วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อาปิโก คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และ มุ่งเน้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐาน
ของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ

ประเทศไทย โปรตุเกส และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

•
•
•
•
•

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์
ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึน้ รูป
และกลึงเจียผิว
ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ
อุปกรณ์จับยึดและ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ประเทศไทยและ
มาเลเซีย

•
•
•
•
•
•

ฟอร์ด
มิตซูบิชิ
เอ็มจี
มาสด้า
ฮอนด้า
โปรตอน

ประเทศไทย

•
•
•
•
•
•

Smart Factory
Smart Logistics
Smart Mobility
Smart Office
Smart Location
Smart Farm

3 ………..รางวัลหุ้นยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

4 ...........เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

66 ……..นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

5 …........สารจากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

67 ........พลังงาน

6 ………..ธุรกิจของบริษัทฯ

72 ….....การใช้น้า

13 ……...การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

75 ….....ของเสีย

22 ……...การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

79 ……..มลพิษทางอากาศ

24 ……...การประเมินประเด็นสาคัญ

80 ……..ก๊าซเรือนกระจก

การส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพชีวิต

30 ……...การกากับดูแลกิจการ

88 ……..การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

39 …......การบริหารความเสี่ยง

95 ……..การเคารพสิทธิมนุษยชน

45 ……...การสร้างคุณค่าร่วม

97……...การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

46 ……...นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ

99 ……..การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

58 ……...การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

103 ……ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

61 ………การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

107 ……ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาชุมชน
113 ......GRI INDEX

“ เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและสร้างความแข็งแกร่ง
ในการดาเนินงานอย่างยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อก้าวเข้าสูห่ นทาง
การเป็นองค์กรระดับสากล ”

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2021)
ได้รับเป็นปีที่ 3 (2561, 2563 และ 2564) และ
ได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่ในดัชนีหนุ้ ยั่งยืน
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564

I การส่งมอบมูลค่าอย่างยั่งยืน I การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

รายงานความยั่งยืนจัดทาขึ้นเป็นประจาปีเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีสว่ นได้เสียทั้งในและนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส่ในการ
ดาเนินงานต่างๆ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยในรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564
แนวทางการจัดทารายงาน
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการจัดทารายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน
ระดับตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม โดยให้ข้อมูลสาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบการดาเนินงานและการจั ดการ
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมไปถึงแสดงผลดาเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย นอกเหนือไปจากนั้น การบริหาร
จัดการในบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ผ่านการตรวจทานจากผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ขอบเขตของรายงาน
รายงานฉบับนี้แสดงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจ
หลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ Internet of Things (IoT)
การกาหนดสารบัญและขอบเขตหัวข้อ
กระบวนการในการกาหนดสารบัญถูกจัดทาโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน GRI ซึ่งหมายถึงทุกหัวข้อในรายงานฉบับนี้ถูกพิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งหลักการของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สาระสาคัญและข้อมูลที่ครบถ้วนทุก ประเด็น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หัวข้อที่เหมาะสมที่สุด โดยสุดท้ายการคัดเลือกหัวข้อที่ใช้จริงจะผ่านการคัดเลือกตามลาดับขั้นเหล่านี้
1. การกาหนดความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อกับการดาเนินงานของบริษัท – จาแนกหัวข้อที่เหมาะสมผ่านการประเมิน
ความเชื่อมโยงโดยตรงของหัวข้อกับหลักการบริหารจัดการของบริษัท หากหัวข้อดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องจะถูก
ตัดออกไปจากรายงาน
2. ลาดับความสาคัญของหัวข้อกับการดาเนินงานของบริษัท – รายงานฉบับนี้จะนาเสนอเฉพาะสาระสาคัญที่มีความ
เกี่ยวโยงกับการบริหารจัดการของบริษัท
3. ได้รับการอนุญาตจากฝ่ายบริหารของบริษัท – หัวข้อที่ถูกเลือกและเนื้อหาจะถูกส่งให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อ
ตรวจทาน แก้ไข และรับรองเนื้อหาก่อนเขียนลงไปในรายงาน
ช่องทางการติดต่อ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอข้อชี้แนะ สามารถติดต่อได้ผา่ นช่องทาง ดังนี้
ฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
100/11, ชั้น 9 (Low Zone)
อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aapicohitech@aapico.com
02-613-1504
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วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ มี
ความคล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็น
องค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุข
ของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถื อหุ้น และ ความสุขของสังคม ด้วย
ความใส่ใจและความมุ่งมั่นต่อการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมดังกล่าวนี้ตรงกับแนวคิด
ของ “ความยั่งยืน ” ที่ให้ความส าคัญกับคุณค่าที่ว่า บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบของการกระทาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยหลักการที่
เกี่ยวโยงกันของวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และแนวคิดด้านความยั่งยืนนี้เป็นส่วนทาให้
บริษัทฯ ตั้งมั่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรายงานความยั่งยืนปี
2564 ของบริ ษ ั ท ฯเล่ มนี ้จ ะกล่า วถึงผลลั พ ธ์ ข องความมุ มานะของบริ ษ ั ทฯในการ
ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นาย เย็บ ซู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็น สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานและการดาเนินงานอย่างราบรื่น โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทีท่ วีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่
ทางรัฐประกาศ และอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงจัดสรรทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแล ให้
ความช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่พนักงานที่ติดเชื้อ
จากการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสังคมภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งสินค้าเป็นไป
ตามที่ลูกค้ากาหนด การปรับตัวของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม ทาให้มีการดาเนินงานและการผลิตที่ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดการด้านแรงงาน
ที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ รวมถึงการดูแลและใส่ใจพนักงานเป็นอย่างดีของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่
ติดเชื้อ ด้วยความมุ่งหวังในการช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและพร้อมกลับมาทางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมเฉพาะกิจ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามความยึดมั่นในการดาเนินงานอย่างยั่งยืน ในรายงาน
ฉบับนี้ ยังนาเสนอกิจกรรมและการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่ชุมชน
ในนามของบริษัทฯ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุน
ความยั่งยืน ผ่านการดานเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น และผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้มี
ส่วนได้เสียทุกท่านที่เชื่อมั่นและร่วมกันสนับสนุนบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเสมอมา
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อบริษัท / ชื่อในตลาดหุ้น

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) / AH
ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
-

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป
ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว
ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์และถังน้ามันพลาสติก
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด
ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ

ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

-

รถยนต์ฟอร์ด
รถยนต์ MG
รถยนต์ฮอนด้า

- รถยนต์มิตซูบิชิ
- รถยนต์มาสด้า
- รถยนต์โปรตอน

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT
-

Smart Factory
Smart Mobility
Smart Location

-

Smart Logistics
Smart office
Smart Farm

ที่ตั้งของสานักงานใหญ่

99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000179

เว็บไซต์บริษัท

www.aapico.com

ปีที่ก่อตั้ง

1996

วันแรกที่ซื้อขายหุ้น

17 October 2002
1. ไทย

ที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจ

2. มาเลเซีย

3. สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. สหราชอาณาจักร

5. โปรตุเกส

6. เยอรมัน

7. ไต้หวัน

8. สิงคโปร์

จานวนพนักงาน

4,699 คน

รายได้รวม

20,967 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

354,842,228.00 บาท (ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 354,842,228 หุ้น1)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

354,842,012.00 บาท (ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 354,842,012 หุ้น1)

การเป็นสมาชิกในองค์กร

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

หมายเหตุ: 1) ราคาพาร์ละ 1 บาทต่อหุน้
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ อาปิโก”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบ
วงจร (Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Dies) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้น
รถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้า ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ รวมถึงถังน้ามันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้น
นาในประเทศไทย จากนั้นบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components) ชิ้นส่วนโลหะตี
อัดขึ้นรูป (Forging) ชิ้นส่วนโลหะกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting) ชิ้นส่วนพลาสติก (Plastics) และถังน ้ามั น
พลาสติก (Fuel Tank and Washer System)
บริษัทฯ ดาเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อาปิโก
โดยได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง อีกทั้งมีการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท (33 บริษัทในประเทศไทยและ 14 บริษัทในต่างประเทศ)
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจที่สาคัญเพื่อ มุ่ง
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรระดับโลกที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุข 4 ประการ ได้แก่
•

•

•

•

ความสุขของลูกค้า
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยการรักษามาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในการทางาน คุณภาพของสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ มีการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อ
เวลา รวมถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสาหรับลูกค้าของบริษัทฯ
ความสุขของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้าง
เสริมบรรยากาศในการทางานให้มีความสุข ส่งเสริมการทางานเป็นทีม การมองปัญหาให้เป็นโอกาส ความซื่อสัตย์ และการให้ความ
เคารพซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการปลูกฝังความรักต่อครอบครัวเพื่อสร้างพื้นฐานความสุขที่แข็งแกร่ง และต่อเนื่อง
ไปสู่องค์กร และประเทศชาติ
ความสุขของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินกิจการเพื่อผลกาไรและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
ความสุขของสังคม
บริษัทฯ ใส่ใจและตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคม
โดยรวมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานด้านการผลิตตามหลักเกณฑ์
SQCDEM ดังต่อไปนี้
•

Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยต้องมาเป็นลาดับแรกเสมอ

•

Quality คุณภาพ: กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพและไม่มีของเสียเพื่อบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM

•

Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาด้วยต้นทุนที่ต่าและเหมาะสม

•

Delivery การส่งมอบสินค้า: การจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ด้วยหลักการผลิตแบบพอดีเวลา (Just-In-Time)

•

Engineering ด้านวิศวกรรม: มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

Management การบริหารจัดการ: ด าเนินงานอย่างชาญฉลาด โปร่งใส และใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม
•

บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ของพนักงาน รวมถึงสรรหาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ จากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนาที่มี
มาตรฐานสูงด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและในระดับสากล และพร้อมสนับสนุนและ
ผลักดันประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับโลก
ด้วยวิสัยทัศน์และหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการเป็นองค์กรที่คล่องตัวและมีความสุขด้วยการบริหารที่โปร่งใสและมีความ
เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจากทุกมุมโลกในฐานะผู้ประกอบการที่
มีความมั่นคงยั่งยืนในความเป็นเลิศทางด้านการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพในการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ SQCDEM
ทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่งสินค้า การพัฒนาด้านวิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO14001 รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรรับรองอื่น ๆ
อีกมากมายจากบริษัทลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และด้วยการบริหารอย่างโปร่งใสและใส่ใจต่อผู้มีสว่ นได้เสีย ซึ่งช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ผลิต
รถยนต์ค่ายต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
แผนระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการขยายธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานปฏิบัติการที่มั่นคงอยู่ ณ
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย และในยุโรป โดยในเวลานี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะขยาย
ธุรกิจเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย
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ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตและให้บริการ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึง
ได้ผนวกวิสัยทัศน์ขององค์กร พันธสัญญา และกรอบการดาเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “3E” เข้ากับห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยมีการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้ง
ระบุประเด็นความคาดหวัง อันนาไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทั้ง 6 ขั้นตอนในการดาเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่านี้
การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยการสรรหา
วัตถุดิบ นวัตกรรม และกระบวนการทางานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ลูกค้า

พนักงาน

ชุมชน/
สังคม

พนักงาน

การสร้างนวัตกรรมเพิ่ม
คุณภาพการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์

การสรรหานวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

การวิจัยและพัฒนา

06

การยกระดับ
คุณภาพชีวติ

ภาครัฐ

03

การส่งมอบมูลค่า
อย่างยั่งยืน

การบริการและ
การส่งมอบอย่าง บริการหลัง
การขาย
รับผิดชอบ

การขายและ
การตลาด

การส่งมอบความพึงพอใจแก่ผู้มีสว่ นได้เสียทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่องผ่านคุณภาพและความตรงต่อเวลาใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและชื่อเสียงให้แก่บริษัท
ลูกค้า

02

ชุมชน/
สังคม

คู่ค้า

การยึดมั่นในหลักการ 3R มาใช้ในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความตระหนักใน
เรื่องการรีไซเคิล และการใช้ทรัพยากรซา้ เพื่อให้
เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งหวังในการเป็นโรงงาน
ปราศจากขยะ
ลูกค้า

01

การสรรหาและคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต
และการทางานให้มีประสิทธิภาพควบคูก่ ับคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

การจัดซื้อ
จัดจ้าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน

คู่ค้า

04

การผลิตที่มปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภัย

ผู้ถือหุ้น
กลยุทธ์ความยั่งยืน

| GRI 102-9, 102-42, 102-43, 417-1

การจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ ได้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ตลอดทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่น
ชุมชน/
สังคม

ภาครัฐ

การผลิต

05

การส่งมอบ
ความพึงพอใจ

การจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

กระบวนการดาเนินงาน

ห่วงโซ่คุณค่า

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการผลิตผ่านการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ทางาน เพิ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่
พนักงาน ลดผลกระทบต่างๆแก่ชุมชน รวมถึงเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในด้านต่างๆโดยเฉพาะการสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรมแก่พนักงาน
พนักงาน

ชุมชน/
สังคม

9
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
บริษัทคู่คา้
บริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด
บริษัท โซเดเซีย ออโต้โมทีฟ
ยุโรป จากัด (เยอรมั น)

50%

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย
(ประเทศไทย) จากัด

50%

บริษัท เอ็ดช่า โฮลดิ้ง

51%

บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก

49%

(เยอรมั นนี )

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล
โปรดักส์ จากัด
บริษัท อาปิโก อมตะ จากัด

ออโตโมทีฟ จากัด

บริษัท ซูมิ โน โคเกียว
(ญี่ ปุ่น)

51%

บริษัท ซูมิ โน อาปิโก
(ไทยแลนด์) จากัด

49%

บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอร์
ปอเรชั่น (ญี่ ปุ่น)

49.2%

บริษัท ไทย ทาคากิ
เซอิโกะ จากัด

49.2%

54%

บริษัท เอเบิล ซาโน่
อินดัสตรีส์ (1996) จากัด

46%

(ญี่ ปุ่น)

80%

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์
(ประเทศไทย) จากัด

20%

บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น
จากัด

กลุ่ม บริษัท มิ้ นท์

60%

บริษัท มิ้ นท์ อาปิโก

40%

บริษัท อาปิโก พลาสติค 100%

บริษัท ซาโน่ อินดัสเตรียล

(สาธารณรัฐประชาชนจี น )

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จากัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จากัด
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ ง จากัด
(มหาชน)

(ประเทศไทย) จากัด

40%

บริษัท มิ ตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น
(ญี่ ปุ่น)

49%

บริษัท โซจิ ทสึ คอร์ปอเรชั่น
(ญี่ ปุ่น)

80%

บริษัท โซจิ ทสึ ออทรานส์

48%

บริษัท คุนชาน เจิ นไต-ซินเชง
พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ ง จากัด
(สาธารณรัฐประชาชนจี น )

100%
100%

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จากัด
(สหราชอาณาจั กร)

100%

บริษัท อาปิโก ไมอา จากัด (โปรตุเกส)

100%

100%

บริษัท อาปิโก อเกด้า จากัด
(โปรตุเกส)

100%

บริษัท ศักติ โปรตุเกส จากัด
(เยอรมั น)

100%

100%

99%
1%
100%

จากัด (มหาชน)
24%

บริษัท เลมเทค เทคโนโลยี จากัด
(ไต้หวั น/ฮ่องกง)

100%

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จากัด
(อยู่ระหว่ างชาระบัญชี)

76%

บริษัท อาปิโก ไฮเทค
ออโตเมชั่น จากัด

100%

บริษัท อาปิโก เลมเทค
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อาปิโก มิ ตซูอิเกะ
(ประเทศไทย) จากัด

60%

51%

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย
บริษัท ฮุนได มอเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท วรูม จากัด

คอร์ปอเรชั่น(ญี่ ปุ่น)
บริษัท โซจิ ทสึ คอร์ปอเรชั่น
(ญี่ ปุ่น)

20%
40%

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จากัด
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส
ปทุม ธานี จากัด
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จากัด

บริษัท เอ็ม จี เอเบิล มอเตอร์ส จากัด
51%

บริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด (มาเลเซีย )

51%

100%

ปากเกร็ด จากัด

12%

บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด (มาเลเซีย )

100%

100%

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จากัด (มาเลเซีย )

49%

100%

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (กวนตัน)
จากัด (มาเลเซีย )

100%

100%

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์ 100%
โล) จากัด (มาเลเซีย )

51%

บริษัท เทนากา เซเทีย
รีซอสเซส จากัด (มาเลเซีย )

49%

บริษัท นิว เอร่า เซลส์
จากัด (มาเลเซีย )

49%

51% บริษัท อาปิโก เอ็นจิ เนียริ่ง จากัด

49%

(มาเลเซีย )

PILLAR III : ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT
ออโต้ เนวิ (มาเลเซีย )

12%

บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์

51%

จากัด
37%

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จากัด
(ไต้หวั น)

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จากัด

60%

20.36%

49%

บริษัท เอ อีอาร์พี จากัด

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จากัด
(มาเลเซีย )

94%

ธุรกิจสนับสนุนการดาเนินงานของ 3 ธุรกิจหลัก
บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี จากัด
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

100%

บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จากัด (สิงคโปร์)

100%

100%

จากัด
บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จากัด
บริษัท สมู ทเลน จากัด

100%

11.9%

บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์
วี ฮเี คิล ดิสทริบิวชั่น

97%

(ประเทศไทย) จากัด

| GRI 102-5
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2528

▪

จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จากัด (อาปิโก) และเริ่มเป็นผู้จัดจาหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอร์ด

▪

เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทอาปิโกบนพื้นที่ขนาด 15 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนครั้ง
แรกกับบริษัท ซาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (2539) จากัด (ASICO)

2545

▪

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

2546

▪

เข้าซื้อกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะจากบริษัท ดาน่า คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษทั อาปิโก อมตะ จากัด

