


 

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

องค์กรท่ีมีความสุข มีประสิทธิภาพ 

คล่องตัว รกัษ์ส่ิงแวดล้อม และ 

มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล 

• S: ความปลอดภัย 
• Q: คุณภาพ 0 PPM 
• C: ราคา 
• D: จัดส่งตรงต่อเวลา 
• E: พัฒนาวิศวกรรม 
• M: การบรหิารจัดการ 

• การท างานเปน็ทมี 
• มองปัญหาเป็นโอกาส 
• รกัครอบครวั รกัองค์กรและ

รกัประเทศชาต ิ
• ซื่อสัตย์และจงรกัภักด ี
• มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

• สรา้งผลก าไร 
• ผลตอบแทนท่ี

สมเหตุสมผล 

• ความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ คือ การเป็นผูผ้ลิตชิ้นสว่นยานยนต์ที่มี

ประสิทธิภาพ คล่องตัว รกัษ์สิ่งแวดล้อม และ มุ่งเน้นเทคโนโลยดีิจิทัล 

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานของ

ความสุขที่ยัง่ยนื 4 ประการ ไดแ้ก ่ความสุขของลูกคา้ ความสขุของ

พนักงาน ความสขุของผูถ้ือหุ้น และ ความสขุของสังคม 
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“ เรามุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองและสรา้งความ

แข็งแกรง่ในการด าเนินงานอย่างย่ังยืนภายในองค์กร      

เพ่ือก้าวเข้าสู่หนทางการเปน็องค์กรระดับสากล “ 

 

หุ้นยั่งยนื ได้รบัเป็นปีที่ 2 (2561, 2563) 



 

 

รายงานความย่ังยืน 2563 I GRI 102-12, 102-46, 102-48, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54  4 

 

 

 

 

รายงานความย่ังยืนจัดท าขึ้นเป็นประจ าปีเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารจากกลุ่มบรษัิทอาปิโกถึงผลการด าเนินงานของ

บรษัิทฯด้านความย่ังยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังในและนอก

องค์กร เพ่ือแสดงถึงความโปรง่ใส่ในการด าเนินงานต่างๆ และการสรา้งความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยในรายงาน

ฉบับน้ีจะครอบคลุมผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิท ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563  

 

แนวทางการจัดท ารายงาน 

 รายงานฉบับน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการจัดท ารายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI 

Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม โดยให้ข้อมูลส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสรา้งความเข้าใจถึงรูปแบบ

การด าเนินงานและการจัดการเก่ียวกับประเด็นเรือ่งความย่ังยืนของบรษัิทฯ รวมไปถึงแสดงผลด าเนินงานและผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นด้วย นอกเหนือไปจากน้ัน การบริหารจัดการในกลุ่มบริษัทอาปิโกได้ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ท้ังน้ีข้อมูลในรายงานฉบับน้ีผ่านการตรวจทานจาก

ผู้บรหิารของบรษัิทฯ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 

 

ขอบเขตของรายงาน 

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมท้ัง 

3 กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลักของบรษัิท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์

และศูนย์บรกิาร และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ Internet of Things (IoT)  

 

การก าหนดสารบัญและขอบเขตหัวข้อ  

 กระบวนการในการก าหนดสารบัญถูกจัดท าโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน GRI ซ่ึงหมายถึงทุกหัวขอ้ในรายงานฉบับน้ี

ถูกพิจารณาให้ครอบคลุมท้ังหลักการของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน สาระส าคัญและข้อมูลท่ีครบถ้วน

ทุกประเด็น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหัวข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยสุดท้ายการคัดเลือกหัวข้อท่ีใช้จรงิจะผ่านการคัดเลือกตามล าดับขั้น

เหล่าน้ี 

 

1. การก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อกับการด าเนินงานของบรษัิท  – จ าแนกหัวข้อท่ีเหมาะสมผ่านการ

ประเมินความเชื่อมโยงโดยตรงของหัวข้อกับหลักการบริหารจัดการของบริษัท หากหัวข้อดังกล่าวไม่มีความ

เก่ียวข้องจะถูกตัดออกไปจากรายงาน 

2. ล าดับความส าคัญของหัวข้อกับการด าเนินงานของบรษัิท – รายงานฉบับน้ีจะน าเสนอเฉพาะสาระส าคัญท่ีมี

ความเก่ียวโยงกับการบรหิารจัดการของบรษัิท 

3. ได้รบัการอนุญาตจากฝ่ายบรหิารของบรษัิท – หัวข้อท่ีถูกเลือกและเน้ือหาจะถูกส่งให้กับผู้บรหิารของบรษัิท

เพ่ือตรวจทาน แก้ไข และรบัรองเน้ือหาก่อนเขียนลงไปในรายงาน 

ช่องทางการติดต่อ  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรอืเสนอข้อชี้แนะ สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังน้ี 

 

 

aapicohitech@aapico.com              

02-613-1504                 

ฝ่ายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

100/11, ชั้น 9 (Low Zone) 

อาคารสาธรนครทาวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ได้มีผลกระทบในวงกว้างไปท่ัวโลก ส่งผลให้หลายภาคอุตสาหกรรม

ต้องเผชิญหน้ากับผลพวงท่ีมีความรุนแรงอย่างใหญ่หลวง และมีบรษัิทเป็นจ านวนมากท่ีจ าเป็นต้องปรบัเปล่ียนโครงสร้างและ

แนวทางการปฏิบัติการครัง้ใหญ่เพ่ือรบัมือกับผลกระทบจากโรคระบาด รวมถึงยังมีบรษัิทอีกจ านวนไม่น้อยท่ีจ าเป็นต้องยกเลิก

กิจการไปโดยส้ินเชิง ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯก็ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเช่นกัน 

โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทอาปิโกฯขาดทุนและเสียหายอย่างมากจากผลพวงของโรคระบาดโควิด-19 ท าให้ทางบริษัทฯต้อง

ปรบัแก้ปฏิบัติการในจุดต่างๆ เพ่ือต่อกรกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น โดยหน่ึงในวิธีการส าคัญท่ีบรษัิทฯ ใช้คือการลดค่าใช้จ่ายในทุก

ภาคส่วนให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะท าให้บรษัิทฯขาดทุนเป็นจ านวนมาก ในทางกลับกัน ทางบรษัิทฯก็ได้เรยีนรูห้ลายอย่าง

จากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างเช่น การท่ีบรษัิทฯมุ่งม่ันลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นให้มากท่ีสุดเพ่ือต่อสู้กับวิกฤติทาง

การเงินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เราได้เรียนรูว้ิธีจัดการสายการผลิตของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น และสามารถน าบทเรียนดังกล่าวมาปรับใช้ในมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทฯต่อไปได้ นอกจากน้ี เน่ืองจากทาง

บรษัิทฯ ได้มีการวางมาตรการตรวจวัดและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อในพ้ืนท่ีปฏิบัติการของบรษัิทฯ เพ่ือดูแลสุขภาพ

ความเป็นอยู่ของพนักงาน ท าให้เราสามารถน ามาตรการดังกล่าวมาปรบัใช้ในมาตรฐานสุขอนามัยของบรษัิทฯในภายภาคหน้า

หลังสถานการณ์โควิด 19 ผ่านพ้นไปแล้วได้อีกด้วย โดยการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีต่างมีส่วนช่วยในการพัฒนา

กระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบรษัิทฯท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ในรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ท่านจะพบว่าในปีน้ีบริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมท่ีพบปะผู้คนเป็นจ านวนน้อยกว่าในปีท่ี

ผ่านๆมา ท้ังน้ีเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการระมัดระวังในการประชุมหรือพบปะกันมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ผมรบัรองว่าความยึดม่ันของเราในการประกอบการบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนน้ันยังคงม่ันคงเหมือนเดิม และเรา

ได้ใช้ความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ท้ังน้ีผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความ

ต้ังใจหลักในการจัดท ารายงานเล่มน้ีขึ้นด้วยความมุ่งม่ันและความพยายามของบุคลากรทุกคนในบรษัิทฯ ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า

รายงานฉบับน้ีจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความต้ังม่ันของกลุ่มบริษัทอาปิโกฯในการสนับสนุนความย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ท้ายท่ีสุดน้ี ผมขอท้ิงท้ายไว้ด้วยค าพูดของคุณอะคิโอะ โทโยดะ – ประธานของโตโยต้า 

มอเตอร ์คอรป์อเรชัน – ท่ีเคยกล่าวไว้ว่า “จงต้ังเป้าหมายในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ แล้วต้ังม่ันเสมอว่าฉันสามารถท าให้มันเป็นไปได้” 

(“Dream the Impossible, and say I’m Possible”) โดยการมีทัศนคติดังกล่าวน้ันจะช่วยผลักดันให้เราสามารถผ่านพ้นส่ิง

ต่างๆไปได้ด้วยดี ไม่ว่าอุปสรรคท่ีเข้ามาจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม ถ้าพวกเราทุกคนต่างรว่มมือและพยายามไปด้วยกัน เราก็จะ

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่าน้ันไปได้ 

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

นาย เย็บ ซู ชวน 

ประธานและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สารจากประธาน และ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มอาปิโกฯ คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ความคล่องตัว รักษ์ส่ิงแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความมุ่งม่ันสู่การเป็น

องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานของความสุขท่ีย่ังยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของ

ลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และ ความสุขของสังคม ด้วยความใส่ใจ

และความมุ่งม่ันต่อการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมดังกล่าวน้ีตรงกับแนวคิดของ “ความ

ย่ังยืน” ท่ีให้ความส าคัญกับคุณค่าท่ีว่า บุคคลหรอืองค์กรใดๆต้องค านึงถึงผลกระทบของ

การกระท าต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ โดยหลักการท่ีเก่ียวโยงกันของวิสัยทัศน์ของ

บรษัิทฯและแนวคิดด้านความย่ังยืนน้ีเป็นส่วนท าให้กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ต้ังม่ันและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงรายงานความย่ังยืนปี 2563 ของบรษัิทฯเล่มน้ีจะกล่าวถึง

ผลลัพท์ของความมุมานะของบรษัิทฯในการส่งเสรมิสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
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ข้อมูลทั่วไปของบรษัิท 

ชื่อบรษัิท / ชื่อในตลาดหุน้ บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) / AH 

ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์ 

- ชิ้นส่วนโลหะป๊ัมขึ้นรูป 

- ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว 

- ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์และถังน้ามันพลาสติก 

- ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ป๊ัมขึ้นรูปโลหะ 

- ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด 

- ชิ้นส่วนหล่อขึน้รูปโลหะ 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิาร 

- รถยนต์ฟอรด์ 

- รถยนต์มิตซูบิช ิ

- รถยนต์ฮอนด้า 

- รถยนต์โปรตอน 

- รถยนต์ฮุนได (ตัวแทนจัดจ าหน่าย) 

- รถจักรยานยนต์ Bajaj, Husqvarna, และ KTM  (ตัวแทนจัด

จ าหน่าย) 

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT 

- ระบบน าทาง 

- ระบบน าทาง POWERMAP 

- ระบบติดตามสินค้า (Rack Tracking System) 

- บรกิารให้ค าปรกึษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS 

Consulting)  

ท่ีต้ังของส านักงานใหญ ่
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 

จังหวดัพระนครศรอียุธยา 13160 

ท่ีต้ังของกลุ่มธุรกิจ 
1. ไทย                                                     2. มาเลเซีย 

3. สาธารณรฐัประชาชนจีน                    4. สหราชอาณาจักร 

5. โปรตเุกส                                            6. เยอรมัน 

7. ไต้หวัน                                                8. สิงคโปร ์

จ านวนพนักงาน 4,579 คน 

รายได้รวม 17,798 ล้านบาท 

เงินลงทุนท้ังหมด  322,649,160 บาท 

การเป็นสมาชิกในองค์กร สมาคมผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) 

 
หมายเหตุ ขอ้มูลเพ่ิมเติมของบรษัิทปรากฎอยู่ในรายงานประจ าป ี2563 และเว็บไซต์ของบรษัิท www.aapico.com 

ธุรกิจของบรษัิท  

http://www.aapico.com/
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ธุรกิจหลัก  

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ให้กับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีผลิตโดยบรษัิทและบรษัิทย่อยมีความ

หลากหลายด้านเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับยานยนต์ ท้ังรถยนต์น่ังและรถกระบะ และส าหรบั

เครื่องจักรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะป๊ัมขึ้นรูป (Stamped) 

ชิ้นส่วนโลหะอัดขึ้นรูป (Forged) และกลึงเจียผิว (Machined) ชิ้นส่วนพลาสติก ถังน้ามันพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์จับยึด 

แม่พิมพ์ป๊ัมโลหะและชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ 

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ยังด าเนินการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บรกิารหลังการขาย

ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการท่ีทันสมัย เพ่ือให้บริการตรวจสภาพ

รถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบรกิารด้านงานพ่นสี เป็นต้น ในประเทศไทย บริษัทเป็นตัวแทน

จ าหน่ายและให้บรกิารหลังการขายของรถยนต์ฟอรด์และรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บรกิารส าหรับรถยนต์

ฟอรด์ต้ังอยู่บนถนนรามอินทราและถนนศรนีครนิทร ์ และมีโชว์รูมพรอ้มศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์มิตซูบิชิต้ังอยู่ท่ีนวนคร 

ปากเกร็ดและปทุมธานี ซ่ึงศูนย์บริการท่ีต้ังอยู่ท่ีปากเกร็ดและปทุมธานีจะให้บริการตามมาตรฐาน 3S (showroom, 

service, and spare parts) ในขณะท่ีศูนย์บริการนวนครจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, 

service, spare parts, and body shop)  

ส าหรบัในประเทศมาเลเซีย บรษัิทเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บรกิารหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์

โปรตอน โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการส าหรับรถยนต์ฮอนด้า ต้ังอยู่ท่ีเมืองคาจังและเปตาลิงจายา ในเมืองคาจังจะ

ให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในส่วนของเมืองเปตาลิงจายาจะ

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

ด้านงานพ่นสีส าหรบัลูกค้าท่ีน ารถมาเข้ารบับรกิาร และในเดือนเมษายน 2562 บริษัทได้จัดต้ังบรษัิทใหม่ เพ่ือให้บรกิาร

แบบครบวงตรด้์วยมาตรฐาน 3S ส าหรบัรถยนต์โปรตอน ในเชราส กัวลาลัมเปอร ์

มากไปกว่าน้ัน บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการให้ข้อมูลสถานท่ีต่างๆ โดยบริษัทประสบ

ความส าเรจ็ในการร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตยาน

ยนต์ชั้นน า ได้แก่ มิตซูบิชิ นิสสัน เอ็มจี และฮุนได ซ่ึงต่างเลือกใช้แผนท่ีดิจิทัลของบรษัิทเพ่ือเป็นระบบน าทางท้ังในประเทศ

ไทยและ/หรือประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากข้อมูลสถานท่ีมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากความ

แพร่หลายของอินเตอรเ์น็ตและข้อมูลขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้ใช้ความสามารถหลักท่ีแข็งแกร่งในเรือ่งฐานข้อมูลสถานท่ี 

และแผนท่ีดิจิทัลในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบติดตาม GPS ระบบสมารท์โลจิสติกส์ ระบบติดตามสินค้าส าหรบั

โรงงานอัจฉรยิะ และระบบวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเกษตรอัจฉรยิะ จากการท่ีบรษัิทเป็นผู้รเิริม่ในการท าระบบน าทาง บรษัิท

ได้พัฒนาตนเองให้เป็นบรษัิทข้อมูล เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้อย่างดีขึ้นในการขับขี่  

 

โครงชว่งล่างรถกระบะ
22%

ชิน้สว่นโลหะปั๊ มขึน้รูป
และเชือ่มประกอบ

16%

ชิน้สว่นโลหะตีอัดขึน้รูป, 
หล่อขึน้รูปโลหะและ

พลาสติก
32%

แม่พมิพแ์ละอุปกรณ์จับยึด
0%

ตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์
30%

บรกิารด้านเทคโนโลยี IoT
0%
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ห่วงโซท่างธุรกิจ 
 
 
 

 
  

ธุรกิจท่ีเก่ียวกับรถยนต์ ธุรกิจท่ีไมเ่ก่ียวกับรถยนต์ 

การผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต์  

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และ
ศูนย์บรกิาร 

ชุมชน/
สงัคม 

วัตถุดิบหลัก 
น้า  

พลังงาน 
พลังงานทดแทน 

 

-จัดหาวัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมหรอืผ่านโรงงาน
ท่ีได้รบัรองว่ามีการจัดการ
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมอย่างดี 

-การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า
และกระทบต่อสงัคมและ 
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

กระบวนการผลิต 
 

กลุ่มธุรกิจการผลิตและ
จ าหน่ายรถยนต์ 

-จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าด้วยคุณภาพ
และการบรกิารท่ีเป็นมาตรฐาน
และตรงเวลา 

 

ผู้ผลิตทอดท่ี 3 และ    
ทอดท่ี 2 

กลุ่มบรษัิทอาปิโก 

- ช้ินส่วนแมพ่ิมพ์ป๊ัมข้ึนรูปโลหะ 

- ช้ินส่วนอุปกรณ์จับยดึ 

ผู้ผลิตทอดท่ี 1 

กลุ่มบรษัิทอาปิโก 

- ช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป 
- หล่อและฉีดพลาสติกข้ึนรูป 
- ตีอัดข้ึนรูปและกลึงเจียผิว 

- หล่อข้ึนรูปโลหะ 
- ท่อเหล็ก 

 

-วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในการผลิต 
 

-การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

-การจัดการของเสีย พรอ้มท้ังการควบคุมและลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 

 

-การจ้างงานและการเพ่ิมโอกาสทางรายได้ในท้องถ่ินท่ีต้ังสถาน
ประกอบการ 

-การพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์และทักษะความ 
สามารถอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนองค์กรให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้

-การรณรงค์การหมุนเวียนทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือให้เป็นโรงงานปราศจากขยะ 

การขายและการตลาด 
 

การขายและ           
บรกิารหลังการขาย 

 

-การรกัษาและเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล และแสดงความรบัผิดชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่มอบให้กับลกูค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันและ

ไว้ใจในบรกิาร 
 

กลุ่มบรษัิทอาปิโก 
- ตัวแทนจัดจ าหน่ายรถยนต์ (ฟอรด์, ฮอนด้า, ฮุนได, 
โปรตอน, มติซูบิชิ, KTM Husqvarna และ Bajaj) 

- การขายบนสายพานการผลิต 

 

-การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการให้บรกิารหลังการขาย 
 

ลูกค้า ตัวแทนจัดจ าหน่าย 

B2C 

-การรกัษาและเพ่ิมระดับความพึง

พอใจของลกูค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

และแสดงความรบัผิดชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่มอบให้กับลกูค้า 

เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันและ

ไว้ใจในบรกิาร 
 

บรษัิท 
คู่ค้า 

ลดผล 
กระทบ 

จัดหา
วัตถุดิบ/สรา้ง
คุณค่ารว่ม 

พนักงาน 

จัดการ
วัตถุดิบ 

วิจัย/
พัฒนา
นวัตกรรม 

พนักงาน 

พัฒนาทกัษะ
ความปลอดภัย 
ความเทา่เทยีม 

ชุมชน/
สงัคม 

จัดการของเสยีลด
ผลกระทบ/จ้างงาน/
ความปลอดภัย 

 

ภาครฐั 

สรา้งความ
รว่มมือ 

 

ลกูค้า 

สรา้งความพึง
พอใจและไว้วางใจ 

 

พนักงาน 

ค่าจ้าง/สวัสดิการ 
สทิธิมนุษยชน 

มั่นใจในสนิค้า
และบรกิาร 

 

ผู้ถือหุน้ คู่แข่ง 

ผลตอบแทน
จากการลงทนุ 

การแขง่ขัน
อย่างโปรง่ใส 

ชุมชน 

 พัฒนาชมุชน/
จ้างงาน 

อุตสาหกรรมของกลุ่มคู่ค้า 

 

 

ด้านเทคโนโลยี การเช่ือมต่อ 
และ IoT 

อิเล็กทรอนิกส์ 

อ่ืนๆ 

กลุ่มบรษัิทอาปิโก 
- กล้องติดรถยนต์ 
- ระบบน าทาง 
- ช้ินส่วนยานยนต์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
กลุ่มบรษัิทอาปิโก 
- เครือ่งมอืท่ีใช้ระบบ Oracle 
- การโทรสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ฐานข้อมูล 
- เว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์ 
- แผนท่ี 

 

B2B & B2C  
B2B B2B 

-จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าด้วยคุณภาพและการบรกิารท่ีเป็น
มาตรฐานและตรงเวลา 
 
-การรกัษาและเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล และแสดงความรบัผิดชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่มอบให้กับลกูค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ัน

และไว้ใจในบรกิาร 
 

-การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการให้บรกิารหลังการขาย 
 

B2B & B2B2C  

ภาครฐั 

สรา้งความ
รว่มมือ 

 

-การจัดการของเสีย พรอ้มท้ังการควบคุมและลดปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆเพ่ือลดผลกระทบต่อชมุชนและสังคม 

-การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและกระทบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

- ความรบัผิดชอบต่อ
สนิค้าและบรกิาร 

- วิจัย/พัฒนา
นวัตกรรม 

จัดการของเสยี/

ลดผลกระทบ 
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โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษัิท 
 

50% 50% 100% 100%

51% 49% 100%

51% 49% 100% 99%

1%

49.2% 49.2% 100% 100%

54% 46% 100% 100%

80% 20% 100% 100%

60% 40% 100%

24% 76%

30% 70%

40% 60%

49% 51%

80% 20% 100%

48% 40% 100%

12% 100% 49%

100% 100%

100%

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 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 เอ็นเตอรไ์พรส์

 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 เอเบิล มอเตอรส์ 

ปทุมธำนี จ ำกัด

บรษัิท โฟตอน พำสเซนเจอร ์วฮีีเคิล 

ดิสทรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท นูโร เทคโนโลยี จ ำกัด 

(ไต้หวนั)

บรษัิท เอ อีอำรพ์ ีจ ำกัด

บรษัิท โซจิทส ึออทรำนส ์          คอร์

ปอเรชั่น(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 ำกัดออโต้ เนว ิ(มำเลเซีย)

บรษัิท อำปิโก มอเตอรส์ (กวนตัน) 

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท อำปิโก มอเตอรส์ (เตเมอรโ์ล) 

จ ำกัด (มำเลเซีย)

บรษัิท อำปิโก ฮโยจิน ออโต้เทค จ ำกัดบรษัิท ฮโยจิน ออโต้เทค จ ำกัด 

(เกำหลีใต้)

บรษัิท สมทูเลน จ ำกัด

บรษัิท อำปิโก มอเตอรส์ จ ำกัด (มำเลเซีย)

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บรกิารหลังการขาย

บรษัิท โซจิทส ึคอรป์อเรชั่น

(ญีปุ่่น)

บรษัิท ฮุนได มอเตอร ์

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ จ ำกัด

บรษัิท เอเบิล มอเตอรส์ 

ปำกเกรด็ จ ำกัด

37%
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ก้าวย่างแห่งความส าเรจ็ 
 
 

2528 ▪ จดทะเบียนบรษัิท เอเบิล ออโตพารท์ อินดัสตรส์ี จ ากัด (อาปิโก) และเริม่เป็นผู้จัดจ าหน่ายและประกอบชิ้นส่วน 
ยานยนต์ฟอรด์ 

2540 
▪ เปิดโรงงานแห่งแรกของบรษัิทอาปิโกบนพ้ืนท่ีขนาด 15 ไรใ่นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรอียุธยา และ

จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนครัง้แรกกับบรษัิท ซาโน่ ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือก่อต้ังบรษัิท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรส์ี (2539) จ ากัด 
(ASICO) 

2545 ▪ จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

2546 ▪ เข้าซ้ือกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะจากบรษัิท ดาน่า คอรป์อเรชั่น สหรฐัอเมรกิา และเปล่ียนชื่อเป็น 
บรษัิทอาปิโก อมตะ จ ากัด 

2547 ▪ ขยายธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการบรษัิท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรซีีซ่ัน ฟอรจ์จ้ิง จ ากัด 

2549 

▪ ก่อต้ังบรษัิท อาปิโก ไฮเทค พารท์ส์ จ ากัด 
▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 60 ในบรษัิท อาปิโก ไอทีเอส จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตซอฟแวรร์ะบบน ารอ่งการเดินทาง 
▪ ลงทุนในบรษัิท แจ็คสปีด คอรป์อเรชัน่ (สิงคโปร)์ 
▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับบรษัิท มิตซูอิเกะ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่น 

2550 

▪ ควบกิจการบรษัิท เคพีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนชื่อเป็นบรษัิท อาปิโก ฟอรจ์จ้ิง จ ากัด (มหาชน) และ 
บรษัิท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 

▪ ลงนามในสัญญาข้อตกลงขอความชว่ยเหลือทางด้านเทคนิคกับบรษัิทเอ็ดซา (เยอรมัน) ส าหรบัการผลิตตัวควบคุม
ระยะการเปิด/ปิดประต ูบานพับประตแูละเบรกมือ 

2551 ▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับกลุ่มบรษัิท ม้ินท์ สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2552 ▪ ก่อต้ังบรษัิท อาปิโก สตรคัเจอรลั โปรดักส์ จ ากัด เพ่ือการผลิตโครงชว่งล่างรถกระบะ 

2553 

▪ ครบรอบ 25 ปีของกลุ่มบรษัิทอาปิโก และเริม่ด าเนินการผลิตท่ีโรงงานแห่งท่ีสองของบรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน)  
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 

▪ จัดต้ังบรษัิทรว่มทุนกับบรษัิท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญ่ีปุ่น 

