - 

GRI 413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs 78-80 - - 

GRI 413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 78-80 - - 

GRI 414 Supplier Social Assessment 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 44 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 44-45 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 45-46 - - 

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria 46 - - 

GRI 418 Customer Privacy 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 40 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 43 - - 

GRI 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 41 - - 
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