2547

▪

ขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการบริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีซั่น ฟอร์จจิ้ง จากัด

▪
▪
▪
▪
▪

ก่อตั้งบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จากัด
เข้าถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบนาร่องการเดินทาง
ลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์)
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จากัด ประเทศญี่ปุ่น
ควบกิจการบริษัท เคพีเอ็น จากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จากัด (มหาชน) และ
บริษัท อาปิโก พลาสติค จากัด (มหาชน)
ลงนามในสัญญาข้อตกลงขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทเอ็ดซา (เยอรมัน) สาหรับการผลิตตัวควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู
บานพับประตูและเบรกมือ

2540

ก่อตั้งบริษัทเพื่อสร้างการเติบโต

2549

2550

▪

2551

▪

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิ้นท์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2552

▪

ก่อตั้งบริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จากัด เพื่อการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

▪
▪

ครบรอบ 25 ปีของกลุ่มบริษัทอาปิโก และเริ่มดาเนินการผลิตที่โรงงานแห่งที่สองของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

2554

▪

ก่อสร้างโชว์รูม 3S สาหรับตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแล้วเสร็จ

2555

▪

เปิดดาเนินงานโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ที่เมืองคุณซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

▪

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ 4 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน 2. บริษัท เอ็ดช่า โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมัน 3. บริษัท ซูมิโน
โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ 4. บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส

2557

▪
▪

เข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตัม้ อินเวนชั่น จากัด ประเทศสิงคโปร์
จัดตั้งบริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

2558

▪
▪

ประกาศนโยบาย TURBO และกาหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและผลกาไรภายในปี 2563 และจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร
ได้รับการรับรองเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ BBB+ และออกหุ้นกู้

2559

▪

เริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ start-up

2553

เติบโต

2556
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▪

2560

2561

2562

▪
▪

เข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 ในบริษัท Sakthi Global Auto Holding Limited (SGAH) สหราชอาณาจักร และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
กลุ่ม Sakthi Group เพื่อขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปในระดับโลก
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) และบริษัท ควอตัม้ อินเวนชั่น จากัด
บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ได้เข้าร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะขายหุ้นของอาปิโก
ไฮเทค ทั้งหมดของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ

▪
▪
▪

เข้าถือหุ้นร้อยละ 20.36 ในบริษัท นูโร เทคโนโลยี (ไต้หวัน)
เข้าร่วมทุนกับวินฟาสท์เพือ่ จัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สาหรับรถยนต์ของวินฟาทส์ 2 รุ่นแรกในประเทศเวียดนาม
เข้าลงทุนเพิ่มร้อยละ 24.89 ในบริษัท Sakthi Global Auto Holding Limited เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก

▪
▪

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Sakthi Global Auto Holding Limited
เข้าลงทุนในบริษัท อาปิโก ไมอา จากัด ประเทศโปรตุเกส ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทย่อยประกอบด้วย
บริษัท อาปิโก อเกด้า จากัด ประเทศโปรตุเกส และ บริษัท ศักติ โปรตุเกส จากัด ประเทศเยอรมัน
เปิดให้บริการโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสาหรับรถยนต์โปรตอน ในเชราส กัวลาลัมเปอร์

▪

ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากล

วิกฤตการณ์โรคระบาด “โควิด-19”
▪
▪
▪

2563
▪
▪
▪

ก่อตั้งบจ. อาปิโก ฮโยจิน ออโต้เทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 55 ดาเนินการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์และ Robotic Integration
บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. อาปิโก ฮโยจิน ออโตเทค จากร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 70
บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าซื้อโชว์รูมโปรตอนแห่งใหม่ในรัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บจ. อาปิโก มอเตอร์ส (กวนตัน)
และ บจ. อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์โล)
บมจ.อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)
บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัล Best Quality Supplier Award ประจาปี 2563 จากกลุ่มโตโยต้า
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. อาปิโก ไฮเทคในมาเลเซีย ได้รับรางวัล Honda CEO Award และ
รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมจากฮอนด้า มาเลเซีย

วิกฤตการณ์โรคระบาด “โควิด-19” และ ปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลก

2564

▪
▪
▪

▪

ก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นวนคร
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์ตวั แทนจาหน่ายรถยนต์ยหี่ ้อเอ็มจี
ทาการขายหุ้นร้อยละ 49 ของ Weihai Bethel-Sakthi Automotive Safety Systems Company Limited และหุ้น
ร้อยละ 51 ของ Weihai Bethel-Sakthi Automotive Co., Ltd. ซึ่งถือโดย Sakthi Automotive Group USA, Inc. หรือ SAGUSA
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปิดกิจการ
เปิดทาการโชว์รูมมาสด้าแห่งแรกที่จังหวัดปทุมธานี ภายใต้บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จากัด
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แน่นอนว่าการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นมีความสาคัญทั้งในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
รวมทั้งการสร้างประโยชน์และความรับผิดชอบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม
ในการวางแนวทาง กรอบความคิด และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ ได้นาวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของ
บริษัทฯ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ผนวกกับประเด็นต่างๆที่เป็นแนวโน้มของโลกและมีอิทธิพลต่อ
การดาเนินธุรกิจทั้งในเชิงโอกาสและความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาด้วยความมุ่งหวังการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากล
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กรอบมิติทั้ง 3 มิติ บนพื้นฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ทบทวนนโยบายฯและกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ในทุกๆปี เพื่อทบทวนประเด็นส าคัญ ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดรับกับกลยุทธ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจตามนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการก าหนดพันธสัญญาและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม มีการปรับกรอบแนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มีการ
จัดทาแผนการด าเนินงานด้านความยั่งยืนในหน่วยงานต่างๆที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานจานวนมาก เช่น วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร จึงได้จัดทานโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การดาเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
การดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยนวัตกรรม
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บริษัทฯ ได้ผนวกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยถือ เป็น หนึ่ งในพัน ธกิ จที่ สาคัญใน
การบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเข้ากับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน โดยในการประเมินความเสี่ยงนั้น
จะประเมินทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมในเชิงกลยุทธ์ การประกอบธุรกิจ การดาเนินงาน การเงิน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ในคณะกรรมการบริษัทจะทาการประเมินความเสี่ยงและแนะแนวทางการบริหารและจัดการ
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะทางานฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

▪
▪

ประเมินความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนะแนวทางการบริหารจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

▪
▪

วางกลยุทธ์ กาหนดเป้าหมาย และวางแผนการบริหาร
กาหนดนโยบายด้านความยั่งยืน

คณะทางานด้านความยั่งยืน

พิจารณาผู้ที่มสี ่วนได้เสียและประเด็นสาคัญทางธุรกิจ
วางแผนการดาเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
สื่อสารรภายในองค์กรเกี่ยวกับกลยุทธ์การดาเนินงานด้านความยั่งยืน
เป้าหมาย และแผนการดาเนินงาน
▪ ส่งเสริมและติดตามการดาเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
ความยั่งยืนและเป้าหมาย
▪ รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้บริหาร
▪
▪
▪

คณะกรรมการและคณะทางานด้านความยั่งยืนของบริษัท ฯ ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
ของกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานที่เป็น
ตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นส่วนร่วมของคณะกรรมการและคณะทางานด้านความยั่งยืน โดยมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจโดยคานึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความ
ยั่งยืน

| GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-31
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ในการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการ คณะทางานด้านความยั่งยืนจะทางานติดตามและรายง านผลต่อประธาน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน จากนั้นประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทาการพิจารณา ประเมินการดาเนินงาน ตรวจสอบนโยบาย
เพื่อปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป
คณะกรรมการบริษทั
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืน
เลขานุการ
คณะทางานด้านความยั่งยืน
ฝ่ายต่างๆ

ตามที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวแทนจัดจาหน่ายรถยนต์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนาที่
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล อาปิโกฯจึงให้ความสาคัญในเรื่องนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ดัง
พันธสัญญาในการจัดการด้านความยั่ งยืนขององค์กรที่ว่า“เราจะเป็นผู้สรรสร้างคุณค่าทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น” ผ่านการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทั้งคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความ
แม่นยาและหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ทั้งนี้การดาเนินงาน
ต่างๆต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย

| GRI 102-16, 102-19, 102-20, 102-21, 102-32, 102-33
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กรอบการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
จากความมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างยั่งยืนที่จะส่งมอบคุณค่าทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้
เกิดคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีขึ้นนั้น เราได้นามาพิจารณาในการสร้างกรอบการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “3E” เพื่อเป็นวิถีการทางานร่วมกันในองค์กรและเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งใน
ระยะยาวตามความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยสร้างความสมดุลระหว่าง 3 มิติ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (UN SDGs) บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสนั บสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับการด าเนินงานในปี 2564 นี้ บริษัท ฯ ให้ความส าคัญกับ 10 เป้าหมายหลักที่มีความ
สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

| GRI 102-12, 102-16
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เป้าหมายและผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2564
มิติเศรษฐกิจ : การส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน (Enhance Economic Value)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UN