2554 ▪ ก่อสรา้งโชวรู์ม 3S ส าหรบัตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแล้วเสรจ็ 

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

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

2557 ▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท ควอนต้ัม อินเวนชั่น จ ากัด ประเทศสิงคโปร ์
▪ จัดต้ังบรษัิท อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จ ากัด 

2558 
▪ ประกาศนโยบาย TURBO และก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายและผลก าไรภายในปี 2563 และจัดโครงสรา้งกลุ่ม

ธุรกิจสนับสนุนองค์กร 
▪ ได้รบัการรบัรองเครดิตจากทรสิเรทต้ิงท่ี BBB+ และออกหุ้นกู้ 

2559 ▪ เริม่มองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ start-up 

เติ
บ
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2560 

▪ เข้าถือหุ้นรอ้ยละ 25.1 ในบรษัิท Sakthi Global Auto Holding Limited (SGAH) สหราชอาณาจักร และรว่มเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพ่ือขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปในระดับโลก 

▪ จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท แจ็คสปีด คอรป์อเรชั่น (สิงคโปร)์ และบรษัิท ควอต้ัม อินเวนชั่น จ ากัด 
▪ บรษัิท โซจิทซึ คอรป์อเรชัน่ (Sojitz) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีใหญ่เป็นอันดับสอง ได้เข้ารว่มบันทึกความเข้าใจ (MOU) ท่ีจะขาย

หุ้นของอาปิโก ไฮเทค ท้ังหมดของบรษัิทให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่ืนๆ 

2561 

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

เวียดนาม 
▪ เข้าลงทุนเพ่ิมรอ้ยละ 24.89 ในบรษัิท Sakthi Global Auto Holding Limited เพ่ือสนับสนุนและเสรมิสรา้งความ

แข็งแกรง่ของพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก 

2562 

▪ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ใน Sakthi Global Auto Holding Limited 
▪ เข้าลงทุนในบรษัิท อาปิโก ไมอา จ ากัด ประเทศโปรตุเกส ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และบรษัิทย่อยประกอบด้วย  

บรษัิท อาปิโก อเกด้า จ ากัด ประเทศโปรตเุกส และ บรษัิท ศักติ โปรตเุกส จ ากัด ประเทศเยอรมัน 
▪ เปิดให้บรกิารโชว์รูมพรอ้มศูนย์บรกิารส าหรบัรถยนต์โปรตอน ในเชราส กัวลาลัมเปอร ์

2563 

▪ ก่อต้ังบจ. อาปิโก ฮโยจิน ออโต้เทค ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยท่ี บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าถือหุ้นในสัดส่วน รอ้ยละ 55 ด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เก่ียวกับยานยนต์และ Robotic Integration 

▪ บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. อาปิโก ฮโยจิน ออโตเทค จากรอ้ยละ 55 เป็น รอ้ยละ 70 
▪ บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าซ้ือโชวรู์มโปรตอนแห่งใหม่ในรฐัปาหัง ประเทศมาเลเซีย จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บจ. อาปิโก 

มอเตอรส์ (กวนตัน) และ บจ. อาปิโก มอเตอรส์ (เตเมอรโ์ล) 
▪ บมจ.อาปิโก ไฮเทค ได้รบัรางวัลแห่งความย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 จากตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 
▪ บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รบัรางวัล Best Quality Supplier Award ประจ าปี 2563 จากกลุ่มโตโยต้า 
▪ บรษัิท เทนากา เซเทีย รซีอสเซส จ ากัด ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบมจ. อาปิโก ไฮเทคในมาเลเซีย  ได้รบัรางวัล Honda CEO 

Award และรางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเย่ียมจากฮอนด้า มาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก้าวไป
สู่การแ

ข่งขัน
ใน
ระดั

บ
ส
ากล

 

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2563 

จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

รางวัล Best Quality Supplier 2563 

จากกลุ่มโตโยต้า 
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 อาปิโกฯกับความยัง่ยนื 

แน่นอนว่าการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ันมีความส าคัญท้ังในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการทรพัยากรอย่างย่ังยืน 

รวมท้ังการสรา้งประโยชน์และความรบัผิดชอบต่อชมุชนและผู้มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  อาปิโกฯจึงอยากเป็นส่วนหน่ึงในการ

ขับเคล่ือนความม่ันคงและย่ังยืนให้กับสังคม 

ในการวางแนวทาง กรอบความคิด และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ัน อาปิโกฯได้น าวสิัยทัศน์ พันธกิจหลักของ

บรษัิท การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ผนวกกับประเด็นต่างๆท่ีเป็นแนวโน้มของโลกและมี

อิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในเชิงโอกาสและความเส่ียงมาประกอบการพิจารณาด้วยความมุ่งหวังการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ในระดับสากลท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รกัษ์ส่ิงแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กรอบมิติท้ัง 3 มิติ บน

พ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในองค์กรและการมีสว่นรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

นโยบายการพฒันาธุรกิจอย่างย่ังยืน 

ธุรกิจการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีส่วนเป็นอย่างมากต่อการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจ านวนมาก เช่น วัตถุดิบ เครือ่งมืออุปกรณ์ เครือ่งจักร ผู้ผลิตชิน้ส่วนประกอบ และการขนสง่ เป็นต้น ซ่ึง

การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืนในองค์กร จึงได้จัดท านโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค านึงถึง

ปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 

1. การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยค านึงถึงปัจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอก 

2. การด าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 

3. การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. การด าเนินธุรกิจโดยสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 

 

โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารความย่ังยืน 

 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ได้ผนวกการบรหิารจัดการความเสี่ยงและการประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหน่ึงใน

พันธกิจท่ีส าคัญในการบริหารองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนเข้ากับการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน โดย

ในการประเมินความเส่ียงน้ันจะประเมินท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุมในเชิงกลยุทธ์ การ

ประกอบธุรกิจ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท้ังน้ีในคณะกรรมการบริษัทจะท าการประเมิน

ความเสี่ยงและแนะแนวทางการบริหารและจัดการให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะท างานฝ่ายต่างๆ ซ่ึงจะมีการ

ติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการด้านความย่ังยืน 

▪ ประเมินความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ แนะแนวทางการบรหิารจัดการ 

▪ วางกลยุทธ์และแผนการบรหิาร 

▪ ก าหนดนโยบายด้านความย่ังยืน 

▪ พิจารณาผู้ท่ีมีส่วนได้เสียและประเด็นส าคัญทางธุรกิจ 

▪ ส่งเสรมิและติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายความย่ังยืน 
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โครงสรา้งคณะกรรมการด้านความย่ังยืน 

 คณะกรรมการและคณะท างานด้านความย่ังยืนของบรษัิท ได้ขับเคล่ือนการด าเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความ

ย่ังยืนของกิจการอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้บรหิารระดับสงูของบรษัิทเป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้บรหิารระดับกลาง และพนักงาน

ท่ีเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นส่วนรว่มของคณะกรรมการและคณะท างานด้านความย่ังยืน โดยมีการก าหนดขอบเขต 

อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ประสานงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ในการสรา้ง

ความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้มีสว่นได้เสียของบรษัิทให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยค านึงความ

รบัผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ 

 ในการติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ คณะท างานด้านความย่ังยืนจะท างานติดตามและรายงานผลต่อ

ประธานคณะกรรมการด้านความย่ังยืน จากน้ันประธานคณะกรรมการด้านความย่ังยืนจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือท าการพิจารณา ประเมินการด าเนินงาน 

ตรวจสอบนโยบาย เพ่ือปรบัปรุงแนวทางในการบรหิารจัดการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืน 

เลขานุการ 

คณะท างานฝ่าย
การเงิน 

คณะท างานฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง 

คณะท างานฝ่าย
การผลิต 

คณะท างานฝ่าย
บุคคล 

คณะท างานฝ่าย
ควบคุมและ
รบัประกัน
คุณภาพ 

คณะท างานฝ่าย
การตลาด 

คณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

ประธานคณะกรรมการด้าน
ความย่ังยืน 

คณะท างานด้านความ
ย่ังยืนฝ่ายต่างๆ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร 
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กรอบแนวคิดการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทอาปิโกฯมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินงานและพัฒนาบริษัทอย่างย่ังยืนเพ่ือส่งมอบคุณค่าและลดผลกระทบต่างๆต่อผู้มีส่วน

ได้เสีย เพ่ือแสดงการมีจิตส านึกท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ โดยอาปิโกฯยึดหลักการด าเนินงานและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ภายใต้กรอบแนวคิด “3E” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเพ่ิมพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Enhance 

Economic Value) การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยังยืน 

(Eco-Efficiency) ท้ังน้ีการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการค านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯจึงมุ่งเน้นสนุบสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัการด าเนินงานในปี 2563 น้ี 

ทางบรษัิทให้ความส าคัญกับ 9 เป้าหมายหลักท่ีมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของบรษัิท เพ่ือสรา้งคุณค่าอย่างย่ังยืน

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังน้ี 

 

Enhance Economic Value

การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

Elevate Quality of Life 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

Eco-Efficiency                             

การบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน จึงได้พัฒนากรอบแนวคิดความย่ังยืนน้ีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและเป้าหมายในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบรษัิท 



 

รายงานความย่ังยืน 2563 I GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44         17 

 

 

 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯได้น าวิสัยทัศน์ของบรษัิทในเรือ่งความสุขท่ีย่ังยืน 4 ประการ อันได้แก่ ความสขุของลูกค้า ความสขุของพนักงาน 

ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสขุของสังคม มาประกอบการพิจารณารว่มกับกรอบแนวคิดความย่ังยืนและกรอบมาตรฐานการ

รายงานความย่ังยืนของ GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) เพ่ือให้เกิดประเด็นส าคัญต่างๆท่ีผู้มีสว่นได้

เสียให้ความสนใจและได้รบัผลกระทบ รวมถึงประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิทด้วย โดยบรษัิทให้ความส าคัญ

กับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสรา้งความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้

บรรลคุวามคาดหวังท่ีส าคัญในการบรหิารจัดการเพ่ือความย่ังยืน  
 

ข้ันตอนการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย 

 

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้สว่นเสียให้ความสนใจและช่องทางการมีส่วนรว่ม 

ผู้มีสว่นได้เสยี ความคาดหวงั การปฏิบัติต่อผู้มสีว่นได้เสีย ช่องทางการสือ่สาร ประเด็นด้านความยั่งยนื 

ลูกค้า สินค้าท่ีมีคุณภาพ, ต้นทุนต่า, การ

ส่งมอบตรงเวลา, ความปลอดภัย

ในการท างาน, การให้ความ

รว่มมือท่ีดี, ความโปรง่ใสในการ

ท างาน 

1) การพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า 

2) การบรหิารจัดการเพ่ือสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีแก่ลกูค้า 

3) การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 

▪ การประชมุ 

▪ การพบปะ 

▪ การรายงาน 

▪ การอบรม/ สมัมนา 

▪ การบรหิารความสมัพันธ์อันดี 

▪ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

▪ การใช้นวัตกรรมพัฒนาการ    

ท างาน 

▪ การบรหิารจัดการต้นทุนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

พนักงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี, 

ความเป็นธรรม, การมีสว่นรว่ม, 

สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยใน

การท างาน, การมีคุณภาพชีวติท่ี

ดี, การพัฒนาตนเอง, ความก้าว 

หน้าในสายอาชีพ 

 

1) การบรหิารจัดการผลตอบแทน

และสวัสดิการพนักงาน 

2) การจัดการสภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัยในการท างาน 

3) การพัฒนาความสามารถของ

พนักงานให้เหมาะสมกับการ

เติบโตของบรษัิท 

4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

พนักงาน 

▪ การประชมุประจ าสัปดาห์ 

▪ การประชมุกลุ่มย่อย 

▪ ระบบอินทราเน็ต 

▪ จดหมายอิเลคทรอนิคส ์

▪ การฝึกอบรมพนักงาน 

▪ กิจกรรมพนักงานสมัพันธ์ 

▪ การรบัข้อรอ้งเรยีน 

▪ ความปลอดภัยในการท างาน 

▪ การพัฒนาบุคลากร 

▪ สิทธิมนุษยชน 

▪ ความภักดีต่อองค์กรและการ

รกัษาพนักงาน 

▪ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง

เป็นธรรม  

การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย  

▪ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 

โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ อันได้แก่  ความ
รบัผิดชอบ ความสมัพันธ์ 
อิทธิพลต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท เป็นต้น 

▪ การระบุระดับผลกระทบ
ของบรษัิทท่ีมีต่อผู้มีสว่น
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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ผู้มีสว่นได้เสยี ความคาดหวงั การปฏิบัติต่อผู้มสีว่นได้เสีย ช่องทางการสือ่สาร ประเด็นด้านความยั่งยนื 

ผู้ถือหุน้ ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ

โปรง่ใสในการบรหิารกิจการ, การ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ 

ขันทางธุรกิจและแผนการลงทุน

ในอนาคต, ความย่ังยืนของธุรกิจ, 

การจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

1) การสรา้งความเชื่อม่ันให้กับ 

นักลงทุน 

2) การแสดงข้อมูลอันเป็นจรงิและ

ตรวจสอบได้ 

3) การแสดงรายงานความ

รบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

▪ การประชมุผู้ถือหุ้น 

▪ รายงานประจ าปี 

▪ กิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์ 

▪ เว็บไซต์ 

▪ การเย่ียมชมโรงงาน 

▪ การรบัข้อรอ้งเรยีน 

▪ การก ากับดูแลกิจการ 

▪ จรยิธรรมธุรกิจ 

▪ การบรหิารความเสี่ยง 

▪ การสรา้งผลประกอบการท่ี

ม่ันคงและย่ังยืน 

▪ การเปิดเผยข้อมูลการด าเนิน 

งานอย่างโปรง่ใสและ

ตรวจสอบได้ 

คู่ค้า ก าไร, ความม่ันคงทางธุรกิจ, 

ช าระเงินตรงเวลาและครบถ้วน, 

การท าธุรกิจท่ีโปรง่ใสและเป็น

ธรรม, สญัญาชื้อขายชดัเจน ไม่

เอารดัเอาเปรยีบ, การส่วนรว่มใน

การพัฒนารว่มกับลกูค้า 

1) การบรหิารเครดิตและความ

เชื่อม่ันของคู่ค้า 

2) การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า โดย

การเพ่ิมความสามารถการแขง่ขัน 

3) การสื่อสารนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติ และนโยบายความรบัผิด 

ชอบต่อสังคม 

4) การขยายความสัมพันธ์ระหว่าง

ธุรกิจโดยการใชก้ลยุทธ์เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 

▪ การประชมุประจ าปี 

▪ การเย่ียมชมบรษัิทคู่ค้า 

▪ การพบปะ 

▪ การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม

รว่มกับคู่ค้า 

▪ การอบรม/ สมัมนา 

▪ การบรหิารจัดการคู่ค้า 

▪ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปรง่ใส่

และเป็นธรรม 

▪ การเติบโตทางธรุกิจรว่มกัน

อย่างย่ังยืน 

ชุมชน/สังคม ความปลอดภัยในด้านสขุภาพ,  

การด าเนินธุรกิจท่ีไม่ก่อมลภาวะ

ให้กับชมุชนและสังคม, การมีส่วน

รว่มในการพัฒนาและสนับสนุน

ชุมชน/ สงัคม 

1) การจัดการข้อรอ้งเรยีน 

2) การจัดท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม

เพ่ือสรา้งการมีส่วนรว่มในการ

พัฒนาชมุชน/ สงัคม 

3) การสรา้งความสมัพันธ์อันดี

ระหว่างโรงงานและชุมชนรอบข้าง 

▪ การพบปะชุมชน 

▪ การรบัข้อรอ้งเรยีน 

▪ การสนับสนุนกิจกรรม 

▪ การให้ความช่วยเหลือ 

▪ การพัฒนาชมุชน 

▪ ส่งเสรมิกิจกรรมเพ่ือสังคม 

▪ รกัษาส่ิงแวดล้อมในชมุชนและ

สังคม 

▪ การพัฒนาและสง่เสรมิการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในชมุชน

และสงัคม 

ภาครฐั การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูก 

ต้องครบถ้วน, การจ่ายภาษีและ

ค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้อง, การ

ให้ความรว่มมือในกิจกรรมต่างๆ

กับภาครฐั,การจัดการข้อรอ้ง 

เรยีนหรอืข้อพิพาทกับชุมชน 

1) การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

ราชการ 

2) การให้ความรว่มมือกับหน่วย 

งานราชการ 

▪ การเข้ารว่มประชมุสมัมนา 

▪ การพบปะ เข้าเย่ียมใน

วาระส าคัญ 

▪ การสรา้งกระบวนการและ

รกัษามาตรฐานการรกัษา

ส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน 

▪ การรณรงค์การหมุนเวียน

ทรพัยากร เพ่ือไม่ให้เกิดขยะ 

▪ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบียบ 

คู่แข่ง การแข่งขันอย่างโปรง่ใสและเป็น

ธรรม 

1) การด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส

และเป็นธรรม 

▪ การเข้ารว่มเป็นสมาชกิ

สมาคม 

▪ การพบปะและเปล่ียน

ประสบการณ์ 

▪ การก ากับดูแลกิจการ 

▪ จรยิธรรมธุรกิจ 
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การประเมินประเด็นส าคัญทางธุรกิจน้ันมีการอิงตามมาตรฐานของ GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) 

กอปรกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบรษัิทฯในเรือ่งความสุขท่ีย่ังยืน 4 ประการและกรอบแนวคิดความย่ังยืนของกลุ่มบรษัิทฯ เพ่ือให้

สามารถบรหิารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนการประเมินประเด็นส าคัญ 

 

ผลการประเมินประเด็นส าคัญทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติเศรษฐกิจ 

1. การก ากับดูแลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจ 

2. การบรหิารจัดการความเส่ียง 

3. การบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4. การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน 

5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

6. การบรหิารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 

มิติส่ิงแวดล้อม 

7. การส่งเสรมิกิจกรรมรกัษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนและสังคม 

8. การสรา้งกระบวนการและรกัษามาตรฐานการรกัษา
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน 

9. การบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนวัตกรรม 

10. การรณรงค์การหมุนเวียนทรพัยากรเพ่ือไม่ให้เกิดขยะ 

มิติสังคม 

11. การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในองค์กร 

12. ความปลอดภัยในการท างาน 

13. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

14. การส่งเสรมิความภักดีของพนักงานต่อองค์กรและการรกัษา
พนักงาน 

15. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

16. การพัฒนาชุมชนและการส่งเสรมิกิจกรรมเพ่ือสังคม 

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

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

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

 

▪ การพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา
ธุรกิจควบคู่ไปกับความ
ย่ังยืน ท้ังน้ีได้ท าการ
ทบทวนสาระส าคัญด้าน
ความย่ังยืนและเปิดรบั
ข้อเสนอแนะความคิด 
เห็นต่อสาระส าคัญของผู้
มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไป
พัฒนาและปรบัปรุงการ
รายงานในปีต่อไป 

ผล
กร
ะท
บ
ต่
อผู้
มี
ส่ว
น
ได้
เส
ีย 

สูง 

สูง 
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจบรษัิท 

ต่า 

 

ประเด็นท่ีมีความส าคัญมาก 
ประเด็นท่ีมีความส าคัญปานกลาง 
ประเด็นท่ีมีความส าคัญน้อย 

1  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

การประเมินประเด็นส าคัญ  
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ประเด็นที่ส าคัญและขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความย่ังยืน 

ประเด็นส าคัญ 

ขอบเขตผู้มสีว่นได้เสีย 

ตัวชีว้ัดขององค์กร 
ประเด็นด้านความ

ยั่งยนืตามกรอบ GRI 

การสนับสนุนเป้าหมายการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน (UN SDGs) ลูกค้า 

 

พนักงาน 

 

ผู้ถือหุ้น 

 

คู่ค้า 

 

ชุมชน/

สังคม 

ภาครฐั 

 

คู่แข่ง 

 

มิติเศรษฐกิจ 

1. การก ากับดูแลกิจการและจรยิธรรม
ธุรกิจ ◼ ◼ ◼ ◼  ◼  

จ านวนข้อรอ้งเรยีนด้านธรรมาภิบาล 
 

GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 102-18 
GRI 102-19 

 

2. การบรหิารจัดการความเสี่ยง ◼ ◼ ◼ ◼    

- ความม่ันคงทางธุรกิจ 
- ผลตอบแทนทางธุรกิจ 
- คุณภาพและราคาของสินค้า 
- สิทธิและประโยชน์จากการท างาน 

GRI 102-30 
 

3. การบรหิารความสมัพันธ์กับลูกค้า ◼  ◼     ระดับความพึงพอใจของลกูค้า 
GRI 103 
GRI 418 

 

4. การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างาน ◼ ◼      

อัตราก าไรขั้นต้นหลังหักลบต้นทุน

ขายและบรกิาร 
GRI 203 

 

5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ◼   ◼    ระดับความพึงพอใจของลกูค้า GRI 103 
 

6. การบรหิารจัดการห่วงโซ่คุณค่า    ◼    ระดับความพึงพอใจของคู่ค้า 

GRI 102-9 
GRI 102-30 
GRI 414-1 
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ประเด็นส าคัญ 

ขอบเขตผู้มสีว่นได้เสีย 

ตัวชีว้ัดขององค์กร 
ประเด็นด้านความ

ยั่งยนืตามกรอบ GRI 

การสนับสนันเป้าหมายการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน (UN SDGs) ลูกค้า 

 

พนักงาน 

 

ผู้ถือหุ้น 

 

คู่ค้า 

 

ชุมชน/

สังคม 

ภาครฐั 

 

คู่แข่ง 

 

มิติสิง่แวดล้อม 

7. การสง่เสรมิกิจกรรมรกัษา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและสังคม     ◼ ◼  ความพึงพอใจของคนในชมุชน 

GRI 304 
GRI 305 
GRI 306 

 

8. การสรา้งกระบวนการและรกัษา
มาตรฐานการรกัษาส่ิงแวดล้อมภาย 
ในโรงงาน 

◼ ◼      
อัตรการปล่อยก๊าซต่างๆ และของเสีย

จากกระบวนการผลิต 

GRI 304 
GRI 305 
GRI 306 

 

9. การบรหิารจัดการทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่าด้วยนวตักรรม   ◼     อัตราการใช้พลังงานและทรพัยากร 

GRI 302 
GRI 305 

 GRI 306 

 

10. การรณรงค์การหมุนเวียน
ทรพัยากร เพ่ือไม่ให้เกิดขยะ   ◼ ◼    

- อัตราการใช้ทรพัยากร 

- อัตราการจัดการของเสีย 

GRI 305 
 GRI 306 
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ประเด็นส าคัญ 

ขอบเขตผู้มสีว่นได้เสีย 

ตัวชีว้ัดขององค์กร 
ประเด็นด้านความ

ยั่งยนืตามกรอบ GRI 

การสนับสนันเป้าหมายการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน (UN SDGs) ลูกค้า 

 

พนักงาน 

 

ผู้ถือหุ้น 

 

คู่ค้า 

 

ชุมชน/

สังคม 

ภาครฐั 

 

คู่แข่ง 

 

มิติสงัคม 

11. การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนใน
องค์กร  ◼    ◼  

จ านวนข้อรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

GRI 405 
GRI 407  
GRI 411 

 

12. ความปลอดภัยในการท างาน  ◼   ◼   สถิติการเกิดอุบัติเหต ุ GRI 410 
 

13. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ◼      
สัดส่วนจ านวนชัว่โมงการเข้ารว่ม

การอบรม 
GRI 404 

 

14. การส่งเสรมิความภักดีของ
พนักงานต่อองค์กรและการรกัษา
พนักงาน 

 ◼      อัตราการลาออกของพนักงาน 
GRI 401 
GRI 405 

 

15. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม  ◼      

จ านวนข้อรอ้งเรยีนเรือ่งการปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม 

GRI 405 
GRI 406 

 

16. การพัฒนาชมุชน และ การส่งเสรมิ
กิจกรรมเพ่ือสังคม     ◼   

- จ านวนข้อรอ้งเรยีนจากชุมชน 

- ความพึงพอใจของคนในชมุชน 

- จ านวนกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

GRI 413 
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ประเมินล าดับความส าคัญของผู้มีสว่นได้เสียของบรษัิท 
 

จากตารางแสดงประเด็นท่ีส าคัญและขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความย่ังยืนน้ัน ท าให้เห็นถึงความส าคัญและบทบาทของผู้มีสว่นได้เสียท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจในแต่ละมิติ รวมท้ัง

ตัวชี้วดัขององค์กรท่ี์ใช้ในการพิจารณาการด าเนินงานประเด็นต่างๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ในด้านการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 

SDGs) ซ่ึงสามารถน าตารางข้างต้นมาใช้ในการประเมินระดับความส าคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียท่ีสามารถส่งผลต่อการด าเนินงานของบรษัิทได้ ดังน้ี 

มีความส าคัญและบทบาทต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทมาก 

มีความส าคัญและบทบาทต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทน้อย 

ลกูค้า พนักงาน ผู้ถือหุน้ คู่ค้า ชุมชน/

สงัคม 

ภาครฐั คู่แข่ง 
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อาปิโกฯ กับ การรบัมือกับสถานการณ์โควิด 
 
 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 เป็นภาวะวกิฤตทางด้านสขุอนามัยท่ีกระทบต่อสภาวะทาง

เศรษฐกิจท่ัวโลก ทางกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ จึงท าการติดตามสถานการณ์ของการแพร่

ระบาด COVID-19 ในทุกวันต้ังแต่ชว่งต้นปีท่ีผ่านมาเพ่ือท าการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ ความเส่ียง ผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสขุอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีสว่นได้เสียขององค์กร  

ทางกลุ่มบรษัิทฯได้วางแผนรบัมือสถานการณ์ภาวะวกิฤตน้ี โดยจัดการประชมุผู้บรหิารระดับสูงทุกฝ่ายรวมกันท้ัง

ในและต่างประเทศ เพ่ือรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศต่างๆ การคาดการณ์และการประเมินผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน รวมถึงการบรหิารจัดการภายในบรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งกระแสเงนิสด การด าเนินธุรกิจ 

การตลาด การรายงานสนิค้าคงคลัง เป้าหมายและรายได้จากยอดขายในแต่ละเดือน เป้าหมายและรายการลดค่าใช้จ่ายในแต่

ละเดือน การจัดการทรพัยากรบุคคล ปฏิทินการท างาน การดูแลเรือ่งความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในองค์กร 

มาตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั เป็นต้น รวมท้ังมีการจัดต้ังทีมเฉพาะกิจเพ่ือท าการเก็บข้อมูลและรายงาน

ผลต่อคณะท่ีประชมุ นอกจากน้ีทางกลุ่มบรษัิทฯ ได้มีการทบทวนและปรบัปรุงแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือให้เข้ากับ 

สถาณการณ์ปัจจุบันและพรอ้มรบัมือได้อย่างทัน ท่วงที เพ่ือให้กลุ่มบรษัิทฯสามารถด าเนินงานได้ตามปกติและรกัษาพนักงาน

ในกลุ่มบรษัิทฯไว้ให้มากท่ีสุดเพ่ือหวังว่าวันหน่ึงท่ีสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ กลุ่มบรษัิทฯจะสามารถด าเนินธุรกิจต่อได้

อย่างไม่ติดขดัและมีประสิทธิภาพดังเดิม  

 จากการประชมุผู้บรหิารระดับสูงน้ัน ทางกลุ่มบรษัิทฯได้มีการวางมาตรการรบัมือกับสถานการณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือ

ความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี 

                            

▪ เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ (Hot Line) ในการให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแก่พนักงาน 

▪ ให้ความรูใ้นเรือ่งการรกัษาความสะอาด การล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง วิธีการปฏิบัติ
ตนในระหว่างท่ีอยู่ในสถานท่ีประกอบการและมาตรการต่างๆ
ด้านสุขอาชีวอนามัย 

▪ จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด เจลล้างมือ อุปกรณ์ตรวจวดั
อุณหภูมิตามจดุต่างๆของสถานประกอบการ เพ่ือสรา้ง
สุขลักษณะท่ีดีให้แก่พนักงาน  

▪ จัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในส านักงานและรถรบัส่งพนักงานอยู่เป็น
ประจ า  

 
▪ จัดท าผังการสื่อสารรายชื่อผู้ติดต่อและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรณีพบผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการ รวมท้ังขัน้ตอนการ
ปฏิบัติเม่ือพบเจอผู้เข้าข่ายน่าสงสัย 

 

▪ ออกมาตรการการตรวจวดัอุณหภูมิของพนักงาน ผู้บรหิาร และ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกับบรษัิทก่อนเข้าสถานประกอบการ 
และจัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับ COVID-19 ส าหรบัผู้มาติดต่อ 

มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผ้มีูส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน 

 นอกจากกลุ่มบรษัิทฯจะประสบปัญหาต่างๆจาก

วิกฤตการณ์น้ีและออกมาตรการต่างๆเพ่ือรับมือกับ

ผลกระทบน้ัน พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆก็ได้รับ

ผลกระทบเช่นเดียวกัน กลุ่มบรษัิทฯจึงได้ให้ความชว่ยเหลือ

และบรรเทาผลกระทบของ ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยแจก

แจงได้ ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

  

▪ งดเว้นการเดินทางต่างประเทศของผู้บรหิารและพนักงาน  

▪ งดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของคนจ านวนมากและเปล่ียนการ

ประชมุแบบพบปะเป็นการประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

▪ จัดปฏิทินการท างานของพนักงานท่ีส านักงานแต่ละแผนก 

รวมท้ังกระจายพ้ืนท่ีท างานโดยแบ่งพนักงานเป็น 2 ทีม โดย

พนักงานแต่ละทีมสามารถท างานแทนกันได้ น่ังปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีท่ีห่างไกลกัน แบ่งเส้นทางการเดินเข้าออกสถานประกอบ 

การให้แยกจากกัน เว้นระยะห่างภายในทีม  จัดตารางชว่งพัก

กลางวนัให้เหล่ือมเวลากันเพ่ือลดความแออัดและกระจาย

ความเสี่ยงในท่ีท างาน   

▪ อ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถท างานจากท่ีบ้านได้

ในวันท่ีไม่มีตารางงานเข้าท่ีส านักงาน 

▪ จัดเตรยีมอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน  อันได้แก่

คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุคและโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือใช้

ในการประชมุออนไลน์ของท้ังกลุ่มบรษัิทฯแทนการพบหน้า 

▪ จัดท าระบบตรวจสอบสถานะของพนักงานหรอืแอปพลิเคชัน 

เพ่ือส ารวจท่ีอยู่และการเดินทางของพนักงาน 

มาตรการด้านทรพัยากรบุคคลและการปฏิบัติงาน  

ลูกค้า 

พนักงาน 

คู่ค้า ชุมชน/สังคม 

คู่แข่ง ภาครฐั 

ผู้ถือหุ้น 
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1. พนักงานและครอบครวั 

นอกจากกลุ่มบริษัทฯจะให้ความส าคัญในการ

ดูแลเรื่องสุขอนามัยของพนักงานผ่านการปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้วน้ัน ความช่วยเหลือทาง

การเงินก็เป็นอีกเรือ่งท่ีทางกลุ่มบรษัิทฯช่วยเหลือพนักงาน 

ถึงแม้ว่ามีการประกาศปรบัลดเงินเดือนพนักงาน แต่อาปิโก

ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ เช่น การออกมาตรการ

ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ การ

จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานกลุ่ม

บริษัทฯ โครงการสินค้าราคาถูกโดยจัดหาผู้จัดจ าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคมาวางขายในราคาถูกให้กับพนักงาน 

และ โครงการตู้ปันสุข เป็นต้น  

 

2. ผู้ถือหุ้น 

ความรุนแรงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ันอยู่

ในช่วงระหว่างท่ีจะต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ทางกลุ่มบรษัิทฯตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ

ท่ีอาจเกิดขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือในกลุ่มผู้บริหาร

ระดับสูงถึงความเป็นไปได้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีในช่วงระหว่างภาวะวิกฤต โดยทางคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ภายใต้การประกาศใช้พระราชก าหนด

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด  ท้ังน้ี

ทางบรษัิทได้เพ่ิมช่องทางในการรบัชมการถ่ายทอดสดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รวมท้ังจัดช่องทาง

การสื่อสารต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในเรื่องการด าเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงและ

รับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่ม

บริษัทฯได้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยให้ข้อมูลเก่ียวกับผล

ประกอบการและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก COVID-19 ผ่าน

ทาง E-mail โทรศัพท์ และในงาน Opportunity Day ทาง

ตลาดหลักทรพัย์ฯจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ 

3. บรษัิทคู่ค้า 

ทางกลุ่มบริษัทฯมีความเข้าใจต่อสถานการณ์

และผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัท่ีเกิดขึ้นกับ

ภาคธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ ทางฝ่ายจัดซ้ือของกลุ่ม

บรษัิทฯจึงได้มีการส่งแบบส ารวจเก่ียวกับสถานะการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าในแง่ของการได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ี เช่น ผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน การประเมิน

ยอดขาย และแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์น้ี 

เป็นต้น ท้ังน้ีจุดประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

แก่บรษัิทคู่ค้า ท้ังในด้านการเงิน การผลิต และการส่งสินค้า  

หลังจากท่ีได้รบัแบบส ารวจจากบรษัิทคู่ค้าแล้วน้ัน ทางกลุ่ม

บรษัิทฯได้เข้าไปเย่ียมบรษัิทคู่ค้าแต่ละบรษัิทเพ่ือพูดคุยและ

หารือเก่ียวกับผลกระทบและแผนการด าเนินงานภายใต้

สถานการณ์น้ี เป็นการวางแผนการผลิตและส่งสินค้า

ร่วมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานและเพ่ือ

เอ้ือให้เกิดความคล่องตัวทางสภาพทางการเงินของบรษัิทคู่

ค้ามากขึ้นอันส่งผลให้เกิดความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทานน้ี 

4. ลูกค้า 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้

ไวรสัมีความรุนแรงมากขึ้น เราเห็นใจและเขา้ใจสถานการณ์

ของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้มีการเข้าไปพูดคุยหารอืกับทาง

ลูกค้าอย่างสม่าเสมอและพร้อมปรับการผลิตตามความ

ประสงค์ของลูกค้าตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม  

ท้ังน้ีเรามีการปรับการผลิตของกลุ่มบริษัทฯให้

สอดคล้องกับการท างานของบริษัทลูกค้าและด าเนินการ

ท างานตามนโยบายและกฎระเบียบของลูกค้าแบบฉบับ 

New Normal รวมท้ังเรายอมรบัการยกเลิกค าส่ังซ้ือสินค้า

จากลูกค้าเพ่ือช่วยเหลือสภาพทางการเงินของลูกค้า เพ่ือท่ี

ให้ท้ังสองฝ่ายสามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างย่ังยืน 

 
5. ชุมชนและสังคม 

นอกจากจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังห่วงใยความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมบริเวณรอบๆสถาน

ประกอบการ โดยทางบริษัทได้น าอาหารและส่ิงของท่ี

จ าเป็นไปบริจาคตามชุมชนและโรงพยาบาลโดยรอบเพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกท้ังเป็นการให้

ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  



 

การส่งมอบมูลค่า 

Enhance 
Economic 
Value 

อย่างยัง่ยนื 

▪ การก ากับดูแลกิจการ 

▪ การบรหิารจัดการความเสี่ยง 

▪ การสรา้งคุณค่ารว่ม 

▪ นวตักรรมเพือ่พฒันาธุรกจิ 

▪ การบรหิารความสมัพนัธ์กับลูกค้า 

▪ การบรหิารความสมัพนัธ์กับคู่ค้า 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งม่ันในการพัฒนา

มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการก ากับกิจการท่ีดีให้ครอบคลุมท้ังองค์กรเพ่ือสรา้งความเชือ่ม่ันและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อ

การด าเนินงานของบรษัิท  คณะกรรมการบรษัิทได้เป็นผู้ริเริม่ ตรวจสอบการจัดท า อนุมัติ และดูแลให้บรษัิทมีการปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน 6 หมวด ดังน้ี 
 

 1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น     

 2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 3.) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

 5.) ข้อมูลต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 

 6.) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 

 บริษัทก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทให้มีจ านวนและสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อขนาดของกิจการ  จ านวน

กรรมการในคณะกรรมการบรษัิทมีท้ังหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน  และ

ในจ านวนกรรมการท้ังหมด มีกรรมการท่ีเป็นสตร ี2 ท่าน  บรษัิทดูแลให้คณะกรรมการบรษัิทมีความหลากหลายด้านทักษะและ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ  โดยคณะกรรมการบรษัิทท้ังหมดไม่มีผู้ใดด ารง

ต าแหน่งในบรษัิทสอบบัญชีภายนอกท่ีบรษัิทใช้บรกิาร  

 บริษัทก าหนดให้สัดส่วนจ านวนของกรรมการอิสระมีมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด กรรมการทุก

ท่านของบรษัิทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของ

ส านักงานก.ล.ต. 

 
การประชุมกรรมการ 

 บรษัิทมีการวางแผนก าหนดการประชุมส าหรบักรรมการประจ าปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระ

เพ่ืออนุมัติงบการเงินจ านวน 4 ครัง้ และบรษัิทฯ สนับสนุนให้กรรมการของบรษัิทฯ เข้ารว่มการประชุมประจ าปีของฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน าในการบรหิารงานตามท่ีเห็นสมควร อีกท้ังคณะกรรมการ

บริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็นในกรณีท่ีมีวาระเรง่ด่วนท่ีต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท  ท้ังน้ี บรษัิทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงก าหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการแต่ละท่าน

ได้จัดสรรเวลาเพ่ือให้สามารถเข้าประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกัน

การก ากับดูแลกิจการ 
ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

จ านวนข้อรอ้งเรยีน      

ด้านธรรมาภิบาล 

 

ผลการด าเนินงาน 

0 

จ านวนข้อรอ้งเรยีนด้าน
ธรรมาภิบาลท่ีมี
นัยส าคัญ 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ต้ังม่ันในการด าเนิน

ธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจรติ มีความ

โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการด าเนินงานภายใต้

กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม 
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 ในการออกเสียง ประธานท่ีประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ 

กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจ านวน

กรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระ  ท้ังน้ี กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย

ในวาระท่ีได้รบัการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระน้ัน 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิทได้มีการประชมุตามวาระรวมท้ังหมด 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุ

รวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซ่ึงได้รวมการประชุมระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเข้าร่วม เพ่ือความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทจ านวน 4 ครัง้   คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้มีการประชมุรวม 2 ครัง้ เพ่ือประเมินและทบทวนปัจจัย

เสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949  คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเสนอการแต่งต้ังกรรมการบรษัิทและก าหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บรหิารใน

ต าแหน่งส าคัญของบรษัิท 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและ

กล่ันกรองเรือ่งส าคัญในแต่ละด้านพรอ้มเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการ

ชุดย่อยของบรษัิท ได้แก่  

 

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคณะกรรมการ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษัิท 

▪ สอบทานงบการเงนิของบรษัิทรายไตรมาสและประจ าปี 

▪ ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ

ควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย 

▪ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทโดยเฉพาะรายการท่ี

เก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมีการขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความโปรง่ใส ถูกต้อง และครบถ้วน 

▪ ดูแลและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย 

2. คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ

บรษัิทและผู้บรหิารระดับสูง 

▪ ทบทวนสัดส่วนและจ านวนกรรมการ 

▪ พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนท่ี

ให้แก่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 

▪ ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บรษัิทและพิจารณาปรบัผลตอบแทนกรรมการ 

▪ พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

และผู้บรหิารระดับสูงในต าแหน่งส าคัญ  
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คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคณะกรรมการ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ประกอบด้วย 

ประธาน      1      ท่าน 

กรรมการ    2      ท่าน 

▪ ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยง

ท่ียอมรบัได้ 

▪ ก าหนดทิศทางการบรหิาร การก าหนดกลยุทธ์และระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรบัได้ 

▪ จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กรและ

ดูแลติดตามการด าเนินการตามแผนการบรหิารความเสี่ยงท่ีได้

มีการวางแผนไว ้

▪ ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกับ

นโยบายบรหิารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือพัฒนา

ปรบัปรุงการด าเนินงานบรหิารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

 
การประเมินตนเองของกรรมการ 

 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) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบรหิาร 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บรหิาร 

  

กรรมการบรษัิททุกท่านได้ท าการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองส าหรบัปี 2563 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นส าหรบัการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและกรรมการรายบุคคล ส่วนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

จะมีคะแนนท่ีลดลงจากปีท่ีแล้ว 

  

รูปแบบการประเมนิ 

คะแนนเฉล่ีย 

(รอ้ยละ) เกณฑ์การ

ประเมิน 
2562 2563 

คณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะ 92 95 ดีเลิศ 

กรรมการรายบุคคล 92 95 ดีเลิศ 

คณะกรรมการชดุย่อย 86 92 ดีเลิศ 

ท้ังน้ีบรษัิทยังเข้ารว่มการประเมินการก ากับดูแลกิจการผ่าน

โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย 

2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2020) บรษัิทได้ผลคะแนนเฉล่ียนโดยรวมอยู่ท่ี 

87% จัดอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงคะแนนการประเมินเพ่ิมขึน้เม่ือ

เทียบกับคะแนนปีท่ีแล้วท่ีได้  83% 
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การพัฒนากรรมการ 

 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบรษัิทเพ่ิมพูนทักษะและความรูท่ี้เก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ

อย่างสม่าเสมอ  โดยเน้นให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานส าหรบักรรมการบรษัิทตามขอ้เสนอแนะของส านักงานก.ล.ต. 

เพ่ือให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง งบการเงิน การ

บรหิารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ   

 

หลักสูตร จ านวนคณะกรรมการ

ที่เข้ารว่ม 

หลักสูตร Director Certification Program 4 

หลักสตูร Role of Chairman Program 1 

หลักสตูร Director Accreditation Program 1 

หลักสูตร Board that Makes a Difference 1 

หลักสูตร Role of Compensation Committee 1 

 

ในปี 2563 กรรมการบางท่านได้เข้ารบัการอบรมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูแ้ละได้รบัประกาศนียบัตรจากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยในทักษะต่างๆ ดังน้ี 

หลักสูตร จ านวนคณะกรรมการที่เข้ารว่ม 

หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program 1 

หลักสตูร Advance Audit Committee Program 1 

 

 

 

ทางบรษัิทมีกรรมการบรษัิทท่ีเป็นชาวต่างชาติ  ซ่ึงได้เข้า
รบัการอบรมหลักสูตรส าหรบักรรมการบรษัิท ดังน้ี 

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

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

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

 กลุ่มบริษัทอาปิโกฯมีเจตนารมณ์ในการด าเนิน

ธุรกิจโดยยึดม่ันการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ 

ยุติธรรม และโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจของบรษัืท ทางบริษัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายและ

จัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้พนักงานทุกคน

รบัทราบและปฏิบัติตาม โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

 

 อาปิโกฯสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบรษัิทฯ แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงาน

การฝ่าฝืนหรอืข้อสงสัยในการกระท าความผิดให้บริษัทฯได้รบัทราบได้ตลอดเวลาเพ่ือท่ีบรษัิทฯจะได้ด าเนินการแก้ปัญหาได้

อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบรา้ยแรงต่อชื่อเสียงหรอืผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯดูแลไม่ให้มี

การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมใด ๆ  ท่ีเป็นผลจากการปฏิเสธท่ีจะมีส่วนรว่มในการทุจรติหรอืจากการรอ้งเรยีนข้อสงสัยถึงการกระท าท่ี

มิชอบ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วหรอือาจจะเกิดขึ้น  บรษัิทฯ มีมาตรการในการรกัษาความลับและปกป้องผู้รอ้งเรียน โดยไม่ก าหนดให้ผู้

รอ้งเรยีนต้องเปิดเผยตัวตนหรอืแหล่งท่ีมาของข้อมูลให้เป็นท่ีรบัรูโ้ดยท่ัวกัน 

 

 

   พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งค ารอ้งเรยีนหรอื

ข้อกังวลใจเก่ียวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระท า

ผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆท่ีได้แจ้งไว้ โดยเบาะแสจะถูกรายงานท้ังแบบ

เปิดเผยชื่อผู้รายงานหรือไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานผ่าน

ทางหัวหน้าฝ่าย และจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการ

อิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางอีเมล ในกรณีท่ี

เป็นเรื่องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมี

การรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะ

เสนอถึงประธานบรษัิทเพ่ือด าเนินการสืบสวนหาสาเหตุ

หรอืข้อเท็จจรงิในล าดับถัดไป 

 

กระบวนการตรวจสอบข้อรอ้งเรยีน 

การเสรมิสรา้งความตระหนักใน                             
จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ 

การปฐมนิเทศพนักงาน 
ใหม่ให้รบัทราบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรธิรรมทางธุรกิจ 

การจัดท าคู่มือส าหรบั
พนักงานเพื่อเผยแพร่

แนวปฏิบัติ 

การส่ือสารภายใน
องค์กรผ่านการ
ประกาศนโยบาย    
ของบรษัิท 

ช่องทางการสือ่สาร รอ้งเรยีน แสดงขอ้คิดเห็น 
แจ้งเบาะแส และรายงานการฝ่าฝนื 

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรอื 
หัวหน้าฝ่ายโดยตรง 

ส่งค ารอ้งเรยีนต่างๆผ่านกล่องแจ้ง
เบาะแสท่ีตั้ง ณ ทางเข้าโรงอาหาร
ของส านักงาน 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงท่ี 
AC@aapico.com 

เสนอถึงประธานบรษัิท
เพ่ือด าเนินการสืบสวนหา
สาเหตุหรอืข้อเท็จจรงิ 

ค ารอ้งเรยีนหรอื
เบาะแสท่ีได้รบั 

รายงานต่อผู้บังคับ
บัญหาหรอืหัวหน้าฝ่าย 

น าเรือ่งรายงานต่อ
คณะกรรมการอิสระ/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษัิทใน
ประชุมครัง้ถัดไป 

mailto:AC@aapico.com
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การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

นโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัช่ัน 

 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรบัผิดชอบต่อสังคมและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี บรษัิทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั่นให้บุคลากรในองค์กร

ได้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบรหิารจัด 
การองค์กรท่ีดีของบรษัิท จึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนข้อรอ้งทุกข์และการกระท าท่ีไม่

เหมาะสมหรอืผิดกฎหมาย เพ่ือตรวจจับการกระท าความผิดและไม่ถูกต้องภายในบรษัิท 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการ

ทุจรติ หรอืคอรร์ปัชั่นท่ีจะเกิดขึ้นในบรษัิท เพ่ือให้ทุกคนในบรษัิทได้เขา้ใ และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจาก

การทุจรติคอรร์ปัชั่น พรอ้มท้ังกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าทุจรติท่ีส่งผลต่อบรษัิท คณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีให้ค าปรกึษา แนะน า พิจารณาบทลงโทษและรว่มมือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้    

กับบรษัิท 

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัช่ัน 

 วัตถุประสงค์ของนโนบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ก็เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังผู้ถือหุ้น ลกูค้า และคู่ค้า

ของกลุ่มบรษัิทฯต้องปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจรติและ

คอรร์ปัชั่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ จึงสรา้งจิตส านึกและก าหนดให้ทุกคนในบรษัิทมีหน้าความรบัผิดชอบในการต่อต้านคอรร์ปัชั่น 

และประชาสมัพันธ์ในทุกคนในองค์กรทราบและปฎิบัติตามนโยบายท่ีบรษัิทก าหนดรวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ต่อต้านการคอรร์ปัชั่นให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบรษัิทมีการก าหนดนโยบาย ดังน้ี 

▪ นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

 อาปิโกฯได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

และผู้จ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มบรษัิทฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบรษัิทฯ และส่งเสรมิมาตรฐานสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ

อย่างมีจรยิธรรมและถูกกฎหมาย อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฎิบัติหน้าท่ีท่ีไม่ถูกต้อง โดยถือเป็นการ

ส่งเสรมิให้เกิดการปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบรษัิทฯ ได้รบัการสนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูลหรอืแจ้งเบาะแสของการกระท าท่ีผิด

กฎระเบียบของกลุ่มบรษัิทฯหรอืผิดกฎหมาย ซ่ึงการกระท าเหล่าน้ีครอบคลมุถึงแต่ไม่จ ากัดแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจรติ การ

กระท าผิดทาง การเงินเป็นครัง้คราว ความไม่ซ่ือสัตย์ การกระท าผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ท้ังน้ี

รายงานข้อรอ้งเรยีนต่างๆ จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเจตนาท่ีดี มีเหตุผลน่าเชื่อถือได้ว่าข้อมูลน้ันๆ เป็นความจรงิ  

 ประเภทของการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การฉ้อโกง, การยักยอกทรพัย์สิน, การคุกคามทางเพศ, การทุจรติ, การ

จัดท าบัญชีท่ีไม่ถูกต้อง, การใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับในทางท่ีผิด, การกระท า หรอื การละเว้นไม่ปฎิบัติหน้าท่ี ท่ีอาจน าไปสู่การขดั

ผลประโยชน์ของบรษัิท กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายสาธารณะ, การเจตนาปกปิดการกระท าผิดต่างๆ ตามท่ี

กล่าวไว้ข้างต้น 
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▪ นโยบายการรบัของขวัญปีใหม่ (Policy of Purchase) 

 ทางกลุ่มบริษัทฯได้มีการชี้แจ้งให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฎิบัติของบรษัิทเก่ียวกับการรับของขวัญ 

ของก านัล และของช ารว่ยอ่ืนๆ (รวมเรยีกว่า “ของขวัญ”) ท่ีได้รับจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลท่ัวไปอ่ืนๆ ซ่ึงพนักงานของบรษัิท

อาจได้รบัของขวัญจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความรว่มมือ และความสัมพันธ์อันดี

ทางธุรกิจกับบรษัิท ตามธรรมเนียมธุรกิจท่ีมีการปฎิบัติโดยท่ัวไป ท้ังน้ี พนักงานของบรษัิทสามารถรบัของขวัญจากบรษัิทคู่ค้า

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ เพ่ือเป็นการรกัษาความสัมพันธ์ท่ีดี โดยท่ีของขวัญดังกล่าว ต้องเป็นการให้โดยสมัครใจ และ/หรอื

เก่ียวข้องกับการส่งเสรมิการขาย โฆษณา หรอืการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฎิบัติโดยท่ัวไป 

 บรษัิทขอให้พนักงานท าการรายงานรายการของขวัญท่ีพนักงานได้รบัจากบรษัิทคู่ค้าหรอืบุคคลเก่ียวข้อง ท่ัวไปและ

น าส่งของท่ีได้รบัมาใหกับฝ่ายบุคคลหรอืฝ่ายจัดการของบรษัิททุกชิ้นโดยไม่จ ากัดมูลค่าเพ่ือท่ีฝ่ายบุคคลจะได้ด าเนินการ

แจกจ่ายของขวัญท่ีได้รบัมาให้แก่บุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสมต่อไป 

▪ นโยบายทางด้านภาษี (Policy of Tax) 