แนวคิด

บริษ ัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินกิจการด้วยความ
สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และแสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบนพื้นฐาน
การก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสร้า ง
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเพิ ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการสร้างรายได้ผ่านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทางาน
และการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2564-2565

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564

ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อสินค้า บริการ และการดาเนินงานของ
บริษัทฯที่มีประสิทธิภาพผ่านการประยุกต์
ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการ
ทางาน

▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า

▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า

▪ ลู ก ค้ า มี ความพึงพอใจที ่ม ีต่อ

บริการ และการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยเฉลีย่ อยู่ที่ร้อยละ 95 ภายใน
ปี 2569

บริการ และการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยเฉลีย่ อยู่ที่ร้อยละ 92 ภายในปี
2565

สินค้า บริการ และการดาเนิน
งานด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษ ั ท ฯ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.25

ความเชื่อมั่นและการดึงดูดความสนใจ
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านการดาเนิน
กิ จ การด้ ว ยความสุ จ ริ ต เป็ น ธรรม
เปิดเผยข้อ มูลอย่างโปร่งใส และแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บนพื้นฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี

▪ อั ต ราความถี ่ ข องการจั ด ประชุ ม และ

การบริหารห่วงโซ่อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจในท้องถิ่น อันนาไปสู่การสร้าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน

▪ คู ่ ค ้ า Critical Tier 1 ร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ

| GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3

กิจกรรมของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ
เปิดเผยข้อ มูลของบริษ ัทฯอย่างโปร่งใส
และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ
15 ภายในปี 2569

และผ่านการประเมินความเสี่ยง ด้าน ESG
ภายในปี 2568
▪ ภายในปี 2569 คู ่ ค ้ า ของบริ ษ ั ท ฯ อย่ า ง
น้อย 2 ราย ต้องได้รับการประเมินความ
เสี่ยงด้าน ESG จากผู้ตรวจสอบภายนอก

▪ อั ต ราความถี ่ ในเข้ า ชมสื ่ อ และข้ อ มู ล ของ ▪ บริษัทมีจานวนผู้ถือหุ้นเพิ ่มขึ้น

บริษัทผ่านทางออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและนัก
ร้อยละ 5 ในปี 2564
ลงทุน โดยการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ▪ ผลการประเมินด้านการกากับ
และน่ า สนใจ เช่ น Factsheet, Analyst
ดู แ ลกิ จ การที่ ด ี ใ นระดั บ “ดี
coverage report, Newsletter เ พ ิ ่ ม ขึ้ น
เลิศ” หรือระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 5 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564
ในช่วงเวลาเดียวกัน
▪ จานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายใน
ปี 2565
▪ คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายหรือคิดเป็นร้อยละ ▪ สัดส่วนคู่ค้าที่มีผลการประเมิน

100 ต้องเข้าร่วมการรับฟังและยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของ
บริษัทฯ ภายในปี 2565

เกรด A อยู ่ ท ี ่ ร ้ อ ยละ 80 ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของคู่ค้าที่เป็นที่น่าพอใจทั้งใน
ด้า นคุณภาพ การขนส่ง ราคา
ความปลอดภัย และการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
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มิติสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Eco-Efficiency)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UN

แนวคิด

การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีส่วนส าคัญที่
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงจัดตั้ง
นโยบายด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งความ
ตระหนักในเรื่อ งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า
โดยการน านวัตกรรมและหลัก 3R (Reduce,
Reuse and Recycle) มาปรั บ ใช้ เ พื ่ อ ให้ เ กิ ด
การหมุนเวียนทรัพยากรและนากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุดด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นโรงงาน
ปราศจากขยะในที่สุด

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2564-2565

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ▪ ปริมาณการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจกจาก
ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวน
กระบวนการผลิต (Scope 1) ลดลงร้อยละ
การผลิต และการท างานเพื่อลดปริมาณ
3 ต่ อ ยอดการผลิ ต ภายในปี 2566 เมื่ อ
ของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น รวมถึงลด
เทียบกับปีฐาน 2562
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก

▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น

กระบวนการผลิต (Scope 1) ลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 0.60 ต่อยอดการผลิตในแต่
ละปีเทียบกับปีฐาน 2564
▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก
การใช้ไฟฟ้า (Scope 2) ลดลงร้อ ยละ 4
ต่อยอดการผลิตภายในปี 2565 เมื่อเทียบ
กับปี 2564
▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก
การใช้กระดาษ (Scope 3) ลดลงร้อยละ
40 ต่อยอดการผลิต ภายในปี 2565 เมื่อ
เทียบกับปี 2564

กระจกจากกระบวนการผลิต
(Scope 1) ลดลงร้อยละ 8.83
ต่อยอดการผลิตเมื่อเทียบกับปี
2563
▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
ก ร ะ จ ก จ า ก ก า รใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า
(Scope 2) ล ด ล ง ร ้ อ ย ล ะ
10.71 ต่ อ ยอดการผลิ ต เมื่ อ
เทียบกับปี 2563

การสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน
ในเรื่องการใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

▪ ปริมาณการใช้น้าลดลง 3% ภายในปี 2565 ▪ ปริมาณการใช้น้าเพิ่มขึ้นจากปี

เป้าหมายระยะยาว

ประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน

| GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3

-

เมื่อเทียบกับปี 2564

2563 อยู่ที่ป ระมาณร้อ ยละ
70.61
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แนวคิด

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UN

ประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน

การสร้า งความตระหนัก แก่พ นัก งานใน ▪ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวน การ
เรื่องการรีไซเคิลเพื่อนาทรัพยากรที่ไม่ใช้
ผลิตและการทางานลดลงร้อยละ 5 ภายใน
แล้ว ผ่า นกระบวนการเพื่อ น ากลับ มาใช้
ปี 2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562
ใหม่ให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ด รวมถึงการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความมุ่งหวังในการเป็นโรงงานปราศจาก
ขยะ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี ่ ย วข้ อ งในเรื ่ อ งการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

| GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2564-2565

เป้าหมายระยะยาว

▪ ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศจาก

กระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564

▪ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

▪ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจาก

ผลิตและการทางานลดลงอย่างน้อยร้อยละ
1 ทุกปี

กระบวนการผลิ ต และการ
ท างานลดลงร้ อ ยละจากปี
2563 อยู่ที่ร้อยละ 17

-

▪ ปริ ม าณการปล่ อ ยมลพิ ษ ทาง

อากาศจากกระบวนการผลิตอยู่
ในเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด
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มิติสังคม : การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UN

แนวคิด

บริษัทฯให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องความ
ปลอดภั ย ในการท างาน อาชี ว อนามั ย และ
สวัสดิการ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และศั ก ยภาพโดยเฉพาะในด้ า นความคิ ด
สร้า งสรรค์แ ละนวัตกรรมให้แ ก่พ นัก งานอย่าง
ทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯยังใส่ใจชุมชนรอบข้าง
ผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การจัด
กิจ กรรมช่ว ยเหลือ สังคม การสร้า งโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามชุมชนโดยรอบ

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2564-2565

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564

ประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว

การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนัก งานในเรื่อ งต่า งๆ
ดังนี้
▪ ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที ่ เ ป็ น
ธรรม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
และความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ
องค์ ก รผ่ า นการรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น
ต่างๆจากพนักงาน
▪ ก า ร ส ร ้ า ง ส ร รค ์ น ว ั ตก รรม ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และอาชี ว อนามั ย ให้ แ ก่ พ นั ก งาน
รวมถึ ง เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
▪ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม
แก่พนักงาน

▪ ระดั บ ความพึ งพอใจและความผู ก พั น ของ

▪ ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ ▪ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR)

พนั ก งานต่ อ องค์ ก รโดยเฉลี ่ ย อย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 75 ภายในปี 2569
▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
ด้า นนวัตกรรม โดยการจัดให้มีก ารอบรม
พัฒนาความรู้ในเรื่องนวัตกรรม 3 หลักสูตร
ภายในปี 2569
▪ ร้อยละ 100 ของพนักงาน ได้รับการอบรม
เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต ผ่ า นหลั ก สู ต รที ่ ท างบริ ษั ท
จัดเตรียมไว้ภายในปี 2566
▪ อั ต ราความถี ่ ก ารบาดเจ็ บ (IFR) ของ
พนักงานเป็น 0
▪ อั ต ราการบาดเจ็ บ ถึ งขั ้น หยุ ด งาน (LTIFR)
ของพนักงานเป็น 0