 อาปิโกฯเห็นว่าภาษีเป็นส่วนท่ีส าคัญส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทได้จัดท า

นโยบายด้านภาษีของกลุ่มบรษัิทอาปิโกเพ่ือใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบรษัิทในเครอื  บรษัิทต้ังม่ันในการเป็นบรษัิทท่ี

ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทได้สะท้อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  บริษัทได้

ค านวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าท่ีตามกฎหมายท้องถ่ินและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศท่ีบรษัิทด าเนินธุรกิจ 

 

▪ นโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา (Policy of Intellectual Property) 

 ทรพัย์สินทางปัญญาคือผลงานท่ีเกิดจากการคิดค้นและสรา้งสรรค์ อันถือเป็นเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการ

จัดการทรพัย์สินน้ันๆตามความประสงค์ บรษัิทจึงได้ก าหนดนโยบายท่ีให้ความเคารพแก่สิทธิทรพัย์สินทางปัญญาท้ังของบรษัิท

และของผู้อ่ืน โดยบรษัิทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเครง่ครดั โดย

ผลงาน หรอืความคิดท่ีเกิดจากการสรา้งสรรค์ จะถือเป็นทรพัย์สินของบรษัิท พนักงานไม่สามารถน าไปกระท าการใดๆเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวหรอืประโยชน์ของผู้อ่ืน และไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท าการล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน อีกท้ัง

การป้องกันและดูแลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษัิทไม่ให้ถูกละเมิดถือเป็นหน้าท่ีของพนักงาน  

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรยีนการคอรร์ปัช่ัน 

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน สามารถรายงานเหตุการณ์ท่ีน่าสงสยั หรอืเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นจรงิต่อหัวหน้าหรอืผู้จัดการ 

2. ในกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน รูส้กึอึดอัดหรอืไม่สะดวกใจท่ีจะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสหรอื

ข้อรอ้งเรยีนสามารถท่ีจะรายงานเหตกุารณ์ไปยังผู้บรหิารท่ีสูงกว่าหรอืรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบรษัิท โดยสามารถส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ไปท่ี AC@aapico.com หรอืสง่ข้อมูลตามท่ีอยู่ต่อไปน้ี 

   

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ห้อง 100/11 ชัน้ 9 (Low Zone) ตึกสาธรนคร ทาวเวอร ์ 

  เลขท่ี 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั  

  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 

 

 

3. ผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน สามารถรายงานเหตกุารณ์โดยเปิดเผยชื่อหรอืไม่ก็ได้
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ข้ันตอนการด าเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

 เม่ือได้รบัการแจ้ง คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กล่ันกรองสืบสวนข้อเท็จจรงิ โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการหาข้อเท็จจรงิและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรอืหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ท่ีถูกกล่าวหาได้

กระท าความผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษัิทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รบัการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบ

วินัยของทางบรษัิทฯต่อไป หากพบว่าเป็นการรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติหรอืผิดช่องทาง การแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีน แจ้งเบาะแส ให้

ถ้อยค า หรอืให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสจูน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สจุรติ ถ้าเป็นพนักงานหรอืเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ บุคคลน้ันจะได้รบัโทษ

ตามระเบียบวนัิย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบรษัิทฯได้รบัความเสียหาย บรษัิทฯจะพิจารณาด าเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ด้วย 

การเผยแพรน่โยบายต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ัน 

 เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯได้เผยแพรน่โยบายต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ปัชั่นผ่านช่องทางการส่ือสารของบรษัิทฯ อาทิ เว็บไซต์ของบรษัิท อีเมลส าหรบัช่องทางการแจ้งเบาะแส รายงานการ

เปิดเผยข้อมูลประจ าปี (56-1) ในปีถัดไป ท้ังน้ีพ่ือให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถือปฎิบัติ อีกท้ังทางบรษัิทจะมีการ

ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม่าเสมอทุกปี รวมถึงส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั่นไปยังคู่

ค้าของบรษัิทด้วย 
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โครงสรา้งการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมการด าเนินงาน 

กระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ และได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบรหิารความเสี่ยง

ของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทประเมินผลกระทบทางการเงินและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจ

ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรอืผลกระทบจากความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ ท้ังน้ี บรษัิทฯ ได้จ าแนกประเภทของปัจจัยความเสี่ยงท่ีเป็นประเด็นส าคัญดังต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 1

 

ฝ่ายขายและ
การตลาด 

5

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

4

 

ฝ่ายโครงการ 6

 

ฝ่ายการผลิต 3

 

การบรหิารจัดการความเสีย่ง ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

- ความมัน่คงทางธุรกิจ           

- ผลตอบแทนทางธุรกิจ               

- คุณภาพและราคาของสินค้า                                   

- สิทธิและประโยชน์จาก    

การท างาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

การสรา้งคุณค่ารว่ม  

หน้า 45 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กระบวนการการบรหิารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบรษัิทฯ 

ด าเนินภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงอันถือเป็นหน่ึงในหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ บรษัิทฯ 

ถือว่าการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงและประเมินปัจจัย

เสี่ยงเป็นหน่ึงในพันธกิจส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้

เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน  

11)%20การสร้างคุณค่าร่วม%20(P.45).docx
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ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Risks) 

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครฐั 

                 นโยบายจากภาครัฐเป็นหน่ึงในปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ  เน่ืองจาก

นโยบายของภาครฐัมีส่วนท าให้รายได้ของบรษัิทฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงท้ังจากทางตรงและ

ทางอ้อม ในกรณีท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือมาตรการ

กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ จะส่งผลท าให้บรษัิทฯ มียอดค าส่ังซ้ือชิ้นส่วนยานยนต์

จากลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น ส่วนในกรณีท่ีภาครัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีมาตรการบาง

ประการท่ีส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผล

ท าให้ยอดค าส่ังซ้ือสินค้าจากลูกค้าของบรษัิทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบให้บริษัทฯ มี

รายได้ลดลง 

แนวทางการจัดการ 

 ท้ังน้ี นโยบายภาครฐัมีส่วนในการกระตุ้นความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์เพ่ิมขึ้นหรอืลดลง ทางบรษัิทฯ จึงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า รวมถึงวัตถุดิบและ

แรงงานเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงน้ัน ๆ  และมีก าลังการผลิตเพียงพอ

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด 

 

ความเสี่ยงที่เก่ียวกับคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ 

               ด้วยเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบรษัิทระดับโลก ท า

ให้บริษัทฯ ประเมินถึงความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าและการลงทุนใน

ต่างประเทศ ซ่ึงข้อขัดแย้งกับบริษัทคู่ค้าสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและผล

ก าไรของบริษัทฯ รวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้าทาง

ธุรกิจ  การจัดต้ังบรษัิทร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนและนโยบายในประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลก าไร 

แนวทางการจัดการ 

                คณะกรรมการบรษัิทฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบรหิารเพ่ือศึกษา

ความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่าง

รอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงร่วมกันในการบริหาร 

รวมถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบรษัิทรว่มทุน 

                การลงทุนท่ีมีมูลค่าสูงหรอืถือเป็นส่วนส าคัญของกิจการต้องได้รบัการพิจารณา

และอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทตามมูลค่าท่ีก าหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย และหลังจากเข้าลงทุนแล้ว ฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานและให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรืน่และ

สรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น 
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ความเส่ียงด้านการ
ประกอบธุรกิจ      

(Business Risks) 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

                อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงในช่วงของการเปล่ียน

รถยนต์รุน่ใหม่  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพ่ือให้ได้รบัค าส่ังซ้ือจาก

ลูกค้าบรษัิทผลิตรถยนต์ ซ่ึงหมายถึงหลักประกันรายได้ของบรษัิทฯ ต่อเน่ืองไปตลอดอายุ

การผลิตของรถยนต์รุ่นน้ัน ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีอาจสูญเสียค าส่ังซ้ือจากลูกค้า

ให้กับบรษัิทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียง

ของบรษัิทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

แนวทางการจัดการ 

                ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศ

ไทยท่ีมีมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะ

ท าให้ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ จะสูญเสียค าส่ังซ้ือจากลูกค้าจะอยู่ในระดับท่ีอาจจะไม่

เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคง

รักษามาตรฐานการด าเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพ่ือให้ความม่ันใจและ

สรา้งความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพ่ือความต่อเน่ืองของการได้รบัค าส่ังซ้ือส าหรบัรถยนต์

รุ่นใหม่  ซ่ึงรางวัลและเกียรติบัตรท่ีบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

นับเป็นเครือ่งยืนยันได้ถึงประวัติการด าเนินงานท่ีดีของบรษัิทฯ 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า 

               บริษัทฯมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้า

เน่ืองจากจ านวนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย และรายได้ส่วนใหญ่ของ

บรษัิทฯ มาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ (Isuzu) คอนติเนนทัล (Continental) และออ

โต้อัลลายแอนซ์ (AAT) โดยสามารถแบ่งสัดส่วนยอดขายได้เป็นร้อยละ 35 รอ้ยละ 8 และ

ร้อยละ 6 ตามล าดับ ซ่ึงท าให้ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ มีความเก่ียวข้องกับผลการ

ด าเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายน้ี และการสูญเสียค าส่ังซ้ือ

จากลูกค้าหลักรายใดรายหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

แนวทางการจัดการ 

                ในปี 2563 จากท่ีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019    

 (โรคโควิด-19) ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการผลิต

ของบรษัิทฯ ดังน้ันจึงมีการประเมินความเป็นไปได้ท่ีอาจไม่ได้รบัค าส่ังซ้ืออยู่ในระดับปาน

กลาง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนงานในการเพ่ิมยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและ

ขยายฐานลูกค้าเพ่ือสรา้งสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า ซ่ึงการ

ขยายพอร์ตการลงทุนท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีส่วนช่วยลดความเส่ียงจาก

การกระจุกตัวของลูกค้าน้อยรายและคงอัตราผลก าไรของบรษัิทฯ ในระยะยาว 
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 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

                บริษัทฯให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง  การเปล่ียนแปลงท่ีถือเป็นประเด็นส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตยานยนต์

ไฟฟ้า ซ่ึงได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลส าหรับอุตสาหกรรมประกอบ

รถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีใน

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้าหนักเบา สามารถปรบัเปล่ียนรูปทรงได้

หลากหลาย แต่ยังคงคุณสมบัติท่ีจ าเป็นในด้านความแข็งแกรง่เพ่ือความปลอดภัย  การ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอ านวยความสะดวกท่ีออกแบบส าหรับอุปกรณ์

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรอื Mobile Application การให้บรกิารเชื่อมต่อข้อมูล การพัฒนายาน

ยนต์ขับเคล่ือนโดยไร้คนขับ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บรโิภคท่ีมีความต้องการใช้

รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทฯ 

แนวทางการจัดการ 

                แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบท่ีมี

นัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะส้ัน เน่ืองจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่

ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริม่มีการน ามาใช้  ในส่วนของยานยนต์

ไฟฟ้า บริษัทคาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ 

โครงช่วงล่างรถกระบะหรอืชิ้นส่วนตัวถัง จะยังคงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะ

เป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบรดิ หรอืรถยนต์ท่ีมีเครือ่งยนต์แบบเดิมท่ีใช้น้ามัน 

                อย่างไรก็ดี บรษัิทฯตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขนัใน

ระยะยาว และได้จัดต้ังหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบรษัิทฯ เพ่ือศึกษาผลกระทบของ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบรษัิท

ฯ ท้ังธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจการให้บรกิารด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นอีก

หน่ึงธุรกิจหลักท่ีช่วยให้บริษัทฯสามารถพัฒนาตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ

อุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา 
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ความเส่ียงด้าน         
การท างาน      

(Operational Risks) 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถดิุบ 

               บรษัิทฯมีความเส่ียงจากการผันผวนของราคาเหล็กส าหรบัธุรกิจการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ โดยการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

เน่ืองจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักซึงมีมูลค่าเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70-80 ของต้นทุน

สินค้า 

แนวทางการจัดการ 

               บรษัิทฯได้ด าเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้นโยบายการ

จัดซ้ือส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ท าข้อตกลงกับลูกค้าใน

การซ้ือวัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายท่ีได้รบัการอนุมัติจากลูกค้าในราคาท่ีตกลงกันไว้ เม่ือราคา

เหล็กมีการเปล่ียนแปลง ราคาขายจะมีการปรับตามการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็ก ซ่ึง

เป็นการส่งผ่านความเสี่ยงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทฯ ให้

อยู่ในระดับต่า 

 

ความเสี่ยงจากปญัหาแรงงาน 

               บริษัทฯประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ

และฝีมือและปัญหากับสหภาพแรงงาน ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ

ผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ท าให้บริษัทฯ เสียความน่าเชื่อถือและท าให้เกิดการ

หยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์   

แนวทางการจัดการ 

               บรษัิทฯให้ความส าคัญกับพนักงานของบรษัิทฯ และถือเป็นหน่ึงในพ้ืนฐานส าคัญ

ขององค์กร โดยบรษัิทฯ ได้ให้การสนับสนุนในเรือ่งคุณภาพชวีิต ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน  บรษัิทฯ มีความระมัดระวังในการด าเนินการ

และการจัดการปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความ

ขัดแย้งหรอืข้อพิพาท  ด้วยความใส่ใจของผู้บรหิารและความสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงาน ท าให้

ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับต่า  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้วางแผนการน าสมองกลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือทดแทนและ

ลดการพ่ึงพิงแรงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

 

ความเสี่ยงจากปญัหาคุณภาพสินค้า 

                บริษัทฯให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานท่ีดีเย่ียมในการผลิตและจัดส่ง

สินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า  บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองและด าเนินงานตามมาตรฐานควบคุม

คุณภาพ IATF16949  ท้ังน้ีเพ่ือให้ลูกค้าเชื่อม่ันในคุณภาพของสินค้าและให้ความไว้วางใจ

ในกลุ่มบรษัิทอาปิโก 

แนวทางการจัดการ 

               บรษัิทฯต้ังเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าท่ีไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า 

รวมถึงสรา้งแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งคุณภาพ 

ซ่ึงสรา้งความม่ันใจว่าความเส่ียงในเรือ่งคุณภาพมีการจัดการและควบคุมท่ีดี นอกจากน้ี 
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 บริษัทฯได้ต้ังส ารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญากับลูกค้า และได้ท า

ประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางการเงินท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยงน้ีด้วย 

 

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 ในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคของระบบ Digitization โดยท่ีหลาย ๆ ธุรกิจได้ทยอย

เปล่ียนจากระบบข้อมูลท่ีเป็นระบบอนาล็อก (Non-Digital) เป็นรูปแบบของระบบดิจิทัล 

(Digital) เพ่ือเป็นการลดข้อบกพร่องในการถอดข้อมูล ลดโอกาสการสูญเสียข้อมูล และ

กลุ่มผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพดังกล่าวก็สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสามารถเข้ามาได้ใน

หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจู่โจมเว็บไซต์เป้าหมาย (DDoS) การหลอกลวงรูปแบบหน่ึง

ผ่านการส่งอีเมล (Phishing) หรอื มัลแวร ์(Malware) เป็นต้น 

แนวทางการจัดการ 

 บรษัิทฯมีการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอรอ์ย่างต่อเน่ือง ผ่านการน าเสนอและ

ด าเนินการ ภายใต้กรอบแนวคิดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและบังคับให้บุคลากรทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมการผู้จัดการหรอืบุคลากรท่ัวไปปฏิบัติตามอย่างเครง่ครดั นโยบาย

ดังกล่าวยังรวมถึงการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาโดยบุคลากรจะมิได้รบัอนุญาตให้ท า

ส าเนา ปรบัเปล่ียน หรอืกระท าการอ่ืน ๆ โดยมิได้รบัอนุญาตจากบรษัิทฯ รวมท้ังมีการให้

บุคลากรสรา้งรหัสผ่านท่ีปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รบัอนุญาต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน      

(Financial Risks) 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 บรษัิทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

จากกิจการบางส่วนของบรษัิทท่ีมีการติดต่อธุรกิจและส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่

ค้าในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบรษัิทเม่ืออัตรา

แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลง  ในปี 2563 บรษัิทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก

อัตราแลกเปล่ียนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่า เพราะแม้ว่าอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศจะมีความผันผวนสูงในระหว่างปี แต่บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการซ้ือขายในสกุล

เงินตราต่างประเทศประมาณต่ากว่า รอ้ยละ 5 ของรายได้รวม 

แนวทางการจัดการ 

 อย่างไรก็ดี บรษัิทฯยังคงได้รบัผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลก 

เปล่ียนในสว่นของเงินกู้ยืมท่ีบรษัิทฯ ให้แก่บรษัิท Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) 

ซ่ึงจะท าให้บรษัิทฯ ต้องรบัรูผ้ลก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนตาม

หลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญช ีดังน้ันในการบรหิารความเส่ียงดังกล่าว 

บรษัิทฯ มีการบรหิารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใชจ่้ายในสกุลเงินเดียวกันเพ่ือ

การบรหิารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ส าหรบัธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

เงินตราต่างประเทศ รวมถึงเงนิกู้ยืมระหว่างกัน  ในกรณีท่ีไม่สามารถครอบคลมุความเสี่ยง 
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 หรือผลกระทบได้ท้ังหมด บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาท าสัญญาซ้ือ/ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า หรอืการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี 

บรษัิทฯ ไม่มีนโยบายใช้เครือ่งมือดังกล่าวเพ่ือการเก็งก าไรแต่อย่างใด 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risks) 

ความเสี่ยงด้านปญัหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน 

                  บริษัทฯตระหนักถึงปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม รวมถึง

สังคมและชุมชนโดยรอบ และได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการ

บรหิารจัดการท่ีดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมาย

และข้อบังคับในด้านส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการจัดการ 

                  บริษัทฯได้สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของ

พนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดีในเรื่องสุขภาพและ

ความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร กิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการ

ตรวจสอบและก าจัดจุดเสี่ยงภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check 

Completely Find Out หรอื CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพ่ือสรา้งสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน

ท่ีปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพ่ือสถานท่ี

ท างานท่ีปลอดสารเสพติด การจัดตารางบ ารุงรกัษาเครือ่งจักรอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพ

ประจ าปีส าหรับพนักงาน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

และโครงการในการลดขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และ

เหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบรษัิททุก

แห่งเพ่ือลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า 

                  ท้ังน้ี บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 และ

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นเครือ่งยืนยันถึงความมุ่งม่ันและความ

น่าเชื่อถือในการบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

 

ความเสี่ยงจากปญัหาการทจุรติ 

                  บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาการทุจรติจากการติดสินบนและการ

ทุจรติท่ีเกิดจากการขาดความโปรง่ใส ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน

และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 

แนวทางการจัดการ 

                  บริษัทฯมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเป็นธรรมและได้

แสดงเจตนาท่ีจะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ  ซ่ึงบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการ

ต่อต้านการทุจรติเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ  ในองค์กร ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายขาย การให้บรกิาร การจัดซ้ือ จ้างงาน บรจิาค ให้บรกิารสนับสนุน รวมถึงการให้

หรอืรบัเล้ียงรบัรอง ความบันเทิง หรอืของขวัญ  บรษัิทฯ มีการทบทวนการท างานให้เป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการท างานเป็นประจ าทุกปี   
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                   นอกจากน้ี บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายแจ้งเบาะแสหรือ Whistle Blowing 

Policy เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

รายงานข้อสงสัยหรอืพฤติกรรมท่ีอาจเป็นความผิดหรอืไม่เหมาะสมท่ีอาจน าไปสู่การทุจรติ

ต่อบรษัิทถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพ่ือบรษัิทจะได้รบัทราบและด าเนินการ

อย่างเหมาะสมต่อไป 

ความเส่ียงท่ีอุบัติใหม่ 
(Emerging Risks) 

 

ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

                  ในเดือนธันวาคม ปี 2562 มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019  (โควิด-19) ครัง้แรกในเมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรฐัประชาชนจีน ภายหลังจากน้ัน

โรคติดต่อชนิดน้ีได้ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็วท่ัวประเทศและท่ัวโลก โดยในเดือนมีนาคม 

2563 รฐับาลไทยได้ด าเนินมาตรการในการรบัมือกับโรคโควิด-19 ได้แก่ นโยบายการกัก

ตัวและการให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น แม้ว่ามาตรการน้ีจะสามารถลดการเพ่ิมขึน้

ของจ านวนผู้ติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศ

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หน่ึงในน้ันก็คือธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจ

หลักของบรษัิทฯ 

แนวทางการจัดการ 

                  บรษัิทฯได้ท าการติดตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดและท าการประเมิน

คาดการณ์ถึงความรา้ยแรง ระยะเวลาของสถานการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจ บรษัิทฯจึงเห็นสมควรท่ีงดเว้นการเดินทางเชิงธุรกิจของ

พนักงานและผู้บรหิารในกลุ่มบรษัิทฯท้ังในและต่างประเทศ กอรปกับพิจารณาปรบัเปล่ียน

รูปแบบการประชมุเป็นการประชมุผ่านระบบออนไลน์ อีกท้ังบรษัิทฯ ได้ให้ความส าคัญถึง

สุขภาพและสุขอนามัยของบุคลากร จึงรเิริม่กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมท้ังการใช้แนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ซ่ึงกลยุทธ์และแนวปฏิบัติน้ี ได้แก่ การจัดต้ังจุด

ตรวจอุณหภูมิรา่งกายก่อนเข้าสถานท่ีปฏิบัติงาน การสนับสนุนให้บุคลากรสวมใส่หน้ากาก 

จัดต้ังจดุให้บรกิารท าความสะอาดมือในบรเิวณสาธารณะ การด าเนินมาตรการเว้นพ้ืนท่ี

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การท าความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน และรถรบัสง่พนักงาน และจัดหลักสตูรอบรมในด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย นอกจากน้ีในกรณีท่ีพนักงานมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดท่ีมีความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พนักงานจะต้องได้รบัการอนุมัติจากหัวหน้างานและฝ่ายทรพัยากร

บุคลากรก่อนการเดินทาง รวมท้ังจะต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้านเป็นเวลา 14 วันและรายงานถึง

สถานท่ีอยู่และสภาพรา่งกายต่อหัวหน้างานวันต่อวัน ภายหลังจากกลับจากต่างจังหวัด 

ท้ังน้ีบรษัิทฯได้มีการทบทวนและแก้ไขถึงแผนการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดขึ้น เพ่ือ

เตรียมพร้อมในการรบัมือหากเกิดความเสี่ยงในสถานประกอบการ   อีกท้ังบริษัทได้ออก

ประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และ

จัดต้ังคณะบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและทีมเฉพาะกิจเพ่ือประชุมหารอืและวางแนว

ทางการจัดการต่อภาวะวิกฤตน้ีไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเพ่ือให้ผู้บริหารของแต่ละ

บริษัทน าแนวทางท่ีได้หารือน้ันไปปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานตรงต่อประธาน

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารในท่ีประชุมทีมเฉพาะกิจน้ี  



 

รายงานความย่ังยืน 2563 I GRI 102-11, 102-15 

   

44 

 ในขณะเดียวกันทีมเฉพาะกิจท่ีได้จัดต้ังขึ้นมาน้ันมีหน้าท่ีในการติดตามและ

กระตุ้นให้บริษัทย่อยต่างๆด าเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้อย่างเรง่ด่วน รวมท้ังติดตาม

และรายงานสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดเชื้อไวรสัท่ัวโลกและภาพรวมของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ัวโลกและภาพรวมของลูกค้าในบริษัทตรงต่อประธานและ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารรวมท้ังผู้บรหิารระดับสูงในท่ีประชุมทีมเฉพาะกิจเป็นประจ าทุก

สัปดาห์ โดยประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารคอยชี้แนะแนวทาง วางกลยุทธ์ และส่ัง

การให้แต่ละฝ่ายในท่ีประชุมด าเนินการตาม 

 

วัฒนธรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯตระหนักดีว่าวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงเปรยีบเสมือนกลไกในการบรหิารความเสี่ยงของ

องค์กร เพ่ือสรา้งความม่ันคงและแข็งแกรง่ขององค์กรให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน โดยจดุประสงค์หลักคือเพ่ือสรา้งความ

ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานต่างๆและความรบัผิดชอบในการบรหิารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม ท้ังน้ีทางอาปิโกฯได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงท่ีดี ดังน้ี 

1. การสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเพ่ือสรา้งแรง 

จูงใจให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิด 

ขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจและมีความรบัผิดชอบต่อ

การบรกิารจัดการความเสี่ยง กระตุ้นให้เกิดการ

มองหาโอกาสจากวิกฤตหรอืความเส่ียงน้ันๆ  

2. การจัดต้ังคณะท างานระบบบรหิารคุณภาพ 

IATF16949 โดยรวมบุคลากรจากหลายฝ่ายรวม 

กันเพ่ือท าการส ารวจและประเมินความเสี่ยงและ

โอกาสของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร อันน าไปสู่ 

การหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงและ    

เพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

3. การจัดการอบรมพนักงานเก่ียวกับการบรหิาร

และจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยการก าหนด 

ให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นหน่ึงในหลักสูตร

อบรมของบรษัิทส าหรบัพนักงานทุกระดับ 

4. การเปิดช่องทางรอ้งเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสท่ี 

เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจให้พนักงาน  

ทุกระดับได้มีสว่นรว่ม 

 

 

การบรหิารความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดเช้ือไวรสัโควิด 19 

ทางกลุ่มบริษัทอาปิโกฯ ท าการติดตามสถานการณ์ของการแพร่

ระบาด COVID-19 ในทุกวันต้ังแต่ช่วงต้นปีท่ีผ่านมาเพ่ือท าการประเมินความ

รุนแรงของสถานการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีการจัดการประชุมของกลุ่มส าหรบัภาวะวิกฤตน้ีเป็นประจ าทุก

อาทิตย์ อันเปรียบ เสมือนเป็นศูนย์บัญชาการและฐานข้อมูลต่างๆส าหรับ

ติดตามความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมอันได้แก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดับสูงท้ังฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล คณะผู้บรหิารของบรษัิทย่อยท้ังในประเทศและต่างประเทศ

และทีมเฉพาะกิจ เพ่ือรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศต่างๆ การ

คาดการณ์และการประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมถึงการบรหิาร

จัดการภายในบรษัิทใหญ่และบริษัทย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งกระแสเงิน

สด การด าเนินธุรกิจ การตลาด การรายงานสินค้าคงคลัง เป้าหมายและ

รายได้จากยอดขายในแต่ละเดือน เป้าหมายและรายการลดค่าใช้จ่ายในแต่

ละเดือน การจัดการทรพัยากรบุคคล ปฏิทินการท างาน การดูแลเรือ่งความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในองค์กร มาตรการการป้องกันการ

แพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั เป็นต้น  

 ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการส่ือสารภายในองค์กรอย่างท่ัวถึงและเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการจัดการปัญหาต่างๆ ทางผู้บริหารระดับสงูจึงส่ัง

การให้แต่ละบรษัิทย่อยจัดต้ัง War room ส าหรบัติดตามและหารอืกันภายใน

บรษัิทย่อยถึงสถานการณ์ของเชือ้ไวรสัภายในและบรเิวณล้อมรอบของบรษัิท 

รวมถึงท าการรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ของกลุ่มบรษัิทและแก้ปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงทีเม่ือมีความเสี่ยงหรอืปัญหาเกิดขึ้น 
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ผู้มีสว่นได้เสยี ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีไ่ด้รบั มูลค่าทางเศรษกิจ 

ลูกค้า สินค้าท่ีมีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่า ระดับความพึงพอใจของลกูค้าโดยเฉล่ีย 89.73% 

พนักงาน 

เงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการ โบนัส 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
รวม 32.04 ล้านบาท 

ทุนการศึกษาส าหรบับุตรของพนักงาน จ านวน 58 ทุน รวมเป็นเงิน 156,000 บาท 

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร จ านวนกว่า 70 หลักสูตร 11,206 ชั่วโมง 

ผู้ถือหุ้น เงินปันผล รวมเป็นเงิน 80,645,961 บาท 

คู่ค้า ความม่ันคงทางธุรกิจ โครงการช่วยเหลือคู่ค้ารายย่อยเพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน 

ชุมชน/สังคม โครงการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
2 โครงการ 

รวมเป็นเงินประมาณ 100,000 บาท 

ภาครฐั ภาษีเงินได้นิติบุคคล 12 ล้านบาท 

คู่แข่ง การพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ แรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม 

การสรา้งคุณค่ารว่ม 
ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

สิทธิและประโยชน์        
ทางเศรษฐกิจ 

 
ผลการด าเนินงาน กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ มุ่งเน้นด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับ

มูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณค่าและประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียรว่มกัน ท้ังน้ีเพ่ือการเติบโตขององค์รและเกิด

ความคล่องตัวทางสภาพเศรษฐกิจในชมุชนและสังคม 

 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานฉบับน้ีน าเสนอ

ข้อมูลการบรหิารจัดการและผลการด าเนินงานของธุรกิจในกลุ่มบรษัิทอาปิโก ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมท้ัง 3 

กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และ

ศูนย์บรกิาร และธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ Internet of Things (IoT)  

อาปิโกฯ เน้นการสรา้งคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลมุ  

เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อ

เศษรฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยไม่เพียงแต่บรษัิทจ่ายเงินปัน

ผลให้กับผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนให้แก่พนักงาน แต่บรษัิทยังเห็น  

แก่ประโยชน์ของลกูค้า คู่ค้า สงัคม ชมุชน รวมถึงภาครฐัอีกด้วย  

แนวทางการจัดการบรหิาร 

ในปี 2563 รายได้รวมอยู่ท่ี 17,798 ล้านบาท โดยได้จากการขาย

และบริการ 17,172  ล้านบาท ในขณะท่ีต้นทุนขายและบริหาร 

16,054 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารอยูท่ี่ 

1,333 ล้านบาท นอกจากน้ันบริษัทจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 

80.65 ล้านบาท ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีบริษัทท าการ

จ่ายให้กับภาครฐัท้ังหมดอยู่ท่ี 12 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม 
17,798 ล้านบาท 

ต้นทุนขายและบรหิาร 
16,054 ล้านบาท 
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อาปิโกฯมีนโยบายการสร้างโรงงานและส านักงานอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบรษัิทฯ ซ่ึงได้มีการ

คิดค้น วิจัย เสาะหานวัตกรรมเพ่ือน ามาปรบัใช้กับโรงงานและส านักงานของท้ังกลุ่มบรษัิทฯ เพ่ือผลประโยชน์ท้ังทางบรษัิทและ

ลูกค้า โดยวัตถุประสงค์หลักของนโยบายโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ ได้แก่ 

1) การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น 

2) การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3) การใช้ทรพัยากรและวัตถุดิบต่างๆ อย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เพ่ือปราศจากขยะและของเสียจากโรงงาน

นวัตกรรมเพือ่พฒันาธุรกิจ 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ในทุกๆ ปีแต่ละบรษัิทในกลุ่มอาปิโกฯ จะท าการประเมินปัญหาหรอืจุดอ่อนท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน คิดค้น วิจัย ประยุกต์แนวคิด

วิธีการและกระบวนการใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและการท างาน อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation) โดยเน้นควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมผลผลิตให้มากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีกลุ่มบรษัิทฯก าลังด าเนินการตามแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการสรา้งโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ 

โดยการน าอุปกรณ์ เทคโนโลยี ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้

ในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานให้ดีย่ิงขึ้น อีกท้ังยังปรบัปรุงการใช้ทรพัยากรและวัตถุดิบอย่าง

คุ้มค่า ตามความคาดหวังของบรษัิทฯ ท่ีมุ่งจะเป็นโรงงานปราศจากขยะ (Zero waste) 

โครงการโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ ประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ซ่ึงท้ังโครงการหลักและโครงการย่อยน้ันได้

มีการคิดรเิริม่และวางแผนมาต้ังแต่ปี 2562  โดยมีบางโครงการย่อยท่ีมีการด าเนินการแล้วเสรจ็และเริม่ใช้งานในปี 2563  โดยใน

รายงานฉบับน้ีจะขอพูดถึงกระบวนการท างานเริม่ต้นในเรือ่งของการคิดวางแผนการด าเนินการทดลองการท างานของบางโครงการ 

และสรุปผลการท างานของกระบวนการน้ันๆ ในปี 2563 น้ี 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

อัตราก าไรขั้นต้นหลังหัก

ลบต้นทุนขายและบรกิาร 
ผลการด าเนินงาน 

นวัตกรรมถือเป็นส่ิงท่ีจะมาช่วยให้การผลิตและการท างานน้ันมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อีกท้ังยังช่วยลดปรมิาณการใช้ทรพัยากร

และลดค่าใช้จ่ายรวมถึงประหยัดต้นทุนบางอย่างได้อีกด้วย 

ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเป็นแนวทางท่ีบริษัทฯ น านวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และประสิทธิภาพในการท างานและใช้ทรัพยากรต่างๆ  รวมถึง

ต้นทุนต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยจะเน้นพูดถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและ

จ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจหลักท่ีเป็นต้นแบบในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

 

1 อัตราก าไรข้ันต้นลดลงจากปี

ที่แล้วที่ 2.7%เน่ืองมาจากการ

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 

 

6.5% 1  
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ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทฯมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใน 2 ระดับ ได้แก่ 1.) การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรอืบรษัิทย่อย

ผ่านทางกิจกรรม QCC (Quality Control Circle) และ 2.) การสร้างนวัตกรรมตามแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ของกลุ่มบรษัิทฯ โดยผ่านทางโครงการการสรา้งโรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ 

 โดยท้ัง 2 รูปแบบน้ีมีกระบวนการท างานท่ีคล้ายกันคือมีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานส าหรับโครงการน้ี 

ซ่ึงคณะท างานจะประกอบไปด้วยบุคลากรขององค์กรท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญในเรือ่งต่างๆ ท้ังในเรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ การผลิต และการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือช่วยกันระดมความคิดและแบ่งงานตามความเชีย่วชาญของตน ด าเนินการ

ทดลอง และสรุปผลการทดลอง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงเป็นผู้ก ากับวางแผนกลยุทธ์ บรหิารจัดการ ติดตามผล แนะแนวทางของ 

โครงการต่างๆ ให้แก่คณะท างาน ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ และเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบ

มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการบรษัิท 

 

โครงสรา้งการบรหิารจัดการโครงการและการติดตามรายงานการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด )มหาชน(  

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง 
ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ 

ฝ่ายการผลิต 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

▪ ประเมินความเส่ียงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

▪ แนะแนวทางการบรหิารจัดการ 

▪ วางกลยุทธ์และแผนการบรหิาร 

▪ แนะแนวทางโครงการ 

▪ เสนอและรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

▪ ก ากับและบรหิารจัดการ 

▪ ติดตามผลรายอาทิตย์ และชี้แนะแนวทาง  

▪ รายงานโครงการต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด 

ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของ

▪ วางแผน คิดค้น ระดมความคิด 

▪ ด าเนินการทดลองและสรุปผล 

▪ รายงานผลต่อหัวหน้าคณะท างาน 

คณะท างาน 

หัวหน้าคณะท างาน 
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กระบวนการด าเนินการโครงการของคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จากโครงสรา้งและกระบวนการท่ีกล่าวมาข้างต้น จะขอแจกแจงผลการด าเนินงานของนวัตกรรมใน 2 ระดับ ดังน้ี 

1.) การสรา้งนวัตกรรมภายในองค์กรหรอืบรษัิทย่อย โดยหยิบยกมา 1 โครงการเพ่ืออธิบายถึงคุณค่าท่ีได้รบัจากนวัตกรรมน้ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ คุณค่า/ประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

Rolling 
Machine 

พัฒนากระบวนการผลิตโดยการ

น าเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนการ

ผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

น าเทคโนโลยี เครือ่ง 

Rolling Machine มาใช ้
ในกระบวนการผลิต 

▪ เกิดการใช้ทรพัยากรได้อย่างคุ้มค่า  

ปราศจากขยะ 

▪ เพ่ิมผลผลิตได้มากขึน้ 

▪ ลดต้นทุนในการผลิต ท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือ

สินค้าได้ในราคาท่ีถูกลง 

โครงการ Rolling Machine น้ีเป็นโครงการนวัตกรรมของบรษัิทย่อยขององค์กร ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีการคิดค้นและ

เริ่มน ามาใช้งานต้ังแต่ปี 2562 โดยนวัตกรรมน้ีเป็นการน าเครื่อง Rolling Machine เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตบาง

ผลิตภัณฑ์ของบรษัิท ท าให้วัตถุดิบ 1 ชิ้นสามารถน ามาสรา้งเป็นชิ้นส่วนได้ในจ านวนท่ีมากขึ้นและคงคุณภาพดังเดิม ส่งผลให้

•  รายงานผลการด าเนินงานโครงการย่อยต่อผู้บรหิารระดับสงูสดุ 

เม่ือโครงการย่อยท่ีได้ท าการทดลองประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ หัวหน้าคณะท างานจะน าเสนอต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด 

หากมีข้อชี้แนะเพ่ิมเติม หัวหน้าคณะท างานจะน ามาบรหิารจัดการภายในคณะอีกที หากโครงการย่อยน้ันๆ ได้รบัการเห็นสมควร

จากผู้บรหิารระดับสูงสุด โครงการย่อยน้ันจะถูกน าขึ้นเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท 

 

•  ระดมความคิด สรุปประเด็นปัญหาและนวัตกรรม รวมถึงคิดค้นท าโครงการย่อย 

คณะท างานระดมความคิด โดยรวบรวมปัญหาและนวัตกรรมท่ีศึกษามา  โดยจัดท าเป็นโครงการย่อย น าเสนอประเด็นท่ีต้องการ

ท ารวมถึงนวัตกรรมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการ และผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

•  น าเสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะท างาน ด าเนินการทดลอง และติดตามผลการทดลอง 

น าเสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะท างานเพ่ือพิจารณา ประเมิน และอนุมัติ โครงการย่อยท่ีได้รบัการอนุมัติแล้ว คณะท างาน

สามารถด าเนินการสร้างโมเดลทดลอง ท าการทดลอง ติดตามผลการทดลอง บันทึกผล และน ามาประชุมสรุปผลกันในคณะ 

หัวหน้าคณะท างานจะคอยติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ และประชุมชี้แนะแนวทางการท างานเป็นรายอาทิตย์ เพ่ือท่ีว่าในระหว่าง

ท างานหากเกิดปัญหาหรอืจุดบกพร่อง จะได้ท าการแก้ไขทันที ส่วนโครงการย่อยท่ียังไม่ได้รบัการอนุมัติ หัวหน้าคณะท างานจะ

ชี้แนะแนวทางให้คณะท างานท าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการย่อยน้ันมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้มากย่ิงขึ้น 

•  การประเมินปัญหาในการท างานและการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ 

คณะท างานฝ่ายต่างๆ ท าการวิจัยและประเมินปัญหาต่างๆ และความสูญเสียท่ีเกิดขึน้ในโรงงานและส านักงาน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถึงศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

ผลการด าเนินงาน 
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ทางบรษัิทสามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าลงได้ อีกท้ังถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายของบรษัิทในการท่ีจะ

เป็นโรงงานปราศจากขยะอีกด้วย 

 ในปี 2563 น้ี ได้มีการเพ่ิมตัวผลิตภัณฑ์ท่ีน านวัตกรรม Rolling Machine น้ีมาใช้ในกระบวนการผลิตจาก 1 ตัวในปี 

2562 ขึ้นมาอีก 1 ตัว รวมเป็นจ านวนท้ังหมด 2 ตัว โดยทางบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท้ังสองตัวได้เป็น

จ านวน 3.27 บาทต่อหน่ึงชิ้นผลิตภัณฑ์ 

2.) การสรา้งนวัตกรรมตามแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบรษัิทฯ โดยผ่านทางโครงการการสร้าง

โรงงานและส านักงานอัจฉรยิะ  

 ในปี 2562 คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาวิจัย คิดค้น วางแผนจัดท าโครงการย่อยต่างๆ และท าการทดลองเป็นหลัก 

ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างท าการทดลองและปรับปรุง โดยจะมี 1 โครงการย่อยท่ีได้ท าการทดลองส าเร็จในปี 2562 

และได้มีการน ามาปรบัใช้จนถึงในปี 2563 น้ี 

โครงการระบบติดตามบันทึกการเข้าออกของภาชนะบรรจุช้ินงานด้วยระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  

 นอกจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีโรงงานผลิตจะถือเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าแล้ว ภาชนะบรรจุชิ้นงานก็ถือเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่า

เช่นกัน เน่ืองจากในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะต้องท าการบรรจุชิ้นงานหรอืสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด 

แข็งแรง เก็บสินค้าได้อย่างมิดชิด เพ่ือไม่ให้ส่ิงสกปรกเข้าไปในชิ้นงานและไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกมาจากบรรจุภัณฑ์ได้ ไม่เช่นน้ัน

จะส่งผลต่อความเสียหายของชิ้นงานหรือสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าได้ ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถบรรจุชิ้นงานได้อย่างดีน้ันมี

ราคาค่อนข้างสูงและบ่อยครัง้ท่ีเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้า บรรจุภัณฑ์ท่ีได้คืนกลับมาจากลูกค้าน้ันมีจ านวนลดลงจากจ านวนจรงิท่ี

ส่งไป จึงท าให้ทางบรษัิทฯ ต้องส่ังผลิตภาชนะบรรจุชิ้นงานขึ้นมาใหม่ทดแทนบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีหายไป ซ่ึงน้ันเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนให้กับบรษัิทฯ ขึ้นไปอีก 

โดยในแต่ละปี บรษัิทฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว  

 เพ่ือแก้ปัญหาภาชนะบรรจุชิ้นงานสูญหายและจ ากัดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่

จ าเป็น ทางบริษัทฯ จึงได้ท าโครงการระบบติดตามบันทึกการเข้าออกของภาชนะ

บรรจุชิ้นงานขึ้น เพ่ือท าการติดตามตรวจสอบภาชนะบรรจุสินค้า โดยคณะท างานได้

คิดค้นและน านวัตกรรมการระบุเอกลักษณ์ด้วยคล่ืนวิทยุ RFID หรือ  Radio 

Frequency Identification มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมท่ีทางบรษัิทย่อยสรา้งขึ้นเพ่ือ

รองรบันวัตกรรมน้ี 

 วิธีการท างานของระบบติดตามน้ีคือ บริษัทย่อยของกลุ่มสร้างโปรแกรมท่ีท าการบันทึกติดตามการเข้าออกของ

ภาชนะบรรจุชิ้นงานโดยรองรบัระบบ RFID ขึ้นมา จากน้ันท าการสร้างแผ่นรหัสภาชนะบรรจุชิ้นงาน โดยหน่ึงรหัสใช้กับบรรจุ

ภัณฑ์หน่ึงชิ้น แผ่นรหัสน้ีจะถูกน าไปติดกับภาชนะบรรจุชิ้นงานแต่ละชิ้น โดยรหัสแต่ละรหัสน้ันจะถูกบันทึกอยู่ในโปรแกรมท่ีได้

สร้างไว้ ระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าออกของภาชนะทุกชิ้นตลอดเวลา เม่ือไหรก็่

ตามท่ีภาชนะบรรจุชิ้นงานได้ออกจากนอกเขตบรษัิท โปรแกรมจะแสดงผลออกมา

ว่าภาชนะชิ้นน้ีได้ออกนอกเขตไปและยังไม่ได้กลับเข้ามาในต าแหน่งท่ีระบุไว้ ซ่ึงถ้า

หากภาชนะไหนท่ียังไม่ได้ถูกน ากลับมาเก็บตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทางพนักงานก็

จะสามารถติดตามบรรจุภัณฑ์น้ันๆ จากลูกค้าได้ อีกท้ังโปรแกรมน้ียังแสดงให้เห็น

อีกว่าพนักงานได้มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุชิ้นงานเข้าท่ีเรยีบรอ้ยหรือไม่ เพราะถ้า

หากไม่ได้เก็บในต าแหน่งท่ีถูกต้อง ระบบจะท าการแจ้งต่อผู้ควบคุมโปรแกรม 

 คณะท างานได้ท าการทดลอง วิจัย ปรับเปล่ียนวิธีการท างาน ติดตาม รายงานผลจนกว่าการทดลองท่ีได้น้ันจะให้

ผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างเสถียร หัวหน้าคณะท างานจึงจะสามารถรายงานโครงการต่อผู้บรหิารระดับสูงสุดได้
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ห่วงโซ่อุปทานกับการท างานของระบบติดตามบันทึกการเข้าออกของภาชนะบรรจุช้ินงานด้วยระบบ RFID 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ฝ่ายขนส่งสินค้าจะติดตามกล่องสินค้าคืนหากลูกค้าเก็บกล่องสินค้านานเกิน 10 วัน 

งา
น
แร
กเ
ริม่

 

เขียนป้ายสินค้า 

ติดป้ายสินค้าลงไปในกล่องสินค้า 

สแกนและจัดเก็บลงในโปรแกรม 

งา
น
รา
ยว
ัน 

เตรยีมชิ้นส่วนใส่กล่องสินค้า 

สแกนและบันทกึก่อนท าการจดัส่ง 

สแกนและบันทกึหลังผู้บรโิภคได้รบั
สินค้า 

 

• จัดเตรยีมกล่องสินค้า
และจัดล าดบัรายการ 

• ส่งต่อให้ฝ่ายขนส่ง 

คู่ค้า 

 

• จัดเตรยีมกล่องสินค้า
และจัดล าดบัรายการ 

• ส่งต่อให้ฝ่ายขนส่ง 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ฝ่ายขนสง่ 
 

• ผู้บรโิภคได้รบัสินคา้ 
• ผู้บรโิภคมีสินค้าที่จะ

ใช้ในสายพานการผลิต 
• ส่งคืนกล่องสินค้า 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
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ความสุขของลูกค้า หรือ Happy Customer เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของกุล่มบริษัทฯ อาปิโกฯจึงมุ่งเน้นสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ความส าคัญในการรบัฟังข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยบรษัิทฯ ได้วางกลยุทธ์โดยการยึดหลักการ SQCDEM เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีน้ี อัน

ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

S : Safety 

บริษัทฯให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ท้ังพนักงานของบรษัิทฯ พนักงานรับเหมาช่วง รวม

ถึงซัพพลายเออร์ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในบรษัิท พนักงานใหม่และซัพพลายเออร์จะต้องได้รับการอบรมในเรือ่งความ

ปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบัติงาน 100% 

Q : Quality 

บริษัทฯให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามข้อก าหนดของลูกค้า รวมถึงสินค้าท่ีผลิตโดย 

ซัพพลายเออรข์องบรษัิทฯ สินค้าทุกชิ้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งท่ีมาและล๊อตในการผลิตได้ เพ่ือสรา้งความ

ม่ันใจให้กับลูกค้ากรณีท่ีเกิดปัญหา

การบรหิารความสัมพันธกั์บลูกค้า  
ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ     
ของลกูค้า 

ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของลกูค้า
โดยเฉล่ีย 

89.73% 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเป็นการพูดถึงกิจกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบรษัิทฯ ในปี 2563 
โดยจะเน้นกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจหลักท่ีมีลูกค้ารายใหญ่จ านวนมากและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีดีมายาวนาน 

ลูกค้าถือเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของกลุ่มบรษัิทฯทาง

บรษัิทฯจึงต้องมีการบรหิารจัดการความสมัพันธ์กับลกูค้า

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างย่ังยืน 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

S Q C D E M 

Safety 

การปฏิบัติงานด้วย

ความปลอดภัย 

Quality 

ผลิตสินค้าท่ีมี

คุณภาพตามท่ี

ลูกค้าก าหนด 

Cost 

มีต้นทุนสินค้าท่ี

เหมาะสม สามารถ

แข่งขันได้ 

Delivery 

การสง่มอบตรงเวลา 

100% ให้กับลกูค้า

ทุกราย 

Engineering 

ปรบัปรุงด้านวศิกรรม

อย่างต่อเน่ือง 

Management 

การบรหิารจัดการ

ภายในท่ีดี 

ลูกค้ามีความสุข 
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C : Cost 

บรษัิทฯตระหนักเป็นอย่างดีในเรือ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และพยายามพัฒนากระบวนการผลิตให้สนิค้ามี

ต้นทุนท่ีลูกค้าพึงพอใจ 

D : Delivery 

บริษัทฯตระหนักว่าการส่งสินค้าท่ีล่าช้าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสินค้าของลูกค้า ดังน้ันบริษัทฯ จึง

พยายามรกัษามาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กับลูกค้าทุกราย 

E : Engineering 

บริษัทฯมีการปรับปรุงด้านวิศกรรมอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านกระบวนการ เทคนิค วิธีการ หรือการน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น มีต้นทุนท่ีต่า สามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลา 

รวมไปถึงการสรา้งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยลง 

M : Management 

บรษัิทฯได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949: 20091 ระบบการการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 

14001: 2004 และ ISO 14001: 20152 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 20073 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการก าหนดนโยบายการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย 

และการรกัษาความลับของข้อมูลส าคัญของลูกค้า โดยไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

บรษัิทฯได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือท่ีจะรบัทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

และน ามาปรบัปรุงการปฏิบัติงานของบรษัิทและหน่วยงานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจ า โดยผลการส ารวจความ

พึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 89.73% เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน อันเป็นผลปฏิบัติการท่ีน่าพึงพอใจ และบรษัิทฯ 

ยังคงต้ังม่ันท่ีจะปรบัปรุงในขอ้บกพรอ่งต่างๆ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้ามากย่ิงขึ้นและต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป 

ประเด็นความพึงพอใจ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

เป้าหมาย % 75.30% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 87.10% 87.10% 

คุณภาพ % 75.00% 83.26% 89.38% 88.00% 88.26% 92.08% 91.04% 94.64% 

ราคา % 74.70% 78.89% 80.94% 85.00% 84.98% 84.44% 84.24% 84.76% 

การสง่มอบ % - - - - 88.82% 97.71% 91.46% 92.62% 

ฝ่ายการตลาด % 74.98% 85.56% 83.44% 85.00% 89.10% 97.71% 86.88% 92.86% 

ฝ่ายการเงนิและการบัญช ี % 75.93% 86.25% 86.88% 86.00% 90.76% 98.33% 93.47% 91.43% 

ฝ่ายการผลิต % 75.88% 88.26% 86.88% 86.00% 90.28% 93.33% 91.04% 86.19% 

ฝ่ายคุณภาพ % 75.31% 86.25% 88.13% 88.00% 90.21% 92.08% 91.04% 88.21% 

ความพึงพอใจโดยเฉล่ีย % 75.30% 84.75% 85.94% 86.33% 88.43% 92.59% 89.53% 89.73% 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า ปี 2556 – 2563 ของบรษัิท AH, AHP, และ AHR 

                                                             
1 บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR 
และทุกบรษัิทอยูร่ะหว่างการปรบัเปล่ียนเพื่อขอการรบัรองระบบ 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 บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรองระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP 

ผลการด าเนินงาน 
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รางวัลที่ได้รบัจากลูกค้า 

 

 

 