พนัก งานต่อ องค์ก รโดยเฉลี่ย อย่า งน้ อ ย
ของพนั ก งานโดยเฉลี ่ ย อยู ่ ที่
ร้อยละ 60 ภายในปี 2565
3.74 ครั้งต่อการทางาน 1 ล้าน
▪ ร้อยละ 100 ของพนักงานสามารถเข้าถึง
ชั่วโมง ซึ่งดีกว่าเป้าหมายระยะ
ข้อมูลด้านสวัสดิการและการพัฒนาทักษะ
สั้นที่กาหนดไว้
ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทาง ▪ อั ต ราการบาดเจ็ บ ถึ ง ขั ้ น หยุ ด
ออนไลน์ภายในปี 2565
งาน 1 วันขึ้นไป (LTIFR) เฉลี่ย
▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนัก งาน
2.80 ครั้งต่อการทางาน 1 ล้าน
ในด้ า นนวั ต กรรม โดยการจั ด ให้ ม ี ก าร
ชั ่ ว โมง ซึ ่ ง บริ ษ ั ท ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น
อบรมพัฒนาความรู้ในเรื่อ งนวัตกรรม 1
ปรับ ปรุงการท างานเพื่อ ให้ ไ ด้
หลักสูตรภายในปี 2565
ตามเป้าที่ต้งั ไว้
▪ อั ต ราความถี ่ ก ารบาดเจ็ บ (IFR) ของ
พนักงานไม่เกิน 5
▪ อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
ของพนักงานเป็น 0

| GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3
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แนวคิด

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UN

ประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน

การบริห ารจัดการทรัพ ยากรบุคคลใน ▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้อ งเรีย นในเรื ่ อ งการละเมิดสิทธิ
องค์ก รที่มีความหลากหลายอย่า งเท่ า
มนุษยชนและการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
เทียม และปฏิบัติต่อแรงงานอย่า งเป็ น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนซึ่งกันและกัน

การรับ ผิดชอบต่อสังคมผ่า นการได้รับ ▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้อ งเรีย นในเรื ่ อ งการละเมิดสิทธิ
ผลกระทบจากการด าเนิ นกิจ การของ
มนุษยชนและประเด็นอื่นๆในด้านสังคมจาก
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาชุมชนทั้ งใน
ชุมชนโดยรอบ
ด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งผลกระทบต่ อ
และการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่
สิ ่ ง แวดล้ อ มและประเด็ น อื ่ น ๆในด้ า น
เยาวชน
สิ่งแวดล้อมจากชุมชนโดยรอบ
▪ อัตราความความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
80 ภายในปี 2569

| GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2564-2565

เป้าหมายระยะยาว
-

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งการ

ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

▪ บริ ษ ั ท ฯ ท าการส ารวจความพึ ง พอใจ ▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งการ

ชุมชน โดยชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ย
ละ 50 ภายในปี 2565

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็น
อื ่ น ๆในด้ า นสั ง คมจากชุ ม ชน
โดยรอบ
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งผล
กระทบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มและ
ประเด็นอื่นๆในด้านสิ่งแวดล้อม
จากชุมชนโดยรอบ
▪ บริ ษ ั ท ฯ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม
เพื่อชุมชนและสังคมจากอุบัตภิ ัย
และวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดโรค
โควิด -19 ทั้งหมด 22 กิจ กรรม
รวมมูลค่าการช่วยเหลือประมาณ
8 ล้านบาท
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อาปิโก ไฮเทค ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจกอปรกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นใน
เรื่องความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ฉะนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จัดระดับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบและมีอิทธิพลต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาประเด็นสาคัญ
ต่างๆที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและได้รับ ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เพื่อให้บรรลุ
ความคาดหวังที่สาคัญในการบริหารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ

▪

การระบุผู้มสี ่วนได้เสีย

▪

โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ อันได้แก่ ความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์
อิทธิพลต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การระบุระดับผล
กระทบของบริษัทที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

โดยพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

ลูกค้า

สินค้าที่มีคุณภาพ, ต้นทุนต่า, การ
ส่งมอบตรงเวลา, ความปลอดภัย
ในการทางาน, การบริหารจัดการ
ที่ดี, ความโปร่งใสในการท างาน,
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที ่ ดี ,
ความเป็นธรรม, การมีส่ว นร่ว ม,
สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยใน
การทางาน, การมีคุณภาพชีวิตที่ดี,
การพัฒนาตนเอง, ความก้าว หน้า
ในสายอาชีพ

▪

การระบุระดับอิทธิพล
ของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อบริษัท

โดยพิจารณาทั้งด้านการ
เงิน กลยุทธ์ การดาเนิน
งาน กฎระเบียบข้อบังคับ
และชื่อเสียงของบริษัท

การปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
1) การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2) การบริหารจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
แก่ลูกค้า
3) การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
4) การพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทางานเพือ่
ลดการเกิดของเสียจากการผลิต
1) การบริ ห ารจั ด การผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
2) การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอด ภัย
ในการทางาน
3) การพั ฒ นาความสามารถของพนั ก งานให้
เหมาะสมกับการเติบโตของบริษัท
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

| GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

ช่องทางการสื่อสาร

▪

การจัดลาดับความ
สาคัญของผูม้ ีส่วนได้
เสีย

โดยพิจารณาและระบุ
แนวทางการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสม

ประเด็นด้านความยัง่ ยืน

▪ การประชุม
▪ การพบปะ
▪ การรายงาน
▪ การอบรม/ สัมมนา
▪ กิจกรรมพัฒนาและ
ช่วยเหลือชุมชน

▪ การบริหารความสัมพันธ์อันดี
▪ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
▪ การใช้นวัตกรรมพัฒนาการ
ทางาน
▪ การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

▪ การประชุมประจา
สัปดาห์
▪ การประชุมกลุ่มย่อย
▪ ระบบอินทราเน็ต
▪ จดหมายอิเลคทรอนิคส์
▪ การฝึกอบรมพนักงาน
▪ กิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ์
▪ การรับข้อร้องเรียน

▪ ความปลอดภัยในการทางาน
▪ การพัฒนาบุคลากร
▪ สิทธิมนุษยชน
▪ ความภักดีตอ่ องค์กรและการรักษา
พนักงาน
▪ การปฏิบัติตอ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

การปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นด้านความยัง่ ยืน

ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความ
โปร่งใสในการบริหารกิจการ, การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง
ขันทางธุรกิจและแผนการลงทุนใน
อนาคต, ความยั ่ ง ยื น ของธุ รกิจ ,
การจัดการความเสี่ยงขององค์กร

1) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน
2) การแสดงข้อมูลอันเป็นจริงและตรวจสอบได้
3) การแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ

▪ การประชุมผู้ถือหุ้น
▪ รายงานประจาปี
▪ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
▪ เว็บไซต์
▪ การเยี่ยมชมโรงงาน
▪ การรับข้อร้องเรียน

▪ การกากับดูแลกิจการ
▪ จริยธรรมธุรกิจ
▪ การบริหารความเสี่ยง
▪ การสร้างผลประกอบการที่มั่นคง
และยั่งยืน
▪ การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค้า

กาไร, ความมั่นคงทางธุรกิจ, ชาระ
เงินตรงเวลาและครบถ้วน, การทา
ธุ ร กิ จ ที ่ โ ปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม,
สัญญาชื้อขายชัดเจน ไม่เอารัดเอา
เปรียบ, การส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกับลูกค้า

1) การบริหารเครดิตและความเชื่อมั่นของคู่ค้า
2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคู ่ ค้ า โดยการเพิ่มความ
สามารถการแข่งขัน
3) การสื ่ อ สารนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
นโยบายความรับผิด ชอบต่อสังคม
4) การขยายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโดยการใช้
กลยุทธ์เพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

▪ การประชุมประจาปี
▪ การบริหารจัดการคู่ค้า
▪ การเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า
▪ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส่และเป็น
▪ การพบปะ
ธรรม
▪ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ▪ การเติบโตทางธรุกิจร่วมกันอย่าง
ร่วมกับคู่ค้า
ยั่งยืน
▪ การอบรม/ สัมมนา
▪ การประเมินและคัดเลือก
คู่ค้า
▪ การตรวจประเมิ นคุณ ภาพ
คู่ค้า

ชุมชน/สังคม

ความปลอดภัยในด้านสุขภาพ,
การด าเนินธุรกิจที่ไม่ก่อมลภาวะ
ให้กับชุมชนและสังคม, การมีส่วน
ร่ ว มในการพั ฒนาและสนับ สนุน
ชุมชน/ สังคม

1) การจัดการข้อร้องเรียน
2) การจัดทากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน/ สังคม
3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและ
ชุมชนรอบข้าง

▪ การพบปะชุมชน
▪ การรับข้อร้องเรียน
▪ การสนับสนุนกิจกรรม
▪ การให้ความช่วยเหลือ

▪ การพัฒนาชุมชน
▪ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
▪ รั ก ษาสิ ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนและ
สังคม
▪ การพัฒนาและส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและสังคม

ภาครัฐ

การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูก 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ▪ ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ▪ การสร้า งกระบวนการและรัก ษา
ต้อ งครบถ้ว น, การจ่า ยภาษีและ ของหน่วยงานราชการ
สัมมนา
มาตรฐานการรั ก ษาสิ ่ ง แวดล้ อ ม
ค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้อง, การให้ 2) การให้ความร่วมมือกับหน่วย งานราชการ
▪ การพบปะ เข้ า เยี ่ ย มใน
ภายในโรงงาน
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับ
วาระสาคัญ
▪ การรณรงค์การหมุนเวีย น
ภาครัฐ,การจัดการข้อร้อง เรีย น
ทรัพยากร เพื่อไม่ให้เกิดขยะ
หรือข้อพิพาทกับชุมชน
▪ การปฏิ บ ั ต ิ ง านสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายและกฎระเบียบ

คู่แข่ง

การแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็น 1) การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ธรรม

| GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

▪ การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ▪ การกากับดูแลกิจการ
สมาคม
▪ จริยธรรมธุรกิจ
▪ การพบปะและเปลี ่ ย น
ประสบการณ์
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ในทุกๆ ปี บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาและระบุประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอก จากนั้นบริษัทฯ นาปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง การประเมินประเด็นสาคัญทาง
ธุรกิจนั้นมีการอิงตามมาตรฐานของ GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) กอปรกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯใน
เรื่องความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการและกรอบแนวคิดความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

▪ การระบุประเด็นสาคัญทาง

ธุรกิจ
บริษัทฯ รวบรวมประเด็นด้าน
ความยั ่ ง ยื น ที ่ ส าคั ญ ต่ อ การ
ด า เนิ น งา นทา งธ ุ ร ก ิ จ ทั้ ง
ภายนอกและภายในโดยอิงจาก
ประเด็นและเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

▪ การประเมิ น และจั ด ล าดั บ

▪ การทบทวนประเด็นและ

ความสาคัญ
บริษัทฯ น าประเด็นต่างๆนั้นมา
ประเมิ น และจั ด ล าดั บ ความ
ส าคั ญ โดยพิ จ ารณาจากระดั บ
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้ง
ในระยะสั ้ น และระยะยาวและ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ครอบคลุ ม ทั ้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบความถูกต้อง
บริษัทฯ ทาการทบทวนและ
ตรวจสอบลาดับความ สาคัญ
ของประเด็นด้านความยั่งยืน
และนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติเห็นชอบ

▪ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับความยั่งยืน ทั้งนี้ได้
ทาการทบทวนสาระสาคัญด้าน
ความยั่งยืนและเปิดรับข้อเสนอ
แนะความคิ ด เห็ น ต่ อ สาระ
ส าคัญ ของผู้มีส่ว นได้เสีย เพื่ อ
น าไปพัฒนาและปรับ ปรุงการ
รายงานในปีต่อไป

มิติเศรษฐกิจ
1. การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

สูง
8

3

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6
16

7
10

15

11

5

12

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางาน

1

5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
6. การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

13

มิติสิ่งแวดล้อม

9

7. การส่งเสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม

14

8. การสร้างกระบวนการและรักษามาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
9. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนวัตกรรม
10. การรณรงค์การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อไม่ให้เกิดขยะ
มิติสังคม
11. การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในองค์กร

ต่า

ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ประเด็นที่มีความสาคัญมาก
ประเด็นที่มีความสาคัญปานกลาง
ประเด็นที่มีความสาคัญน้อย

สูง

12. ความปลอดภัยในการทางาน
13. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
14. การส่งเสริมความภักดีของพนักงานต่อองค์กรและการรักษาพนักงาน
15. การปฏิบต
ั ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
16. การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

| GRI 102-21, 102-29, 102-31, 102-32, 102-33, 102-47
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คู่แข่ง

ภำครัฐ

ชุมชน/สังคม

คู่ค้ำ

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

ประเด็นที่สำคัญ

ลูกค้ำ

ขอบเขตผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัดขององค์กร

ประเด็นด้ำนควำม
ยั่งยืนตำมกรอบ
GRI

กำรสนับสนันเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(UN SDGs)

มิติเศรษฐกิจ
1. การกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ

◼

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

◼

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

◼

4. การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการทางาน

◼

5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

◼

6. การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

| GRI 102-12, 102-43, 102-44, 102-47

◼

- ผลการประเมินด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี
- จานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
- ความมั่นคงทางธุรกิจ
- ผลตอบแทนทางธุรกิจ
- คุณภาพและราคาของสินค้า
- สิทธิและประโยชน์จากการทางาน

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 102-18
GRI 102-19
GRI 102-30

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

GRI 103
GRI 418

อัตรากาไรขั้นต้นหลังหักลบต้นทุน
ขายและบริการ

GRI 203

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

GRI 103

ระดับความพึงพอใจของคู่ค้า

GRI 102-9
GRI 102-30
GRI 414-1
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คู่แข่ง

ภำครัฐ

ชุมชน/สังคม

คู่ค้ำ

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

ประเด็นที่สำคัญ

ลูกค้ำ

ขอบเขตผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัดขององค์กร

ประเด็นด้ำนควำม
ยั่งยืนตำมกรอบ
GRI

กำรสนับสนันเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(UN SDGs)

มิติสิ่งแวดล้อม
7. การส่งเสริมกิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม
8. การสร้างกระบวนการและรักษา
มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมภาย
ในโรงงาน

◼

◼

◼

9. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าด้วยนวัตกรรม

◼

10. การรณรงค์การหมุนเวียน
ทรัพยากรเพื่อไม่ให้เกิดขยะ

◼

◼

| GRI 102-12, 102-43, 102-44, 102-47

◼

ความพึงพอใจของคนในชุมชน

GRI 304
GRI 305
GRI 306

- อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลง
-ปริมาณของเสียทีล่ ดลง
-ปริมาณความเข้มข้นของมลสารทาง
อากาศอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ

GRI 304
GRI 305
GRI 306

-ปริมาณของเสียทีล่ ดลงจากการ
จัดการของเสีย
-ปริมาณการใช้น้าที่ลดลง
-ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจาก
การใช้พลังงานทดแทน

GRI 302
GRI 305
GRI 306

-ปริมาณของเสียทีล่ ดลงจากการ
จัดการของเสีย

GRI 305
GRI 306
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คู่แข่ง

ภำครัฐ

ชุมชน/สังคม

คู่ค้ำ

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

ประเด็นที่สำคัญ

ลูกค้ำ

ขอบเขตผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัดขององค์กร

ประเด็นด้ำนควำม
ยั่งยืนตำมกรอบ
GRI

กำรสนับสนันเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(UN SDGs)

มิติสังคม
จานวนข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

GRI 405
GRI 407
GRI 411

อัตราการเกิดอุบัตเิ หตุ IFR และ
LTIFR

GRI 410

◼

สัดส่วนจานวนชั่วโมงการเข้าร่วมการ
อบรม

GRI 404

14. การส่งเสริมความภักดีของ
พนักงานต่อองค์กรและการรักษา
พนักงาน

◼

- อัตราการลาออกของพนักงาน
- ระดับความพึงพอใจและผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร

GRI 401
GRI 405

15. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม

◼

จานวนข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรม

GRI 405
GRI 406

- จานวนข้อร้องเรียนจากชุมชน
- ความพึงพอใจของคนในชุมชน
- จานวนกิจกรรมเพื่อชุมชน

GRI 413

11. การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนใน
องค์กร

◼

12. ความปลอดภัยในการทางาน

◼

13. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

16. การพัฒนาชุมชน และ การ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

| GRI 102-12, 102-43, 102-44, 102-47

◼

◼

◼
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ประเมินลาดับความสาคัญของผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษัท
จากตารางแสดงประเด็นทีส่ าคัญและขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น ทาให้เห็นถึงความสาคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่มผี ลต่อการดาเนินงานของธุรกิจในแต่ละมิติ
รวมทั้งตัวชี้วัดขององค์กร์ที่ใช้ในการพิจารณาการดาเนินงานประเด็นต่างๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในด้านการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN
SDGs) ซึ่งสามารถนาตารางข้างต้นมาใช้ในการประเมินระดับความสาคัญและบทบาทของผู้มสี ่วนได้เสียที่สามารถส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทได้ ดังนี้

มีความสาคัญและบทบาทต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทมาก

ลูกค้า

| GRI 102-42, 102-43

พนักงาน

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน/
สังคม

ภาครัฐ

คู่แข่ง

มีความสาคัญและบทบาทต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทน้อย
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) ตั้งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการ
ดาเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ในรายงานฉบับนี้ จะพูดถึง
นโยบายการกากับดูแลกิจการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการกากับดูแล
กิจการ การประชุมกรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการ และผลการดาเนินงาน
ในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
และธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ Internet of Things ในประเทศไทยเท่านั้น
โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและรายละเอี ย ดของคณะกรรมการบริ ษั ท
นอกเหนือจากที่รายงานในรายงานความยั่งยืนนี้ในแบบ 56-1 One
report ในหัวบนเว็บไซต์บริษัทฯ หรือสามารถแสกน QR code
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดู แ ล
กิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกากับกิจการที่ดใี ห้
ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการ
ดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดทา อนุมัติ
และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีการดาเนินงานที่
สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

เป้าหมายระยะยาว
▪

อัตราความถี่ของการจัดประชุมและกิจกรรม
ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และนัก
ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ภายในปี 2569

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ อัตราความถี่ในเข้าชมสื่อและข้อมูลของบริษทั ฯ

ผ่านทางออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดย
การให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ เช่น
Factsheet, Analyst coverage report,
Newsletter เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2565 เมื่อ
เทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน
▪ จานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2565

ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ บริษัทมีจานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
▪ ผลการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีใน

ระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว

1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.) ข้อมูลตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
6.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจานวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซึ่ง

| GRI 102-22, 103-1, 103-2, 413-1
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เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 5 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ล้วนมีความหลากหลายในด้านเพศ
วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดไม่มีผู้ใดดารงตาแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่
บริษัทฯ ได้กาหนดสัดส่วนจานวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของ
บริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดความ
หลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้ วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของ
คณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจานวนเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯ ได้กาหนด
คุณสมบัติขั้นต ่าของคณะกรรมการโดยรวม โดยจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างความ
หลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) สามารถดูได้ในแบบ 56-1 One report ในหัวข้อ รายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษทั มี
จานวนทั้งหมด

7

2:7
อัตราส่วนกรรมการบริหารต่อกรรมการทั้งหมด

5:7

ท่าน

อัตราส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด

สัดส่วนกรรมการบริหาร
คิดเป็นร้อยละ

29

สัดส่วนกรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ

71

ในจานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน
มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน

| GRI 102-18, 103-2, 413-1
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

| GRI 102-18, 102-20, 102-22, 102-26, 103-2
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การประชุมกรรมการ
บริษัทฯ มีการวางแผนกาหนดการประชุมสาหรับกรรมการประจาปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่อ
อนุมัติงบการเงินจานวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีจานวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็น
อย่างน้อย คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็นในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกาหนดการประชุมเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้
ประธานที่ประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสาหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ และกรรมการสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจานวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3
ของจานวนกรรมการทั้งหมดสาหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิ
ออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น
บริษัทฯ ได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจาปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตามวาระในปี 2564 มีดังนี้
▪
▪
▪
▪

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิม่ เติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณา
และอนุมัตเิ รื่องสาคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมประจาปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึน้
2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและให้คาแนะนาในการบริหารงานตามทีเ่ ห็นสมควร บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง
กาหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย
เป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝา่ ยบริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คาแนะนาในการ
จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารในตาแหน่งสาคัญของบริษัทฯ
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การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททาการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจาทุกปี โดยบริษัท ฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมีทั้งหมด 3
ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัททุกท่านได้ท าการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเอง ส าหรับปี 2564 ผลการประเมินตนเองส าหรับคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ในปี 2564 ผลการประเมิน
ตนเองสาหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 95 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 97 ในปี 2564 ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 96 ในปี 2564

รูปแบบการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

2562

2563

2564

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

92

95

95

ดีเลิศ

กรรมการรายบุคคล

92

95

97

ดีเลิศ

คณะกรรมการชุดย่อย

86

92

96

ดีเลิศ

จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการ
ดาเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายใต้ ก รอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้มี
การก าหนดนโยบายและจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที ่ ดี
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม โดยให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีสาหรั บบริษัทจดทะเบียนของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเสริมสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ

การสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านการ
ประกาศนโยบาย
ของบริษัท

การปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ให้รับทราบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
และจริธรรมทางธุรกิจ
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บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืน
หรือข้อสงสัยในการกระทาความผิดให้บริษัทฯ ได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ
ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทาที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะ
เกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กาหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มา
ของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แสดงข้อคิดเห็น
แจ้งเบาะแส และรายงานการฝ่าฝืน
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้าฝ่ายโดยตรง

ส่งคาร้องเรียนต่างๆผ่านกล่องแจ้ง
เบาะแสที่ตั้ง ณ ทางเข้าโรงอาหาร
ของสานักงาน

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงที่

AC@aapico.com

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคาร้องเรียนหรือข้อกังวล
ใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทาผิดกฎหมายให้กับ
ผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่ได้แจ้งไว้ โดยเบาะแสจะ
ถู ก รายงานทั ้ ง แบบเปิ ด เผยชื ่ อ ผู ้ ร ายงานหรื อ ไม่ เ ปิ ด เผยชื่ อ
ผู ้ ร ายงานผ่ า นทางหั ว หน้ า ฝ่ า ย และจะถู ก รายงานต่ อ
คณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางอีเมล ใน
กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมีการรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเสนอถึงประธานบริษัทเพื่อ
ดาเนินการสืบสวนหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงในลาดับถัดไป

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน

คาร้องเรียนหรือ
เบาะแสที่ได้รับ

รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าฝ่าย

นาเรื่องรายงานต่อ
คณะกรรมการอิสระ/
คณะกรรม- การ
ตรวจสอบ

เสนอถึงประธาน
บริษัทเพื่อดาเนินการ
สืบสวนหาสาเหตุ
หรือข้อเท็จจริง

รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุม
ครั้งถัดไป
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจและแสดงความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัด การองค์กรที่ดีของบริษัท จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนข้อร้องทุกข์และการกระทาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เพื่อตรวจจับการกระทา
ความผิดและไม่ถูกต้องภายในบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือ
คอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริต
คอร์ ร ั ป ชั ่ น พร้ อ มทั ้ งกรณี ท ี่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานการกระท าทุ จริต ที่ ส่ งผลต่ อ บริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา พิจารณาบทลงโทษและร่วมมือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทฯ
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์ของนโนบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ก็เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทฯ จึงสร้างจิตสานึกและกาหนดให้ทุกคนในบริษัทมีหน้าความรับผิดชอบในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และประชาสัมพันธ์ใน
ทุกคนในองค์กรทราบและปฎิบัติตามนโยบายที่บริษัทก าหนดรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ แก่
สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ควบคู่กับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ในแบบ 56-1 One report ในหัวข้อ รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหัวหน้าหรือผู้จัดการ
2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าของตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนสามารถที่จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บริหารที่สูงกว่าหรือรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัท โดยสามารถส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ AC@aapico.com หรือส่งข้อมูลตามที่อยู่ต่อไปนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ห้อง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสาธรนคร ทาวเวอร์ เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

3. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้
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ขั้นตอนการดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
เมื่อได้รับการแจ้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการหาข้อเท็จจริงและสอบสวน หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิด
ต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ผู้ถูก กล่าวหาจะได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบวินัยของทางบริษัทฯ
ต่อไป หากพบว่าเป็นการร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคา หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้า
พิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริต ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุ คคลนั้นจะได้รับโทษตามระเบียบวินัย แต่หากเป็น
บุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท ฯ อีเมลสาหรับช่องทางการแจ้งเบาะแส แบบ 56-1 One report ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งทางบริษัท ฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
สม่าเสมอทุกปี รวมถึงสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วย
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย
บริษัทฯ ได้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

1. กิจกรรมของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ กอปรกับได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่อ งทาง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน โดยนอกจากการส่งข้อมูลข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

งานพบนักลงทุนในโครงการ Opportunity Day และ SET Digital Roadshow จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
การพบนักลงทุนในโครงการ Non-Deal Roadshow
งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทฯ ที่ aapicohitech@aapico.com
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทฯ

ในปี 2564 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จากตารางดังต่อไปนี้
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กิจกรรม

ความถี่

1) งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

1

2) งานพบนักลงทุนในโครงการ Opportunity Day1

4

3) งานพบนักลงทุนในโครงการ SET Digital Roadshow 1

2

4) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1

4

5) งานพบนักลงทุนในโครงการ Non-Deal Roadshow 1,2

4

6) การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 1,3

10

7) การให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์และ/หรือรายการออนไลน์ ของผู้บริหาร 1

7

หมายเหตุ:
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบปีที่ผ่านมาทาให้มีการปรับรูปแบบการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ระบบ Microsoft Teams, Zoom, WebEx และ
Google Meets เป็นต้น
2) การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะได้ พบปะกับ
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
3) การเข้าพบผู้บริหารผ่านทางการพบปะโดยตรงและ/หรือผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ เพื่อให้โอกาสนักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและปฏิบัติการ
ของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อด้านการเงินและอื่น ๆ

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้พัฒนารูปแบบการทางานไปสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดปริมาณการจัดพิมพ์
เอกสาร และการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นหนึ่งในแนวทางการ
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
2. การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นกลาง ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมการประเมินการก ากับดูแลกิจการผ่านโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 2564 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ “ดีเลิศ” เทียบเท่ากับ 5 ดาว ในปี 2564
คะแนน CG เฉลี่ยด้วยคะแนนรวม 90% เพิ่มขึ้นจาก 87% ในปีก่อนหน้า รางวัลนี้สะท้อนถึงทัศนคติที่จริงใจของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ปีที่เข้ารับการประเมิน

คะแนน

อันดับ

2562

83

ดี

2563
2564

87
90

ดี
ดีเลิศ
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กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ดาเนินภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอันถือเป็น
หนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ถือว่าการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยเสี่ยงเป็นหนึ่งในพันธกิจสาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อย่อยการกากับดูแลกิจการ > นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้ประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงสาคัญ รวมทั้งกาหนดมาตรการควบคุม เพื่อบรรเทา และ/หรือ
ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แม้ว่าความเสี่ยงบางประเภทอาจอยู่นอกเหนือการควบคุม
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล ตารางการ
จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง (Risk Matrix) ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
ในแบบ 56-1 One report ที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง หรือแสกน QR code
ส่วนรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จะพูดถึง โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรม
บริหารความเสี่ยง และการบริห ารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงมาตรการการรับมือ และการบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ของกลุ่มธุรกิจครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ Internet of Things
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1