- รางวัล Best Quality Supplier Award ประจ าปี 2563 จากกลุ่มโตโยต้า 

มอบให้กับบรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

รางวัล Best Quality Supplier 2563 จากกลุ่มโตโยต้า 

- รางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย 

มอบให้กับบรษัิท เทนากา เซเทีย รซีอสเซส จ ากัด 
(บรษัิทย่อยของบมจ. อาปิโก ไฮเทคในมาเลเซีย) 

- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเย่ียม จากฮอนด้า มาเลเซีย 

มอบให้กับบรษัิท เทนากา เซเทีย รซีอสเซส จ ากัด 
(บรษัิทย่อยของบมจ. อาปิโก ไฮเทคในมาเลเซีย) 
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เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯมองว่าคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนส าคัญทางธุรกิจ จึงได้วางกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการโดยการเชญิ

บริษัทคู่ค้าเข้ารว่มประชุมและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพ่ือสื่อสารข้อมูลส าคัญของบรษัิทฯ ให้กับคู่ค้ารบัทราบ เช่น นโยบาย

ด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ นโยบายการด าเนินกิจการด้วยความโปรง่ใส นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และนโยบายความปลอดภัย อันเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คู่ค้าในเรือ่งผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานรว่มกันในปีท่ีผ่านมา โดยก่อนท่ีจะมีการจัดการประชุมสามัญประจ าปีและกิจกรรมต่างๆ ทางฝ่ายจัดซ้ือ

ของกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยงตามระบบ IATF1949  เพ่ือเป็นการ

ประเมินและทบทวนการท างานของฝ่ายจัดซ้ือกับบรษัิทคู่ค้า ซ่ึงหากพบข้อบกพรอ่ง จะได้ด าเนินการแก้ไขและวางแนวทางใน

การลดความเส่ียงน้ัน พรอ้มกับแจ้งทางบรษัิทคู่ค้าให้รบัทราบ 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

การบรหิารความสัมพันธกั์บคูค้่า  
ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

จ านวนคู่ค้าท่ีมีผลการ
ประเมินเกรด A 

ผลการด าเนินงาน 

สัดส่วนของคู่ค้าท่ีมีผล
การประเมินเกรด A 

95.12% 

 

ขอบเขตการรายงาน 

ข้อมูลรายงานฉบับน้ีเป็นการพูดถึงกิจกรรมและการประเมินความสามารถของคู่ค้าในการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ 

ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน การส่งมอบด้านวิศวกรรม และการบรหิารต้นทุน 

โดยจะเน้นพูดถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลักท่ีมี

ลูกค้ารายใหญ่จ านวนมาก ดังน้ันวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากบรษัิทคู่ค้ามีความส าคัญอย่างมากต่อการผลิตและ

ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

อาปิโกฯถือว่าคู้ค่าของบริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ี

ส าคัญย่ิง เ น่ืองจากมีบทบาทส าคัญท่ีจะท าให้ประสบ

ความส าเร็จในธุรกิจอย่างย่ังยืนได้ บริษัทฯ จึงต้องมีการ

บริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ 

เป็นไปอย่างราบรืน่ 

แนวทางการจัดการบรหิาร 

การประเมินความ
เสี่ยง โอกาส และ
การตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง

การจัดท าแผนการ
ลดผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์(ความเสี่ยง)

ด าเนินการแก้ไข
ความเสี่ยงน้ันๆตาม

แผนที่ต้ังไว้

รายงานผลการ
ด าเนินงาน และ

ประเมินผลของการ
ด าเนินงาน
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1. การประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

ฝ่ายจัดซ้ือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเป็นไปได้ด้านลบ ท้ังด้านระดับความรุนแรงและความเป้นไปได้ของ

ผลกระทบน้ัน รวมท้ังประเมินโอกาสและวิเคราะห์วิธีด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงน้ันตามระบบ IATF1949 

2. การจัดท าแผนการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (ความเสีย่ง) 

ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ

การด าเนินแผนการลดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ 

3. ด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงน้ันๆ ตามแผนที่ต้ังไว้ 

ด าเนินการปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีการจัดท ารายงานการด าเนินการ แต่งต้ังผู้รบัผิดชอบในส่วนต่างๆของ

แผนงาน และระบุผลการด าเนินงาน 

4. รายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลของการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการท างาน โดยเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือหา

แนวทางท่ีดีท่ีสุด และน ามาปรบัใช้พัฒนากระบวนการท างานต่อไปในอนาคต 

นอกเหนือจากน้ี ทางกลุ่มบริษัทฯยังได้ท าการประเมินประสิทธิภาพปฏิบัติการของคู่ค้าในทุกๆ ปี เพ่ือเป็นการ

ติดตามและกระตุ้นคู่ค้าให้คอยพัฒนาความสามารถอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเป็นการคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี

ส าหรบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะประเมินคู่ค้าใน 2 หัวข้อหลักๆ คือ ด้านคุณภาพ และด้านการส่งสินค้า 

 

 
การประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

 ในปี 2563 บรษัิทท าการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยงตามระบบ IATF1949  และ

จัดท าแผนการลดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ (ความเส่ียง) และด าเนินการแก้ไขความเส่ียงน้ันๆ โดยการให้ทีมงาน Oracle 

จัดท าระบบการตรวจเช็ค 
 

ประเด็นความ
เส่ียง/โอกาส 
ท่ีต้องการ
ประเมิน 

ความเส่ียง 
ผลกระทบท่ีเป็นไปได้ด้าน

ลบ 

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

 ระดับ
ความ

รุนแรงและ
ความ

เป็นได้โดย
เฉล่ีย 

แผนในการ
ด าเนินการ 

Payment 
Approved 

เอกสารสูญหาย 
1. Supplier ต้องจัดท า
เอกสารใหม่  
2. Supplier ได้รบัเงนิช้า  

2 1 2 
มกีารลง Record 
ควบคุม 

2 1 2 
มไีฟล์ Control เพื่อ
ตรวจเช็ค 

PR 

รายละเอียดใน PR 
ไมถู่กต้องหรอืไม่
ครบถ้วน เช่น Spec, 
จ านวน, ราคา 

1. ท าให้กระบวนการจัดซือ้
ล่าช้า  
2. ไมส่ามารถด าเนินการ
จัดหาผู้ขายได้ 

1 3 3 

สรา้งความ
ตระหนักถึงความ
ถูกต้องของข้อมลู
ในการส่ังซือ้ 

2 1 2 
ท าระบบการ
ตรวจเช็คข้อมลูการ
ส่ังซือ้ใน Intranet 

ผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นความ
เส่ียง/โอกาส 
ท่ีต้องการ
ประเมิน 

ความเส่ียง 
ผลกระทบท่ีเป็นไปได้ด้าน

ลบ 

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

 ระดับ
ความ

รุนแรงและ
ความ

เป็นได้โดย
เฉล่ีย 

แผนในการ
ด าเนินการ 

PO 
รายละเอียดใน PO 
ไมถู่กต้อง เช่น ราคา
Supplier Name 

1. ออกเอกสารล่าช้า ท าให้
กระบวนการจัดซื้อล่าช้า 
ส่งผลให้ไม่ได้รบัสินค้าตาม
ก าหนด 
2. ต้องเสียเวลาแก้ไข PO 
ใหม่ให้ถูกต้อง 
3. ส่งงานให้ลูกค้าไม่ทัน
ก าหนด 

2 3 6 

สรา้งความ
ตระหนักถึงความ
ถูกต้องของข้อมลู
ในการส่ังซือ้ 

2 1 2 
ท าระบบการ
ตรวจเช็คข้อมลูการ
ส่ังซือ้ใน Intranet 

การส่งมอบ 
ผู้ส่งมอบส่งสินค้าไม่
ตรงตาก าหนดเวลา 

ส่งมอบงานให้ลูกค้าไมทั่น
ก าหนดเวลา 

3 2 6 

จัดให้ Supplier 
มกีารพัฒนาการ
เรือ่งการท า 
Safety Stock 

2 2 4 

เมือ่พบวา่ไม่
สามารถจัดส่งสินค้า
ได้ตามเวลาท่ี 
AAPICO ก าหนด 
จะต้องจัดท า
เอกสาร “Timing 
Change Request” 
ให้ AAPICO 

 

 

การประเมินคู่ค้าประจ าป ี

ในปี 2563 อาปิโกฯได้ท าการประเมินคู่ค้าท้ังส้ิน 41 ราย โดยคู่ค้าท่ีได้รับการประเมินเป็นเกรด A จะนับว่ามีการ

ด าเนินงานท่ีดีเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ในกรณีท่ีคู่ค้ารายใดมีผลประเมินท่ีต่ากว่าเกรด A จะหมายความว่าคู่ค้ารายดังกล่าวควร

ท าการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงในกรณีท่ีคู่ค้ารายใดมีผลประเมินเป็นเกรด C ต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 4 เดือน 

ทางบรษัิทฯ จะท าการยกเลิกสินค้าของคู่ค้ารายน้ันทันที ส าหรบัในปี 2563 บรษัิทฯ ประเมินคู่ค้าท่ีมีผลการด าเนินงานเกรด 

A ได้เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 95.12 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรอ้ยละ 73.33 ในปี 2562 นับเป็นผลท่ีน่าพึงพอใจส าหรบัทางบรษัิทฯ 

ระดับคะแนน 2562 2563 

เกรด A 11 39 

เกรด B 4 2 

เกรด C - - 

สัดสว่นของคู่ค้าเกรด A (รอ้ยละ) 73.33 95.12 

 

 



 

▪ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

▪ พลังงาน 

▪  

▪ ของเสีย 

▪ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

การบรหิารจัดการ 
Eco 
Efficiency 

ทรพัยากรอย่างย่ังยืน 

 
น้า 
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หน่ึงในธุรกิจหลักของกลุ่มบรษัิทฯ คือ การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ การออกแบบ ผลิต และติดต้ังอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ใน

การประกอบรถยนต์แบบครบวงจรและแม่พิมพ์ปั๊ มโลหะ ซึ่งน่ันหมายความว่าการท างานของบริษัทฯ จะต้องเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิต เศษวัสดุและของเสียจากกระบวนการผลิต และการปล่อยของเสียอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดต้ังระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตาม

เพื่อท่ีจะรักษาและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม กระบวนการผลิต การบริการ และผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ ให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยน าเกณฑ์ต่างๆ มาจัดท าเป็นมาตรฐานข้ันต่าใน

การด าเนินงานของบรษัทฯ 

3. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆ โดยการน าทรพัยากรต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าท่ีสุด เพื่อให้กระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

4. ป้องกันส่ิงแวดล้อมโดยการสรา้งจิตส านึกต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อม ซึ่งนโยบายของส่ิงแวดล้อมจะได้รบัการปฏิบัติ

และเผยแพรแ่ก่พนักงาน สังคม และชุมชน 

5. ป้องกันมลพิษในด้านน้าเสีย อากาศเสีย และสารเคมีซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต โดยทางบรษัิทฯ ต้ังวัตถุประสงค์

และเปา้หมายของการปอ้งกันน้ี เพื่อน าไปปฏิบัติและทบทวน ท้ังน้ีเพื่อให้มีการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองและเกิดมลภาวะ

น้อยท่ีสุด 

นโยบายฉบับน้ีจะได้รบัการประกาศและท าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อการตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม

รว่มกัน รวมท้ังเผยแพรต่่อสาธารณชนให้รบัทราบโดยท่ัวไป 

ส าหรบัในเรือ่งการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าไม่มีการท าผิดกฎหมายหรอืข้อบังคับใดๆ ในเรือ่ง

ส่ิงแวดล้อมภายในป ี2563 ซึ่งเปน็การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของกลุ่มบรษัิทฯท่ีต้องการจะสนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีย่ังยืน

ในสังคม 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
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บรษัิทฯคอยมองหาโอกาสในการบรหิารจัดการปรมิาณการใช้พลังงานในปฏิบัติการของบรษัิทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีน้อย

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เน่ืองจากการด าเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวจะท าให้บรษัิทฯสามารถจ ากัดขอบเขตของผลกระทบใน

ด้านลบท่ีปฏิบัติการของบรษัิทฯ อาจมีต่อส่ิงแวดล้อมได้ รวมถึงยังท าให้บรษัิทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นอันเกิดจาก

การบรหิารพลังงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพในปฏิบัติการของบรษัิทฯ ได้อีกด้วย 

กลุ่มบรษัิทฯท าการเก็บข้อมูลรายปีของปรมิาณการใช้พลังงานของบรษัิทฯ ในทุกๆ ปี ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายท่ี

ทางบรษัิทฯ ได้ประหยัดลงอันเปน็ผลมาจากการลดปรมิาณพลังงานท่ีใช้ในปีน้ันๆ โดยในป ี2563 ทางบรษัิทฯ มีปรมิาณการ

ใช้พลังงานอยู่ท่ี 3,233,160 กิโลวัตต์ช่ัวโมง โดยปรมิาณการใช้พลังงานลดลงไป 16,165.80 กิโลวัตต์ช่ัวโมง นับเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟา้ได้ถึง 61,430.04 บาท 

 

พลังงาน 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงาน ท้ังต่อบรษัิทฯ 

และต่อชุมชนโดยรอบ โดยการใช้พลังงานอย่างไรป้ระสิทธิภาพจะน ามาซึ่ง

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น และยังเป็นการท าให้ทรพัยากรท่ีจ าเป็นในการผลิตเสีย

เปล่า ดังน้ันบรษัิทฯจึงมีการส่งเสรมิให้บุคลากรมีความระมัดระวังและมุ่งม่ัน

ในการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในปรมิาณท่ีน้อยท่ีสุด โดยรายงานฉบับน้ี

จะน าเสนอข้อมูลการควบคุมการใช้พลังงานของบรษัิทฯ ในป ี2563 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

การลดลงของปรมิาณการ
ใช้พลังงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

16,165.80 
กิโลวัตต์ช่ัวโมง 

การลดลงของปรมิาณ
การใช้พลังงาน 

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

 3,500,000.00

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2563

ป
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าณ
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้า 
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ต ์
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ปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟา้ในปี 2563 

 

เดือน 
ปรมิาณการใชพ้ลังงาน 

(กิโลวัตต์ชัว่โมง) 
การลดลงของปรมิาณการใช้
พลังงาน (กิโลวัตต์ชัว่โมง) 

ค่าใชจ้่ายทีป่ระหยดัได้ (บาท) 

มกราคม 314,800.00 1,574.00 5,981.20 

กุมภาพันธ์ 317,080.00 1,585.40 6,024.52 

มีนาคม 275,000.00 1,375.00 5,225.00 

เมษายน 145,400.00 727.00 2,762.60 

พฤษภาคม 145,320.00 726.60 2,761.08 

มิถุนายน 176,160.00 880.80 3,347.04 

กรกฎาคม 237,840.00 1,189.20 4,518.96 

สิงหาคม 308,080.00 1,540.40 5,853.52 

กันยายน 321,200.00 1,606.00 6,102.80 

ตุลาคม 350,840.00 1,754.20 6,665.96 

พฤศจิกายน 341,640.00 1,708.20 6,491.16 

ธันวาคม 299,800.00 1,499.00 5,696.20 

รวม 3,233,160.00 16,165.80 61,430.04 
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บริษัทอาปิโกฯได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประหยัดน้าและได้จัดต้ังโครงการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในหัวข้อ

การลดปรมิาณการใช้น้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้า ซ่ึงทางบรษัิทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะลด

ปรมิาณการใช้น้าในปี 2563 น้ีลง 2% เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2562  

โดยในปี 2562 ทางบรษัิทฯใช้น้าไป 36,897 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ันในปี 2563 ทางบรษัิทฯต้ังเป้าหมายในการประหยัด

น้าโดยให้มีการใช้น้าไม่เกิน 36,159.06 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเฉล่ียเดือนละไม่เกิน 3,013.25 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีน้ี ทาง

บรษัิทฯ ใช้วิธีประชาสัมพันธ์โดยการติดป้ายรณรงค์รอบพ้ืนท่ีปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสรมิการประหยัดน้า 

 

 

 

 

 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯมีการเก็บข้อมูลการใช้น้าเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลการใช้น้าประจ าปี และ

น ามาเปรยีบเทียบกับเป้าหมายประจ าปีท่ีได้ต้ังไว้ โดยจากตารางในด้านล่างจะสังเกตได้ว่า ในปี 2563 บรษัิทฯมีการใช้น้า
ปรมิาณ 26,566 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเม่ือน ามาเปรยีบเทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ สามารถสรุปได้ว่าทางบรษัิทฯสามารถปฏิบัติ

ตามเป้าหมายประจ าปีได้ส าเร็จ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด 19 ท่ีจ ากัดการปฏิบัติการของบรษัิทฯ ท าให้บรษัิทฯ 

ต้องประเมินผลการด าเนินงานน้ีอย่างระมัดระวัง และยังคงต้องท าการวางแผนการจัดการส าหรบัปีต่อๆ ไปอย่างต่อเน่ือง

 

น้ำ 

ขอบเขตกำรรำยงำน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรพัยากรนา้ เน่ืองจาก

เป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็น

ทรัพยากรท่ีส าคัญอันมีอย่างจ ากัดในการด ารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย 

ดังน้ันทางกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ได้มีการวางแผนเพ่ือลดการใช้ทรพัยากรน้า

ไม่ให้เป็นการส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลกำรด ำเนินงำน 

ปรมิาณการใช้น้า 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

26,556 ลบ.ม. 
ปรมิาณการใช้น้า 
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ปรมิำณกำรใช้น้ำในปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ปรมิำณกำรใช้นำ้ (ลูกบำศก์เมตร) 

มกราคม 2,415 

กุมภาพันธ์ 3,240 

มีนาคม 2,396 

เมษายน 2,288 

พฤษภาคม 1,405 

มิถุนายน 1,613 

กรกฎาคม 1,584 

สิงหาคม 2,112 

กันยายน 2,344 

ตุลาคม 1,995 

พฤศจิกายน 2,608 

ธันวาคม 2,556 

รวม 26,556 
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เพ่ือท่ีจะจัดการควบคุมให้ของเสียจากปฏิบัติการของบริษัทฯมีจ านวนน้อยท่ีสุด และเพ่ือท่ีจะควบคุมให้บริษัทฯมี

ปฏิบัติการท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบของทางรฐับาลในด้านการจัดการของเสีย ทางกลุ่มอาปิโกได้มีการจัดท ารายงานข้อมูล

การก าจัดของเสียเป็นประจ าทุกปี และได้มีการส่งรายงานดังกล่าวแจ้งไปยังทางภาครฐัเพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบทางกฎหมายของบรษัิทฯ 

ในรายงานดังกล่าว ทางบริษัทฯได้ให้ข้อมูลประเภทของเสีย จ านวนของเสียแต่ละประเภท วิธีในการก าจัดของเสีย 

แหล่งท่ีมาของของเสีย การเปรยีบเทียบข้อมูลกับปีท่ีผ่านมา และรายละเอียดของผู้ท่ีเก่ียวข้องในขั้นตอนต่างๆ 

อาปิโกฯมีการบันทึกข้อมูลน้าหนักของเสียในแต่ละปี โดยบริษัทฯได้จ าแนกประเภทของเสียออกเป็น 3 ประเภทตาม

คุณสมบัติของเสีย ซ่ึงจะประกอบด้วยขยะอันตราย ขยะท่ัวไป และขยะมูลฝอย ข้อมูลน้าหนักรวมของเสียท่ีทางบรษัิทฯได้

รวบรวมน้ีสามารถน ามาใช้เพ่ือวัดปริมาณของเสียในแต่ละปีได้ โดยจากข้อมูลล่าสุดของปี 2563 พบว่ามีของเสียจาก

กระบวนผลิตของบริษัทฯเป็นจ านวน 7,608.407 ตัน ซ่ึงมีปริมาณน้อยกว่าเม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีของเสียเป็นจ านวน 

10,346.09 ตัน จากตารางเปรียบเทียบด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและใส่ใจของบุคลากรในองค์กรต่อการใช้

ทรพัยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่า รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสุนนกระบวนการผลิตให้มีความแม่นย าและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้เกิดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและปฏิบัติการในส่วนต่างๆน้อยท่ีสุด อีกท้ังเป็นการ

สนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มบรษัิทฯให้เป็นโรงงานปราศจากของเสีย (Zero Waste) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสาเหตุต่างๆจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 น้ัน ส่งผลกระทบให้กลุ่ม

บรษัิทฯจ าเป็นต้องลดชั่วโมงปฏิบัติการลง จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ปรมิาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตลดลงไป

อย่างมากเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ดังน้ัน กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯจึงต้องคงความระมัดระวังและต้ังม่ันท่ีจะพัฒนาปฏิบัติการของ

บรษัิทฯ ย่ิงขึ้นไป แม้ว่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นก็ตาม

 

ของเสีย 

ขอบเขตการรายงาน 

ขยะและของเสียเป็นหน่ึงในปัญหาส าคัญท่ีทางกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง 

หากบรหิารจัดการด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรง

กับส่ิงแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ อันอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบรษัิทฯ ด้วยประการน้ี การจัดการให้

เกิดของเสียน้อยท่ีสุดจึงเป็นอีกหน่ึงภารกิจส าคัญของทางกลุ่มบรษัิทฯ 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

น้าหนักของของเสีย 

 ผลการด าเนินงาน 

7,608.407 ตัน 

น้าหนักรวมของของเสีย 
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ข้อมูลการจัดการของเสียในปี 2563            ข้อมูลการจัดการของเสียในปี 2562 

 

 

 

เดือน 
น้าหนักขยะ (ตัน) 

ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป ขยะมูลฝอย 

มกราคม 7.465 834.56 2.975 

กุมภาพันธ์ 5.5 840.084 2.906 

มนีาคม 4.515 585.65 2.945 

เมษายน 6.13 177.825 2.719 

พฤษภาคม 7.385 133.165 1.878 

มถิุนายน 2.445 303.67 2.015 

กรกฎาคม 2.46 461.44 2.18 

สิงหาคม 4.715 765.35 2.47 

กันยายน 6.22 735.015 6.21 

ตุลาคม 7.885 919.987 5.798 

พฤศจิกายน 6.54 875.68 6.325 

ธันวาคม 5.435 866.58 4.285 

รวม 
66.695 7499.006 42.706 

7,608.407 

เดือน 
น้าหนักขยะ (ตัน) 

ขยะอันตราย ขยะอันตราย ขยะอันตราย 

มกราคม 9.02 773.85 3.77 

กุมภาพันธ์ 2.27 798.22 3.97 

มนีาคม 7.40 1,073.43 3.64 

เมษายน 3.00 841.95 3.23 

พฤษภาคม 14.34 989.21 3.32 

มถิุนายน 2.63 860.30 3.55 

กรกฎาคม 2.90 891.69 3.45 

สิงหาคม 3.77 667.57 3.42 

กันยายน 6.13 859.77 3.42 

ตุลาคม 5.69 875.21 3.35 

พฤศจิกายน 7.43 853.95 3.34 

ธันวาคม 2.19 752.77 2.98 

รวม 

66.75 10,237.90 41.44 

10,346.09 
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กลุ่มบริษัทฯต้ังเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จากสถานประกอบการในทุกปี และมี

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 3 ภายใน 5 ปี โดยเริ่มจากปี 2560 ซ่ึงในปี 2563 น้ี ทาง 

บริษัทฯ ได้มีการต้ังเป้าหมายระยะส้ันเพ่ิมเติมไว้ด้วยว่าต้องลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย

รอ้ยละ 1 จากปี 2562 (ในปี 2562 ทางบรษัิทฯ มีปรมิาณการปล่อย CO2 เทียบผลิตภัณฑ์ = 6.63 x 10-5 tonCO2/1 ชิ้น ดังน้ัน 

ในปี 2563 น้ี ทางบริษัทฯ ต้องมีปริมาณการปล่อย CO2 เทียบผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 6.56 x 10-5 tonCO2/1 ชิ้น) โดยเป้าหมาย

ดังกล่าวได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบร่วมกัน อีกท้ังยังมีการสนับสนุนให้พนักงานน าเสนอแนวคิด

เก่ียวกับการลดการปล่อยก๊าซมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในปี 2563 บริษัทฯได้คิดวิธีการส าหรับลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์โดยการจัดท าโครงการเปล่ียน Main 

Motor ของเครือ่ง Press Line 2 จากประเภท VS motor เป็น AC vector motor ซ่ึงทางบรษัิทฯ คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการ

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิบัติการท่ีมีการใช้เครือ่งยนต์ดังกล่าว โดยเม่ือดูข้อมูลท่ีได้รวบรวมมา 

จะพบว่าปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉล่ียของปี 2563 จะอยู่ท่ี 7.26 x 10-5 tonCO2/1 ชิ้น ซ่ึงจะเกินปรมิาณ

สูงสุดท่ีได้ต้ังไว้ อันผลลัพธ์ดังกล่าวคาดว่าเป็นผลกระทบจากช่วงท่ีทางบรษัิทฯ ด าเนินการเปล่ียนเครือ่งจักรตามแผนการ

ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนดังกล่าวมีปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ี

สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าเฉล่ียของท้ังปี 2563 สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดี หลังจากช่วงเปล่ียนแปลงดังกล่าว จะ

พบว่าในเกือบทุกเดือนต่อมามีค่าปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีน้อยท่ีสุดในทุกปีนับต้ังแต่ปี 2560 แต่ไม่ว่า

อย่างไรก็ตาม บรษัิทอาปิโกฯมุ่งม่ันท่ีจะสรา้งผลลัพธ์ท่ีดีย่ิงขึน้ในปีต่อๆ มา เพ่ือท่ีทางบรษัิทฯจะเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสรมิ

สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ขอบเขตการรายงาน 

ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นหน่ึงในปัญหาส าคัญท่ีท าให้

ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม นอกจากน้ี มลพิษท่ีปล่อยออกมาจาก

การด าเนินงานภายในสถานประกอบการยังส่งผลต่อสุขภาพ

ของพนักงานอีกด้วย ดังน้ัน กลุ่มบริษัทอาปิโกซ่ึงตระหนักถึง

ปัญหาจึงได้ก าหนดให้มีการจัดการอย่างเข้มงวดเพ่ือลด

มลพิษท่ีเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติงานขององค์กร 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

7.26 x 10-5 
tonCO2/1 ชิ้น 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ 
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การยกระดับ 

Elevate 
Quality of 
Life 

คณุภาพชีวิต 
▪ การบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล 

▪ การเคารพสิทธิมนุษยชน 

▪ การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

▪ การพฒันาบุคลากรในองค์กร 

▪ ความปลอดภัย อาชีวอนาทัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

▪ ความรบัผดิชอบต่อสังคม และ      

การพฒันาชุมชน 
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กลุ่มบรษัิทฯได้มีการบรหิารจัดการในเรือ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน โดยจะแจกแจงรายละเอียดตามหัวข้อย่อยต่างๆ   

รวมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเรือ่ง ดังน้ี 

1.) การสรรหาพนักงานและการจ้างงาน 

 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯมีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถและ

ความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ โดยมีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีจัดท าเป็น

ระเบียบปฏิบัติ มีกระบวนการทดสอบความรูค้วามสามารถและทักษะตามต าแหน่งงาน รวมท้ังแบบทดสอบด้านสติปัญญา

และเชาว์อารมณ์ การสัมภาษณ์โดยผู้บรหิารท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถอย่างโปรง่ใส เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมี

ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานอย่างแท้จรงิ โดยบรษัิทฯ มีกระบวนการคัดเลือกพนักงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรบุคคล 

ขอบเขตการรายงาน 

ทรพัยากรบุคคลถือเป็นทรพัยากรหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตและย่ังยืน การบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลจึงเป็น

ส่ิงส าคัญท่ีกลุ่มบริษัทฯต้องวางแผนและจัดสรรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน การจัดสรร

สวัสดิการ ความปลอดภัยในการท างาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์กร เป็นต้น รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงการ

บริหารจัดการทรพัยากรบุคคลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาและการจ้างงาน ความหลากหลายของพนักงาน 

การบริหารค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยในรายงานจะครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯใน

ประเทศไทย แต่ไม่รวมบรษัิทย่อยท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย จีน และบรษัิทท่ีเพ่ิงมีการด าเนินการและรบัช่วงต่อในปี 2563 

แนวทางการบรหิารจัดการ และ ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

▪ ข้อสอบทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะตาม
ต าแหน่งงาน 

 

▪ สัมภาษณ์กับทางผู้บรหิาร 
 
 
 
 

▪ กระบวนการอนุมัติ 
 
 
 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

อัตราการลาออกของ
พนักงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

อัตราการลาออก 

8.26 % 

บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครจาก ใบ
สมัครหรือเรซูเม่  จากน้ันจะเรียก
ผู้สมัครเข้ามาท าแบบทดสอบและ
สอบสัมภาษณ์ โดยในขั้นแรก
ผู้สมัครจะต้องท าแบบทด  สอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามต าแหน่ง  รวม ท้ังแบบวัด
สติปัญญาและเชาว์อารมณ์ 

หลังจากผู้สมัครท าแบบทดสอบต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะตรวจ
แบบทดสอบและน าคะแนนออกมาให้
ทางผู้บริหารพิจารณาประกอบในการ
สัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้บริหารจะท าการประเมินผู้สมัครใน
ด้านต่างๆ  

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ประเมิน
ผู้สมัครและอนุมั ติ เข้ารับท างาน 
หลังจากน้ันทางฝ่ายบุคคลจะท าการ
ติดต่อพนักงานเพ่ือนัดหมายวันเข้า
ท างานและวันปฐมนิเทศ 
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ในการจ้างงานพนักงานใหม่  พนักงานใหม่จะต้องเข้ารบัการปฐมนิเทศและประเมินการทดลองงานจากหัวหน้างาน 

โดยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทางบรษัิทจะจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารบัการปฐมนิเทศเพ่ือให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงานและข้อบังคับของบรษัิท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายหลักของบรษัิท สรา้งความเข้าใจในธุรกิจของบรษัิท 

การรบัรูถึ้งสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ีพนักงานจะได้รบั รวมถึงความรูเ้ก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานซ่ึงถือเป็น

ส่ิงส าคัญส าหรับการท างานในธุรกิจสายการผลิต นอกจากน้ีพนักงานทุกคนจะต้องรับการประเมินการทดลองงานจาก

หัวหน้างาน โดยระยะเวลาส าหรบัการทดลองงานของพนักงานนับต้ังแต่วันแรกท่ีเข้าท างานเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทอาปิโกฯในประเทศไทย มีการจ้างงานจ านวน 282 คน ถือเป็นอัตราการจ้างงานใหม่รอ้ยละ 

10.09 ของจ านวนพนักงานท้ังหมด และมีพนักงานลาออกจ านวน 231 คน โดยมีอัตราการลาออกรอ้ยละ 8.26 ของจ านวน

พนักงานท้ังหมด 

 

 

 

 

 

2.) ความหลากหลายของพนักงาน 

 

บรษัิทฯให้ความส าคัญกับสิทธิความเท่าเทียมกันของทุกคนในบรษัิท โดยพนักงานทุกคนจะได้รบัสิทธิสวัสดิการต่างๆ 

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การพัฒนาศักยภาพอย่างเสมอภาคกัน อีกท้ังบรษัิทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรา้งสรรค์ผ่านทางงานต่างๆ ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีความหลากหลายทาง

เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง ความพิการ เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าการให้โอกาส

เป็นส่ิงส าคัญและเป็นส่ิงท่ีบรษัิทพึงมอบให้กับพนักงาน เพ่ือท่ีพนักงานจะได้แสดงและพัฒนาศักยภาพมากย่ิงขึ้น 

บรษัิทฯได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) 

และค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วน ในกรณีการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ 

บริษัทฯจะจ้างแรงงานต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตการท างานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน และพนักงานต่างชาติจะได้รบัการ

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย 

 

  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทอาปิโกฯในประเทศไทย มีจ านวนพนักงานท้ังหมด 2,795 คน โดยสามารถจ าแนกความ

หลากหลายได้ตามลักษณะทางกายภาพ ท้ังทางเพศ ช่วงอายุ สัญชาติ ดังน้ี 

1.) แบ่งตามเพศ โดยมีพนักงานเพศชาย 1,905 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.16 และเพศหญิง 890 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.84 

ของพนักงานท้ังหมด

ปี 2563 รวม ชาย หญงิ 

จ านวนการจ้างงานใหม่ คน 282 129 153 

อัตราการจ้างงานใหม่ % 10.09 4.62 5.47 

จ านวนพนักงานท่ีลาออก คน 231 85 146 

อัตราการลาออก % 8.26 3.04 5.22 

ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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ปี 2563 รวม ชาย หญงิ 

จ านวนพนักงานแยกตามเพศ คน 2,795 1,905 890 

รอ้ยละ % 100 68.16 31.84 

2.) แบ่งตามช่วงอายุ โดยมีพนักงานท่ีมีอายุต่ากว่า 30 ปี จ านวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 พนักงานท่ีมีอายุ

ระหว่าง 30-59 ปี มีจ านวน 2,256 คน คิดเป็นร้อยละ 80.72 และพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 0.68 

ปี 2563 รวม < 30 ปี 30-59 ปี > 60 ปี 

จ านวนพนักงานแยกตามชว่งอายุ คน 2,795 520 2,256 19 

รอ้ยละ % 100 18.60 80.72 0.68 

3.) แบ่งตามสัญชาติ โดยในปี 2563 แรงงานฝีมือและแรงงานไรฝี้มือต่างชาติได้ลดลงจากปีท่ีแล้วอยู่ท่ีจ านวน 24 คน 

และ 295 คน ตามล าดับ รวมถึงลูกจ้างรบัเหมาช่วงต่างชาติในปีน้ีก็ได้ลดลงจากปีท่ีแล้วอยู่ท่ีจ านวน 295 คนเช่นกัน 

ปี 
แรงงานฝีมอืต่างชาติ 

(Skilled labor & 
Management) 

แรงงานไรฝ้ีมอืต่างชาติ 
(Non-skill labor) 

ลูกจ้างรบัเหมาชว่ง
ต่างชาติ 

ลูกจ้างรบัเหมาชว่ง 
ไทย 

รวมลูกจ้าง
รบัเหมาช่วง 

2562 75 347 567 1294 1861 

2563 24 295 295 1209 1504 

โดยสามารถจ าแนกช่างฝีมือและผู้บรหิารต่างชาติ รวมถึงคนงานต่างชาติ ตามสัญชาติต่างๆ ได้ ดังน้ี 

สัญชาติ 

แรงงานต่างชาติ 
(Skilled labor & Management) 

แรงงานต่างชาติจ้างตรง 
(Non-skill labor) 

2562 2563 2562 2563 

มาเลเซีย 7 6 0 0 

ญ่ีปุ่น 12 9 0 0 

จีน 5 4 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 

ฟิลิปปินส ์ 1 1 0 0 

ฝรัง่เศส 0 0 0 0 

กัมพูชา 48 1 325 278 

ลาว 0 0 2 2 

พม่า 0 0 20 15 

เวียดนาม 0 0 0 0 

อังกฤษ 1 0 0 0 

อินเดีย 0 1 0 0 

เกาหลี 0 1 0 0 

รวม 75 24 347 295 
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นอกจากน้ี บริษัทฯมองว่าคุณค่าของคนและการให้โอกาสเป็นส่ิงส าคัญท่ี

จะช่วยพัฒนาสังคมได้ ดังน้ันบรษัิทฯ จึงขอเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและ

ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เสริมสรา้งและฝึกฝนทักษะต่างๆ สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถหาเล้ียงชีพตนเอง

และครอบครวั และเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีคุณค่าในสังคมได้ 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯในประเทศไทย มีจ านวนคนพิการท่ีได้รบัเข้าท างานเป็น

พนักงานเพ่ิมขึ้นทุกๆปี โดยในปี 2563 มีการจ้างแรงงานคนพิการท้ังหมด 33 คน 

ปี 2561 2562 2563 

จ านวนแรงงานที่เป็นคน
พิการ 27 33 33 

3.) การบรหิารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ 

 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของ

พนักงานอย่างเท่าเทียมกันผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งงาน โดยได้น าระบบการประเมินผล 

โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานในระดับวิศวกรและหัวหน้างานขึ้นไป โดยตัวชี้วัดน้ัน

ต้องสอดคล้องกับต าแหน่งงานและเป้าหมายของหน่วยงานและบริษัทฯ ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผล 

และยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมใน

ลักษณะเดียวกัน เพ่ือดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้าร่วมงานกับบรษัิทฯ และจูงใจให้พนักงานปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครวั โดยมีการปรบัปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของธุรกิจ บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการบรหิารงานด้านสวัสดิการ และยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเรือ่งสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

ระหว่างพนักงานกับบรษัิทฯ และให้ความช่วยเหลือเรือ่งสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว 

บริษัทฯยังแต่งต้ังคณะกรรมการด้านอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการและดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน โดยมี

ตัวแทนจากทุกแผนกเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการโรง

อาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเล้ียงปีใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

งานศพ 

 

 

กลุ่มบรษัิทฯจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัผู้บรหิารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินประกันสงัคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ โดยสามารถแจกแจงได้ ดังน้ี 

▪ สวัสดิการด้านการเงิน 

- กองทุนต่างๆ อันได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม 

- สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโก เพ่ือช่วยพนักงานออมเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินให้กับพนักงานด้วย

ดอกเบ้ียท่ีต่า ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานไม่ต้องเป็นหน้ีนอกระบบ

 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 ทางบรษัิทอาปิโก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน) และบรษัิทย่อย 2 บรษัิท ได้รบัใบ
ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคมว่าเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ
จ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยส่งเสรมิให้
คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพใน
ภูมิล าเนา 
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- เงินตอบแทนท่ีมอบให้พนักงานเม่ือครบก าหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะ

ยาวตามแผนการเกษียณอายุของพนักงาน 

▪ สวัสดิการด้านสุขภาพ 

- การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยพนักงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจรายการ

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับการรบัสารเคมีต่างๆ 

- ค่ารกัษาพยาบาลท้ังของพนักงานเองและครอบครวั โดยบรษัิทฯ ช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลของบิดา

มารดาและบุตรของพนักงาน ในกรณีท่ีบรษัิทฯดูแลค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานเม่ือมีการพักรักษา

ตัวท่ีโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป 

▪ สวัสดิการด้านอ่ืนๆ 

- อาหารกลางวันให้กับพนักงานทุกคน  

- เครือ่งแบบพนักงาน โดยพนักงานจะได้รบัสิทธิรบัเครือ่งแบบพนักงานใหม่ทุกปี 

- รถรับส่งพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถรับส่งบริการพนักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

เดินทางมาท างานและในกรณีท่ีพนักงานต้องออกไปท างานนอกสถานท่ี 

4.) กิจกรรมสัมพันธ์ 

 

อาปิโกฯเน้นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนพนักงานในแผนกต่างๆ 

และระหว่างพนักงานกับผู้บรหิารและบรษัิทฯ โดยในทุกๆปี ทางกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี

และวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบรษัิทย่อยต่างๆรวมกัน 

 

 

 ในปี 2563 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ทางบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆท่ี

เป็นการชุมนุมกันของพนักงาน เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐบาลในการ

ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค ซ่ึงกิจกรรมท่ีทางบรษัิทฯ ยังสามารถจัดได้ในปีน้ีจะมีดังต่อไปน้ี 

▪ กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาท่ีเรยีนดีของพนักงานท่ีทางบรษัิทฯจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะ

มีส าหรับต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ซ่ึงในปี 2563 กลุ่มบริษัทอาปิโกฯใน

ประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาท้ังหมด 58 ทุน ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

ระดับการศึกษา 
2563 

จ านวนทนุ จ านวนเงนิ 

ป. ตร ี 3 15,000 

ปวช./ปวส 3 10,000 

มัธยมศึกษา 23 67,000 

ประถมศึกษา 29 64,000 

รวม 58 156,000 

แนวทางการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
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▪ กิจกรรมโครงการ “เก่าของเรา ใหม่ของเพื่อน” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ คือ การให้พนักงานบรจิาคเสื้อพนักงานท่ี

ไม่ใช้แล้ว เพ่ือน าไปให้พนักงานท่ีมีความต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯได้แจกให้เป็นประจ า

ทุกปี โดยมีรายละเอียดคือ ทางบรษัิทฯได้ท าการต้ังกล่องรบับรจิาคไว้ในพ้ืนท่ีโรงอาหารส าหรบัให้พนักงาน

ท่ีต้องการบรจิาคน าเส้ือพนักงานมาใส่ไว้ จากน้ันทางบริษัทฯจะท าการรวบรวมและแจกจ่ายเสื้อดังกล่าว

ให้กับพนักงานท่ีได้มาลงชื่อแสดงความประสงค์ตามความเหมาะสม 
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พนักงานทุกคนจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ได้รบัการเคารพในสิทธิเสรภีาพส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สังคม และความคิดเห็นทางการเมือง โดยก าหนดไว้ในจรยิธรรมทางธุรกิจ  

ในหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และนโยบายบรษัิทในข้อท่ี 5 เรือ่งการเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน (Mutual Respect)  

ซ่ึงถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรบัพนักงานในการเคารพบุคคลอ่ืน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยให้เกียรติผู้รว่มงานไม่วา่

จะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม ให้เกียรติลูกค้า คู่ค้า และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อบรษัิทฯ 

กลุ่ม ไดฯบริษัท  ้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-

2553) ในเรือ่งการใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการท างาน ชั่วโมงการท างาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การ

ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน และสวัสดิการ ท้ังน้ี บรษัิทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับการท างานของพนักงานประจ าและพนักงานรบัเหมาช่วง รวมท้ังนโยบายทางด้านการบรหิารบุคลากรต่างๆ 

ของบรษัิทฯ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 

อาปิโกฯส่งเสรมิให้คู่ค้าหรอืบรษัิทรบัเหมาชว่ง ต้องปฏิบัติต่อพนักงานของตนโดยค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และ

ม่ปฏิบัติรับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าไปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆอย่างครบถ้วน โดยได้ระบุไว้ในสัญญา หากผู้

มีสิทธิบอกเลิฯตามสัญญา และบริษัท กสัญญาได้ นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีระบบการเข้าไปตรวจสอบและพัฒนาบริษัท

รับเหมาช่วง และคู่ค้า ท้ังในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงประเด็นในเรือ่งสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมตามกฎหมาย 

จะจ้างแรงงานต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตการท างานท่ีถูกต้องตามกฎหมายฯกรณีการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บริษัท

เท่าน้ัน และพนักงานต่างชาติจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงานต่างชาติท่ีไม่เข้าใจภาษาไทย 

จะให้ความรูผ่้านล่ามหรอืผ่านสื่อการสอนฯบรษัิท ท่ีเป็นภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน ระบบคุณภาพ การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ เป็นต้น 

จากการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา ทางบรษัิทฯและ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบัข้อรอ้งเรยีนจากผู้มีส่วนได้สว่น

เสียเก่ียวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ไม่ว่าจะเป็นจาก

ภายในองค์กรหรอืภายนอกองค์กรก็ตาม 

จ ำนวนข้อ
รอ้งเรยีน 

เป้ำหมำย 2562 2563 

จากภายใน
องค์กร 

0 0 0 

จากภายนอก
องค์กร 

0 0 0 

รวม 0 0 0 

 

การเคารพสิทธมินุษยชน 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ตระหนักในคุณค่าของทรพัยากรมนุษย์และด าเนินธุรกิจ

โดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

กลุ่มบริษัทฯอย่างเคร่งครัด รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงนโยบาย กฎระเบียบ 

และข้อปฏิบัติท่ีทางบรษัิทฯ ก าหนดและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

ข้อรอ้งเรยีนเรือ่งการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
ผลการด าเนินงาน 

0 
จ านวนข้อรอ้งเรยีนเรือ่ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มบริษัทฯให้ความส าคัญกับทรพัยากรบุคคลว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่

ความส าเรจ็ โดยสะท้อนให้เห็นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบรษัิทฯ ในเรื่องพนักงานมีความสุข (Happy Employees) ซ่ึง

อาปิโกฯมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชวีิตท่ีดี โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะ

พัฒนาความก้าวหน้า รวมท้ังมีสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย บริษัทฯมุ่งม่ันท่ีจะท าให้พนักงานมีความ

ภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีจะช่วยสรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกันอย่างมีความสุข คือ การท างานเป็น

ทีม การแก้ไขปัญหา ความรกัต่อครอบครวั บรษัิท และประเทศชาติ ความซ่ือสัตย์และจงรกัภักดี และความเคารพนับถือซ่ึง

กันและกัน ซ่ึงนโยบายท้ัง 5 ข้อน้ี  จะถูกปลูกฝังให้กับพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการต่างๆ ท้ังการฝึกอบรมและ

กระบวนการสรา้งวัฒนธรรมการท างานขององค์กร 

ท้ังน้ี บรษัิทฯได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเครง่ครดั 

2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สินของพนักงาน 

3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์ 

4. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน  

5. การพิจารณาการแต่งต้ัง และการโยกย้าย รวมท้ังการให้รางวัล และการลงโทษ กระท าด้วยความเป็นธรรม โดย

ค านึงถึงความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเป็นเกณฑ์ 

6. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่าเสมอ 

7. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรอื

คุกคาม และสรา้งความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

8. พนักงานมีสิทธิในการรอ้งเรยีนกรณีท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 

9. รบัฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

10. หากบรษัิทฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรอืระเบียบการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 เดือน 

กลุ่มบริษัทฯได้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามนโยบายและข้อก าหนด

ในจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังยังมีการแจกแจงและสื่อสารให้

พนักงานทุกคนได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ สวัสดิการและ

ผลประโยชน์ต่างๆท่ีพนักงานทุกคนจะได้รบั อีกท้ังบรษัิทฯได้มีการเปิดช่องทางการรอ้งเรยีนท่ีพนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึง

ได้ โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา ทางบรษัิทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับเรือ่งการปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบรษัิทฯกับพนักงาน ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน หรอืระหว่างพนักงานด้วยกันเองก็ตาม 

 เป้าหมาย 2562 2563 

จ านวนข้อ
รอ้งเรยีน 

0 0 0 

รวม 0 0 0 

การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 

ขอบเขตการรายงาน 

หน่ึงในการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีทางบรษัิทฯถือเป็นข้อปฏิบัติท่ี

ต้องท าอย่างเครง่ครดั น่ันคือ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ในรายงานฉบับน้ีจะพูดถึงการปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนท้ังท่ีเป็น

พนักงานประจ าแรงงานไทยและต่างชาติ 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

จ านวนข้อรอ้งเรยีนจาก
พนักงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

0 

จ านวนข้อรอ้งเรยีนจาก
พนักงาน 
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กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการท างาน เพ่ือสรา้งคนดีและคนเก่ง

ให้กับสังคม โดยได้จัดต้ังบริษัท อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางและรับผิดชอบในการพัฒนา

บุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานจรงิ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร เพ่ือเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและเติบโตไปพรอ้มกับองค์กร 

บรษัิทฯได้ก าหนดทักษะท่ีจ าเป็นและหัวข้อในการฝึกอบรมของแต่ละต าแหน่งงาน โดยท่ีพนักงานจะได้รบัการพัฒนา

ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบของตนเอง ทางบรษัิทฯมีกระบวนการในการจัดท าหลักสตูรการฝึกอบรมตาม

มาตรฐานของกลุ่มบรษัิทฯ โดยเน้นหลักสูตรท่ีเป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีทุกบริษัทสามารถใช้รว่มกันได้ คัดสรรวิทยากรท่ีมีคุณภาพ 

ประเมินผลผล สัมฤทธ์ิของการเรยีนการสอนแต่ละหลักสูตร และเพ่ิมหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานหรอืหลักสูตรตาม

สายวิชาชีพให้มากขึ้น รวมท้ังปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีท้ังความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิด้านการฝึกอบรมมากขึ้น อีกท้ังปรบัปรุงสถานท่ีในการฝึกอบรม เพ่ือรองรบัการฝึกอบรมท้ังท่ีเป็นแบบห้องเรียน

และสถานท่ีจัดกิจกรรมนอกห้องเรยีน 

หลักสูตรท่ีทางกลุ่มบรษัิทฯได้จัดสรรให้พนักงานได้รบัน้ัน สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังน้ี 

หมวด A 

การจัดการอบรมเก่ียวกับเทคนิคเฉพาะงาน เพ่ือให้ความรู้ หรือฝึกทักษะในเรื่องเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจากการอบรมในงาน หรือ On-the-job training รวมถึงความปลอดภัยในการท างาน โดยบริษัทฯ มี

หลักสูตรอบรมท่ีเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะมากมาย อาทิ พ้ืนฐานระบบงานไฮดรอลิค นิวเมติกส์ และ Electric Actuator การ

เชื่อมงานแบบ MAG พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม PLC อบรมโปรแกรม SolidWorks ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับ Professional 

อบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอบรมเทคนิคการบรหิารงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนและ

จัดส่ง และฝ่ายซ่อมบ ารุง เป็นต้น

การพัฒนาบุคคลากร
ในองค์กร 

ขอบเขตการรายงาน 

วิสัยทัศน์หลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงการท่ีเราจะเป็นบรษัิทท่ีมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวได้น้ัน การพัฒนาทรพัยากรบุคคล

เป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  มีความคิดสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีความยืดหยุ่นพร้อมรบัและปรับตัวกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ เพ่ือรองรบักลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯท่ีจะเป็นบริษัทท่ีมีความแข็งแกรง่และเติบโตอย่างย่ังยืน  ใน

รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยจะครอบคลุมทุกธุรกิจ

ของบรษัิทฯ แต่จะไม่รวมบรษัิทท่ีเพ่ิงมีการด าเนินการและรบัช่วงต่อในปี 2563 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

ชั่วโมงการอบรม

บุคคลากร 

 

ผลการด าเนินงาน 

11,206 
จ านวนชั่วโมงการ

ฝึกอบรมท้ังหมด 
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หมวด B 

การจัดการอบรมท่ีเน้นการบริหารและการเงิน เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารระบบ บริหารคน และ

บรหิารธุรกิจกับผู้บรหิารต้ังแต่ระดับต้น-กลาง-สูง โดยจะประกอบไปด้วย 

1. การอบรมหลักสูตรบทบาททักษะของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และหลักสูตร Job Relation and 

Instruction for Automotive Industry 

2. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) ส าหรบัผู้บรหิารระดับต้นท่ี

ได้รับการปรับต าแหน่ง เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นหัวหน้างาน การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา การ

บรหิารงานและบรหิารคนให้ได้ผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

3. การอบรมผู้น าเพ่ือสันติภาพ ส าหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก่กลุ่ม

ผู้บรหิารบรษัิท เน้นการเป็นผู้น าธรรมมาภิบาล ผู้น าโลกาภิวัฒน์ ผู้น าประชาธิปไตย ความส าคัญของธรรมชาติ การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติป่าไม้ 

4. การอบรมเพ่ือพัฒนาทีมงานและสรา้งองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ เน้นการสรา้งวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร สรา้ง

ทัศนคติท่ีดี ให้รู้จักการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเสียสละ มีความอดทนอดกล้ันต่อบริษัท เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญชาหรอืผู้ใต้บังคับบัญชา รูจั้กรกัษาระเบียบวินัยและมีวินัยในตนเอง 

หมวด C 

เน้นการอบรมในเรือ่งของการจัดการแบบมีส่วนรว่ม เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีทุกแผนกสามารถน าไปใช้ในการบรหิาร

จัดการเพ่ือการปรบัปรุงอย่างเหมาะสมต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีหลักสูตรอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพ่ือส่งเสรมิให้

พนักงานรูจั้กการคิดพัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ และอบรมเทคนิคการเป็นผู้สอนงานและเทคนิคการสอนงานเพ่ือสรา้ง

วิทยากรฝึกอบรมในกระบวนการท างานต่างๆ เป็นต้น 

หมวด D 

การอบรมเรือ่งระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงล้วนถือเป็นส่ิงส าคัญในสายธุรกิจการ

ผลิตและอุตสาหกรรม เพ่ือให้พนักงานตระหนักในเรื่องต่างๆอยู่สม่าเสมอ อันได้แก่ สินค้าท่ีส่งออกให้ลูกค้ามีคุณภาพ 

พนักงานท างานด้วยความปลอดภัย และกระบวนการผลิตต่างๆจะต้องไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

สังคมภายนอก โดยบรษัิทฯ ได้จัดให้มีหลักสตูรการอบรมระบบ IATF 16949: 2016 รวมท้ัง Core Tools การอบรมระบบ ISO 

14001: 2015 การอบรมการอนุรกัษ์พลังงานเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนรว่มต่อการจัดการทรพัยากรใน

องค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และอบรมความปลอดภัยส าหรับพนักงานเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

หมวด F 

การจัดการอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการใช้คอมพิวเตอร ์ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอรพ้ื์นฐาน และภาษาให้กับ

พนักงาน โดยบรษัิทฯ ส่งเสรมิให้มีการจัดการอบรมการใช้ Microsoft Office การใช้ Outlook การใช้งานระบบ Oracle เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนการท างานแบบ Lean Manufacturing และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการท างาน 

หมวด G 

การจัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ท้ังน้ี เพ่ือสรา้งแนวคิดการท างานอย่างมี

ความสุข สามารถบริหารงานและบริหารชีวิตส่วนตัว และท าส่ิงดีๆ เพ่ือสังคมไปพร้อมกันได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมการจัด

หลักสูตรให้ความรูเ้ก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรความรูเ้ก่ียวกับหน้ีนอกระบบ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึง

ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนรว่มเพ่ือช่วยเหลือและตอบแทนสังคม
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เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลให้ทางกลุ่มบรษัิทฯจ าเป็นต้องท าการยกเลิกการอบรมหรอืดัดแปลง

วิธีการอบรมเป็นการชั่วคราว เพ่ือท่ีจะได้ลดโอกาสการติดเชื้อของพนักงานตามข้อก าหนดจากทางภาครฐั อย่างไรก็ตาม 

ทางกลุ่มบริษัทฯมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้การการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นแก่พนักงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยให้อยู่ใน

ขอบเขตของข้อก าหนดจากทางรฐับาล จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยรวมของบุคคลากรในปี 

2563 ลดลงอย่างมากจากปีท่ีผ่านมา 

หมวด 

2019 2020 

จ ำนวนผูร้บักำรฝึก จ ำนวนชัว่โมง จ ำนวนผูร้บักำรฝึก จ ำนวนชัว่โมง 

A 496 5,137 445 3,141 

B 447 4,515 65 399 

C 683 4,272 396 1,952 

D 1,154 11,070 741 4,742 

F 70 242 84 225 

G 270 3,540 37 747 

รวม 3,120 28,775 1,768 11,206 

 

ผลการด าเนินงาน 



 

รายงานความย่ังยืน 2563 | GRI 103-1, 103-2, 403-1, 403-3, 403-5                                                                                                78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มบรษัิทฯมีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกัน เน้นการให้ความรูแ้ละสรา้งการมี

ส่วนร่วมให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย มีเป้าหมายท่ีจะลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและ

เจ็บป่วยจากการท างาน สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้เกิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

แผนงานป้องกันท่ีกลุ่มบรษัิทฯจัดท าประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

▪ เพ่ือส่งเสรมิสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รบัเหมา และผู้มาติดต่อ กลุ่มอาปิโกฯได้มีการจัดท า

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเพ่ือเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตามส าหรบัเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีของบรษัิทฯ 

▪ ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กลุ่มอาปิโกฯได้มีการจัดเตรียมให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการ

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละความระมัดระวังต่ออันตรายรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติการ รวมถึง

ให้ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้

 

ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ขอบเขตการรายงาน 

สุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมี

เป้าหมายเพ่ือป้องกันความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างาน 

รายงานฉบับน้ีจะพูดถึงแนวทางการจัดการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการ

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีรณรงค์เรื่องความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย โดยจะพูดถึงแนวทางและการจัดกิจกรรมในบริษัทและโรงงานใน

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯในประเทศไทย แต่จะไม่รวมธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์และบรษัิทท่ีเพ่ิง

มีการด าเนินการและรบัช่วงต่อในปี 2563 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

สถิติการเกิดอุบัติเหต ุ

 ผลการด าเนินงาน 

4 ครัง้ 
ของจ านวนการเกิด

อุบัติเหตุท้ังหมด 
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▪ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยพนักงานจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 40  
ของแต่ละหน่วยงานต้องมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และพนักงานทุกคนต้องซ้อม

อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

▪ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยเพ่ือให้พนักงานตระหนักและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความ

ปลอดภัย การรักษาส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการท่ีจะ

ส่งเสรมิให้พนักงานได้มีส่วนรว่มในการค านึงถึงความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติการผ่านการเข้ารว่มกิจกรรม 

รวมท้ังยังเป็นการให้ความบันเทิงแก่พนักงานอีกด้วย 

 

▪ มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานเพ่ือเป็นการประเมินสุขภาพความแข็งแรงของพนักงาน และยัง

เป็นการตรวจสอบหาภาวะเจ็บป่วยท่ีอาจเกิดจากปฏิบัติการของบริษัทฯ อีกด้วย โดยในปี 2563 ทาง 

บรษัิทฯ ได้ใช้บรกิารโรงพยาบาลนวมินทรใ์นการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน
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▪ จัดให้มีการอบรม Kiken Yochi Training (KYT) เพ่ือฝึกฝนพนักงานให้

เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์อันตรายท่ีสามารถเกิดขึ้นได้รอบ

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดย KYT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยท่ีมีต้น

ก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่นและจะมีหลักการหลักคือการคาดการณ์และ

ป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก

ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การสรา้งจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน 

▪ มีการน าหลักการ Hiyari-Hatto หรือ Near Miss เข้ามาใช้ในปฏิบัติการ 

หลักการ Hiyari-Hatto เป็นการใช้วิธีระบุจุดท่ีดูเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แล้วรายงานและคิดหาวิธีป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุน้ันๆ เกิดขึ้นในอนาคต 

โดยบรษัิทฯให้ทุกแผนกส่งแบบฟอรม์ Hiyari-Hatto ทุกเดือนเพ่ือส่งเสรมิ

หลักการดังกล่าว 

นอกจากน้ี เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้ทางกลุ่มบรษัิทฯมีการน ามาตรการป้องกันต่างๆ มาใช้

ในปฏิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงเพ่ือลดโอกาสการแพร่

ระบาดของโรคอันสืบเน่ืองมาจากปฏิบัติการของบรษัิทฯ อีกด้วย 

การตรวจวัดและท าความสะอาด 

บริษัทฯ ได้ท าการติดต้ังด่านตรวจวัดไว้รอบพ้ืนท่ีทางเข้าบรษัิทฯ และผู้มาติดต่อทุกคนจ าเป็นต้องท าแบบสอบถาม

ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พ้ืนท่ีของบริษัทฯ ท้ังน้ีก็เพ่ือเป็นขั้นตอนการประเมิน

ความปลอดภัยของท้ังผู้มาติดต่อและบุคลากรของบรษัิทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯยังได้มีการจัดเตรียมน้ายาล้างมือและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิไว้รอบสถานประกอบการของ

บรษัิทฯ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิสุขอนามัยของพนักงานและบุคลท่ีเก่ียวข้องและลดความเสี่ยงการแพรเ่ชื้อโควิด-19 นอกจากน้ี 

กลุ่มบรษัิทฯได้มีการจัดเตรยีมกระบวนการท าความสะอาดสถานประกอบการอย่างเครง่ครดัส าหรับห้องประชุมและพ้ืนท่ี

ต่างๆท่ีผู้คนรวมกลุ่มกันหนาแน่น 
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การเว้นระยะห่างทางสังคม 

กลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกพ้ืนท่ี ต้ังแต่จุดตรวจวัดท่ีทางเข้าบริษัทฯ ไปจนถึง

ระยะห่างของท่ีน่ังของพนักงานในส านักงานและโรงอาหาร พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ใน

สถานประกอบการของบรษัิทฯ ทางกลุ่มบรษัิทฯยังได้มีการจัดตารางแบ่งกลุ่มรบัประทานอาหารกลางวันเพ่ือลดความแออัด

ภายในโรงอาหาร และมีการก าหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในแถวรอรบัอาหารและโต๊ะรับประทานอาหารอย่างชัดเจนเพ่ือ

ป้องกันการแพรเ่ชื้อและให้เป็นไปตามข้อก าหนดของรฐั 

 

 

การอบรม 

บริษัท อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นตัวแทนในการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อไวรสัโควิด-19 

โดยการจัดให้มีหลักสูตรอบรมส าหรบัพนักงานในหัวข้อการรกัษาความสะอาด การล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะ การสวมหน้ากาก

อนามัยอย่างถูกวิธี และวิธีปฏิบัติตนในสถานประกอบการ นอกจากน้ี ทางกลุ่มบริษัทฯได้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

มาตรการต่างๆและสุขชีวอนามัยผ่านท้ังทางส่ือประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของบรษัิท ย่ิงไปกว่าน้ัน อาปิโกฯยังได้จัดให้มีสาย

ด่วนส าหรบัพนักงานในการติดต่อกับทางบรษัิทฯ ในกรณีท่ีพนักงานสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อ หรือในกรณีท่ี

พนักงานต้องการค าแนะน าในการป้องกันการติดเชื้อ 

 

 

การทบทวนแผนการด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯได้ท าการทบทวนแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและได้แก้ไขในส่วนของการประเมินความ

เสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังยังได้พิจารณาแผนการจัดการส าหรบักรณีท่ีเกิด

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัขึ้น เพ่ือให้ทางบรษัิทฯสามารถรบัมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป

ได้อย่างปกติ ท้ังน้ี บริษัท อาปิโก ไฮเทคฯ ได้มีการวางแผนการด าเนินงานส าหรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว เช่น ผังการ

ตรวจวัดอุณหภูมิ นโยบายป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ผังของโครงสรา้งบรษัิทและผู้รบัผิดชอบในส่วน
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ต่างๆเม่ือเกิดวิกฤต ผังการสื่อสารและประสานงานกรณีพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน และแบบแผนการขออนุญาตและแจ้ง

การออกนอกพ้ืนท่ีพ านัก เป็นต้น 

การช่วยเหลือทางด้านศีลธรรม 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่าตอบแทนของพนักงานและรายได้ของกลุ่มบริษัทฯต่างก็ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าว ดังน้ัน ทางกลุ่มบรษัิทฯได้จัดเตรยีม “ตู้ปันสุข” ไว้ตามสถานประกอบการภายในกลุ่ม เพ่ือให้ผู้บรหิารและพนักงาน

ได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ีเพ่ือให้พนักงานท่ีมีความล าบากสามารถน าเครือ่งอุปโภคและบรโิภคกลับบ้านได้ 

นับเป็นการช่วยเหลือทางด้านศีลธรรมจากทางบรษัิทฯสู่พนักงานและพนักงานด้วยกันเอง 
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กลุ่มบริษัทฯได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดในกลุ่มบรษัิทฯท้ังหมด โดยอุบัติเหตุเหล่าน้ีนอกจากจะส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรแล้ว ยังส่งผลในด้านลบต่อบรษัิทฯจากการสูญเสียแรงงานและลดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อีกด้วย ดังน้ัน ทางกลุ่มบรษัิทฯจึงได้มีเจตนารมย์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซ่ึงสถิติการ

เกิดอุบัติเหตุในกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ต้ังแต่ปี 2561 – 2563 จะแจกแจงได้ดังต่อไปน้ี 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในบรษัิท อาปิโก ไฮเทค 

ล าดับ ประเภทของอุบัติเหต ุ 2561 2562 2563 

1 อุบัติเหตเุล็กน้อยไม่หยุดงาน 5 5 1 

2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 1 1 2 

3 หยุดงานเกิน 3 วัน 0 1 1 

4 สูญเสียอวัยวะบางส่วน 0 0 0 

5 ทุพพลภาพ 0 0 0 

6 เสียชีวติ 0 0 0 

รวม 6 7 4 

จากตาราง สามารถสังเกตได้ว่าจ านวนการเกิดอุบัติเหตุประเภทท่ีส่งผลกระทบเล็กน้อยไม่ถึงขั้นหยุดงานน้ันมีจ านวน

ลดลงในปี 2563 เม่ือเทียบกับปี 2561 และ 2562 รวมถึงจ านวนการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมก็ได้มีการลดลงเช่นเดียวกัน ซ่ึง

ผลลัพธ์ท่ีได้น้ีเป็นผลมาจากการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยของกลุ่มบรษัิทฯ  

ท้ังน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็อาจมีส่วนส่งผลกระทบต่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากทาง

บรษัิทฯ จ าเป็นต้องลดการผลิตจากโรงงานลง ดังน้ัน แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมีผลท่ีดีขึ้นในปี 2563 ทางกลุ่มบรษัิทฯก็

จะยังคงความระมัดระวังเก่ียวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เข้มงวดเช่นเดิม 

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ (I.F.R.) 

บรษัิทฯ ได้น าแนวทางการค านวณอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรฐัอเมรกิา (ANSI) 

มาใช้ในการค านวนสถิติด้านความปลอดภัยในการท างาน ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตอัุนตราย

ของกลุ่มบรษัิทฯ และสามารถน าไปใช้เปรยีบเทียบกับบรษัิทต่างๆท่ีใช้แนวทางเดียวกันเพ่ือประเมินความปลอดภัยในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการของบรษัิทฯได้ โดยการค านวณและผลลัพธ์ของอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ ดังน้ี 

กรณีเหตุการณ์ติดเช้ือโควิด-19 

ในปี 2563 กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่กรณีเดียว สืบเน่ืองมาจากความมีระเบียบวินัยและการให้

ความรว่มมือของพนักงาน ประกอบกับความมุ่งม่ันและเข้มงวดของบรษัิทในประเทศจีน ประเทศโปรตุเกส ประเทศมาเลเซีย 

และประเทศไทย 

 

 2563 

จ านวนพนักงานท่ีได้รบับาดเจ็บ 3 

ชั่วโมงการท างาน 539,665 

IFR 5.559 

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate; I.F.R.)  
 
= (จ านวนพนักงานท้ังหมดท่ีได้รบับาดเจ็บจนต้องหยุดงาน x 1,000,000) 
---------------------------------------------------------------------- 
     จ านวนชั่วโมงในการท างานท้ังส้ินของพนักงานในหน่วยงานน้ัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
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อาปิโกฯให้ความค านึงถึงความรบัผิดชอบของกลุ่มบรษัิทฯท่ีมีต่อชุมชน และส่ิงท่ีกลุ่มบรษัิทฯสามารถท าเพื่อส่งเสรมิ

การพัฒนาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยอาปิโกฯคาดหวังว่าจะสามารถประสบผลดังกล่าวได้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง

สังคม การส่งเสรมิด้านการศึกษาให้แก่โรงเรยีนในชุมชน การช่วยเหลือและมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน และการอนุรกัษ์

ธรรมชาติภายในชุมชน 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการจัดงานหรอืกิจกรรมใดๆ ท่ีมีความ

จ าเป็นในการรวมกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมาก จึงส่งผลให้ทางกลุ่มบรษัิทฯต้องท าการจ ากัดประเภทของกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีทาง

กลุ่มบรษัิทฯสามารถท าเพื่อชุมชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค ดังน้ันจ านวนกิจกรรมเพื่อชุมชนของกลุ่ม

บริษัทอาปิโกฯในปี 2563 จึงลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯยังคงมีความพยายามท่ีจะมอบความ

ช่วยเหลือให้แก่ชุมชนตามความเหมาะสม โดยควบคุมให้มีมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ

ของทางภาครฐัเพื่อลดความเส่ียงและโอกาสในการติดเชื้อของผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ย  

▪ กลุ่มบรษัิทฯรว่มบรจิาคคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ห่างไกล 

เพือ่เปน็ส่วนหน่ึงของกิจกรรมแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษัิทฯ กลุ่มบรษัิทอาปโิกฯได้ท าการบรจิาคส่ิงของ

ให้กับโรงเรยีนต่างๆ ในพื้นท่ีห่างไกล ดังต่อไปน้ี 

1. คอมพิวเตอรจ์ านวน 12 ชุดและอุปกรณ์กีฬาจ านวน 10 ช้ิน – โรงเรยีนวัดวังศาลา, จังหวัดกาญจนบุร ี

2. คอมพิวเตอรจ์ านวน 8 ชุดและอุปกรณ์กีฬาจ านวน 10 ช้ิน – โรงเรยีนวัดดอนพุดซา, จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

3. คอมพิวเตอรจ์ านวน 8 ชุดและอุปกรณ์กีฬาจ านวน 10 ช้ิน – โรงเรยีนบ้านข่อยโทน, จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

4. คอมพิวเตอรจ์ านวน 8 ชุดและอุปกรณ์กีฬาจ านวน 10 ช้ิน – โรงเรยีนวัดโคกสังข์, จังหวัดพระนครศรอียุธยา

 

ความรบัผดิชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาชุมชน 

ขอบเขตการรายงาน 

กลุ่มบรษัิทอาปิโกฯ มีความต้ังใจมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบข้าง ตามวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจของกลุ่มบรษัิทฯ ในเรือ่ง “สังคมมีความสุข” (Happy Public) โดยใน

รายงานฉบับบน้ีจะพูดถึงกิจกรรมท่ีกลุ่มบรษัิทได้ท าให้แก่ชุมชน 

แนวทางการบรหิารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

จ านวนกิจกรรมเพื่อชุมชน 

 ผลการด าเนินงาน 

2 
จ านวนของกิจกรรม   

เพื่อชุมชน 

 

จ านวนของกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน 

2 
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▪ บรษัิท อาปิโก ไฮเทคฯ ขอเป็นส่วนหน่ึงที่รว่มช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

และคนในชุมชนโดยผ่านการรว่มบรจิาคข้าวกล่อง ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

 แม้ว่าพิษโควิด 19 จะกระทบถึงผลประกอบการของกลุ่มบรษัิทฯ 

แต่ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความสุข 4 ประการ 

ท้ังความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น 

และความสุขของสังคม ดังน้ันนอกจากอาปิโกฯจะให้ความส าคัญกับ

ความเป็นอยู่ของคนในองค์กรแล้ว เราจึงขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีร่วม

ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนใน

ชุมชนโดยผ่านการร่วมบริจาคข้าวกล่องจ านวน 585 กล่อง ให้กับ

โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา ท้ังน้ีหากสถานการณ์ในประเทศแย่

ลงอีกครั้ง ทางกลุ่มบริษัทฯก็พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อขยาย

พื้นท่ีการช่วยเหลือต่อไป   
 

 

การเตรยีมการก่อนบรจิาค ณ ส านักงานใหญ่บรษัิท อาปิโก 
ไฮเทค, จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

การบรจิาคส่ิงของ ณ โรงเรยีนวัดดอนพุดซา, 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

การบรจิาคส่ิงของ ณ โรงเรยีนบ้านข่อยโทน, 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

การบรจิาคส่ิงของ ณ โรงเรยีนวัดโคกสังข์, 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
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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 หน้าปก, 6 หน้าปก - 

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 6-7 6-9, 18-25, 27-31 - 

GRI 102-3 Location of headquarters 6 5, 95 - 

GRI 102-4 Location of operations 6 5, 95-98 - 

GRI 102-5 Ownership and legal form 10 26-31 - 

GRI 102-6 Markets served 7 10-11, 27-31 - 

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

GRI 102-8 Information on employees and other workers 6, 68-69 45-46 - 

GRI 102-9 Supply chain 8-9 - - 

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain 11-12 -  

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 24-26, 36-44 - - 

GRI 102-12 External initiatives 4, 15-16, 20-22, 
30-31 - - 

GRI 102-13 Membership of associations 6 - - 

Strategy 

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 5 2-3 - 

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 36-44 68-72 - 

Ethics and Integrity 

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior 15-16, 32-35, 74 47-67 - 

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 32-35, 74 54 - 

Governance 

GRI 102-18 Governance structure 13, 29-30 39 - 

GRI 102-19 Delegating authority 13-14 39-42, 57-67 - 

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 13-14, 24 40-41, 57, 64-65 - 

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics 14, 19 - - 

GRI 102-22 Composition of the highest governance body and 
its committees 28-30 37-38, 57-65 - 

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

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body - 57-61 - 

GRI INDEX 
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GRI 102-25 Conflicts of interest - 50, 90-91 - 

GRI 102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy 29-31 60-61 - 

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 31 37-38 - 

GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance 30 61 - 

GRI 102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts 19, 24, 36 - - 

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 24, 36, 54-56 - - 

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social 
topics 13, 19 - - 

GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 14, 19 - - 

GRI 102-33 Communicating critical concerns 14, 19, 32, 34-35 54 - 

GRI 102-35 Remuneration policies - 44-45 - 

GRI 102-36 Process for determining remuneration - 57, 61-62 - 

Stakeholder Engagement 

GRI 102-40 List of stakeholder groups 17-18 - - 

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 8-9, 17-18, 23 - - 

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 8-9, 17-18, 20-23 - - 

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 17-18, 20-22 - - 

Reporting Practice 

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements - 26-31 - 

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

GRI 102-47 List of material topics 19-22 - - 

GRI 102-48 Restatements of information 4 - - 

GRI 102-50 Reporting period 4 - - 

GRI 102-51 Date of most recent report 4 - - 

GRI 102-52 Reporting cycle 4 - - 

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

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards 4 - - 

GRI 102-55 GRI content index 86-91 - - 
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Disclosure Description 
Page Number (s) 

Remarks Sustainability 
Report 

Annual Report 

ECONOMIC 

GRI 201 Economic Performance 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45 - - 

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

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

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 45 10-11, 35, 44-45, 
76-89 

รายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับข้อมูลทาง

การเงิน สามารถดูได้ใน
งบการเงนิ 

GRI 203 Indirect Economic Impacts 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 46-48 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 48-50 - - 

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 46-50 12-13, 26, 68-72 - 

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 48-50 68-72 - 

GRI 205 Anti-Corruption 

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption - 49-50, 53-55, 72 - 
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Disclosure Description 
Page Number (s) 

Remarks Sustainability 
Report Annual Report 

ENVIRONMENT 

GRI 302 Energy 

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

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

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 59-60 - - 

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 59-60 - - 

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 59-60 - - 

GRI 303 Water and Effluents 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 61 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 61 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 61-62 - - 

GRI 303-5 Water Consumption 61-62 - - 

GRI 305 Emissions 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 65 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 65 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 65 - - 

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 65 - - 

GRI 305-4 GHG Emissions Intensity 65 -  

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 65 - - 

GRI 306 Waste 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63-64 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 63-64 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 63-64 - - 

GRI 306-3 Waste Generated 63-64 - - 

GRI 307 Environmental Compliance 

GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations 58 - - 
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Disclosure Description 
Page Number (s) 

Remarks Sustainability 
Report 

Annual Report 

SOCIAL 

GRI 401 Employment 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 67-72 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 67-72 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 68-72 - - 

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 68-70 - - 

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees 70-72 - - 

GRI 402 Labor/Management Relations 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 74 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 74 - - 

GRI 402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes 74 - - 

GRI 403 Occupational Health and Safety 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 78-83 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 78-83 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 83 - - 

GRI 403-1 Occupational Health and Safety Management 
System 24-25, 78 53 - 

GRI 403-3 Occupational health services 24-25, 78-82 - - 

GRI 403-5 Worker Training on occupational health and safety 78-82 46, 53 - 

GRI 403-6 Promotion of worker health 24-25, 79-82 - - 

GRI 403-7 
Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business 
relationships 

25 - - 

GRI 403-9 Work-related injuries 83 - - 

GRI 404 Training and Education 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 75-77 46 - 

GRI 103-2 The management approach and its components 75-77 46 - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 77 46 - 

GRI 404-1 Average hour of training per year per employee 77 46 - 

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs 75-76 46 - 

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68-70 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 68-70 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 68-70 - - 

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 68-70 - - 
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GRI 406 Non-Discrimination 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-74 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 73-74 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 73-74 - - 

GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 
taken 73-74 - - 

GRI 411 Rights of Indigenous Peoples 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-74 53-55 - 

GRI 103-2 The management approach and its components 73-74 53-55 - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 73-74 53-55 - 

GRI 411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples 73-74 53-55 - 

GRI 413 Local Communities 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 28-31, 84-85 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 28-31, 84-85 53 - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 28-31, 84-85 - - 

GRI 413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs 26, 28-31, 84-85 - - 

GRI 414 Supplier Social Assessment 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54-56 - - 

GRI 103-2 The management approach and its components 54-56 51-52 - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 54-56 - - 

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria 54, 56 - - 

GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken 54-56 - - 

GRI 416 Customer Health and Safety 

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

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 52 - - 

GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of 
product and service categories 52 - - 

GRI 417 Marketing and Labeling 

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

GRI 103-2 The management approach and its components 48, 51-52 - - 

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 48-49, 51-53 - - 

GRI 417-1 Requirements for product and service information 
and labeling 8-9, 48-49, 51-53 - - 

 