2

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

4

3

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

5

ฝ่ายขายและ
การตลาด
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ฝ่ายการผลิต

ฝ่ายโครงการ
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

ติดตามและควบคุมความเสี่ยง

รายงานความเสี่ยง

เป็นการบ่งชี้และระบุความเสี่ยง สาเหตุ
ปั จ จั ย ทั ้ งภายในและภายนอก โดยเป็น
การพิจารณาทั้งภาพรวมในด้านจุดแข็ง
และจุดอ่อน และโอกาสและภัยคุกคามที่
อาจเกิ ด ขึ ้ น จากความเสี ่ ย งนั ้ น รวมถึ ง
คาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบ
อยู ่ แ ละความเสี ่ย งใหม่ ที ่ อาจเกิ ดขึ้นใน
อนาคต

พิจารณาและประเมินความเสี่ยงโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการ
ประเมินทั้งความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งจะ
พิจารณาทั้งผลกระทบที่เป็นไปได้ด้าน
ลบ ระดับความรุนแรงและความเป็นไป
ได้ของความเสี่ยงและโอกาสนั้น ๆ ที่จะ
เกิ ด ขึ ้ น จากนั ้ น ท าการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยง

คณะผู้บริหารพิจารณาวางแผนการจัดทา
โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
และมอบหมายให้ พ นั ก งานแต่ ล ะฝ่ า ย
ด าเนินการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
โดยมีการจัดท ารายงานการด าเนินการ
แต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นต่ า งๆของ
แผนงาน และระบุผลการดาเนินงาน ทั้งนี้
คณะผู้บริหารจะต้องทาการควบคุมและ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานอย่ า งสม ่ าเสมอ
และจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา

รายงานผลการด าเนินงานความเสี่ยงใน
ทุ ก ประเภทต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และแนะแนวทางการดาเนินงาน รวมถึง
เพื ่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้ ท บทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
และประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความ
เสี่ยง เพื่อทาการระบุและประเมินความ
เสี่ยงในปีถัดไป
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วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเปรียบเสมือนกลไกในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความ
มั่นคงและแข็งแกร่งขององค์กรให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น
ในการดาเนินงานต่างๆและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี ดังนี้
1. การสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเพื่อสร้างแรง จูงใจให้มีความตระหนักถึ งความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจและมีความ
รับผิดชอบต่อการบริการจัดการความเสี่ยง กระตุ้นให้เกิดการมองหาโอกาสจากวิกฤตหรือความเสี่ยงนั้น ๆ
2. การจัดตั้งคณะทางานระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 โดยรวมบุคลากรจากหลายฝ่ายรวม กันเพื่อทาการสารวจและประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร อันนาไปสู่ การหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
3. การจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยการกาหนด ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งใน
หลักสูตรอบรมของบริษัทสาหรับพนักงานทุกระดับ
4. การเปิดช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่ เป็นความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม

1. การประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงทางภัยคุกคามทางไซเบอร์และคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย จึงได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการป้องกันการการเข้าถึงระบบและข้อมูลที่อาจทาให้
เกิ ด ความเสี ย หายทางธุ ร กิ จ ได้ โดยนโยบายนี ้ ได้ อธิ บายถึ งวิ ธ ี การที ่ บริ ษ ั ทปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อข้ อมู ลส่ วนบุ คคล เช่ น การเก็ บรวบรวม
การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับเรา > นโยบายข้อมูล
2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)
บริษัทฯ มีการทบทวนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอยู่เป็นประจา เช่น ปริมาณน้า ในแม่น้า อุณหภูมิของ
อากาศ เนื่องจากบริษัทฯ เคยประสบภัยพิบัติน้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การผลิต และการจัดหาวัตถุดิบอย่าง
มาก บริษัทฯ จึงคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพอากาศและปริมาณน้าในแม่น้าอยู่เป็นประจา ด้วยความที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ
สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ทาการผนวกเรื่องความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมาเป็น
หนึ่งในประเด็นที่บริษัทฯ พิจารณาและประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เตรียมรับมือกับสถาณการณ์ได้ทันท่วงทีและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจและผุ้มีส่วนได้เสียได้
การบริหารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่บริษัทฯ ต้องทาการประเมินความเสี่ยงอยู่เรื่อย ๆ
เนื่องจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นต่อประเทศและทั่วโลก บริษัทฯ ทาการติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
COVID-19 ในทุกวันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อทาการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
| GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 103-3
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การดาเนินธุรกิจ โดยมีการจัดการประชุมของกลุ่มสาหรับภาวะวิกฤตนี้เป็นประจาทุกอาทิตย์ อันเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ สาหรับติดตามความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมอันได้แก่ป ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศและทีมเฉพาะกิจ เพื่อ
รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศต่างๆ การคาดการณ์และการประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการ
ภายในบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสเงินสด การดาเนินธุรกิจ การตลาด การรายงานสินค้าคงคลัง เป้าหมาย
และรายได้จากยอดขายในแต่ละเดือน เป้าหมายและรายการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน การจัดการทรัพยากรบุคคล ปฏิทินการทางาน
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในองค์กร มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ทางผู้บริหาร
ระดับสูงจึงสั่งการให้แต่ละบริษัทย่อยจัดตั้ง War room สาหรับติดตามและหารือกันภายในบริษัทย่อยถึงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสภายใน
และบริเวณล้อมรอบของบริษัท รวมถึงทาการรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มบริษัทและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีความเสี่ยง
หรือปัญหาเกิดขึ้น
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญถึงสุขภาพและสุขอนามัยของบุคลากร จึงริเริ่มกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งกลยุทธ์และแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ การจัดตั้งจุดตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน
การสนับสนุนให้บุคลากรสวมใส่หน้ากาก จัดตั้งจุดให้บริการทาความสะอาดมือในบริเวณ สาธารณะ การด าเนินมาตรการเว้นพื้นที่
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การทาความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน และรถรับส่งพนักงาน และจัด
หลักสูตรอบรมในด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ในกรณีที่พนักงานมีความจาเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดที่มี ความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ พนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคลากรก่อนการเดินทาง รวมทั้งจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
เป็นเวลา 14 วันและรายงานถึงสถานที่อยู่และสภาพร่างกายต่อหัวหน้างานวันต่อวันภายหลังจากกลับจากต่างจังหวัด
บริษัทฯ ได้ออกประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจัดตั้งคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและทีมเฉพาะกิจเพื่อประชุมหารือและวางแนวทางการจัดการต่อภาวะวิกฤตนี้ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้
ผู้บริหารของแต่ละบริษัทนาแนวทางที่ได้หารือ นั้นไปปฏิบัติและรายงานผลการดาเนินงานตรงต่อประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในที่ประชุมทีมเฉพาะกิจนี้
ในขณะเดียวกันทีมเฉพาะกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นมานั้นมีหน้าที่ในการติดตามและกระตุ้นให้บริษัทย่อยต่างๆดาเนินการตามแนวทางที่
วางไว้อย่างเร่งด่วน รวมทั้งติดตามและรายงานสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสทั่วโลกและภาพรวมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกและภาพรวมของลูกค้าในบริษัทตรงต่อประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในที่
ประชุมทีมเฉพาะกิจเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคอยชี้แนะแนวทาง วางกลยุทธ์ และสั่งการให้แต่
ละฝ่ายในที่ประชุมดาเนินการตาม
4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
เนื่องจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น กอปรกับการผนวกการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงท าการทบทวนและแก้ไขแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือหากเกิดความเสี่ยงในสถานประกอบการ
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5. การรับมือกับการแพร่ระบากของเชื้อไวรัสโควิด-19
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการรับมือกับสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงานและดูแลผู้มสี ่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ ดังนี้
▪ ให้ ความรู ้ ด ้ า นสุ ข อาชี ว อนามั ย การรั ก ษาความสะอาดและการดูแล

▪ บริษัทฯ ยังคงมาตรการเว้นระยะห่างและงดกิจกรรมที่ มีการรวมตัว

ตนเองของพนักงานและผู้ที่เข้ามาในสถานประกอบการ
▪ จัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาด เจลล้างมือ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมติ าม
จุดต่าง ๆ และพ่นฆ่าเชื้อทั้งในส านักงาน สถานประกอบการ และรถ
รับส่งพนักงานสม่าเสมอ

ของคนจานวนมาก พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการ
ประชุ ม ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ ้ น รวมถึ ง จั ด อบรม ( Training)
พนักงานในรูปแบบออนไลน์
▪ อานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถทางานที่บ้านได้ โดยมีการ

▪ บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาติดต่อต้องแสดงไทม์ไลน์การเดินทางและ

จัดสรรอุปกรณ์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการทางาน
จั ด ท าแอปพลิ เ คชั น เพื ่อ ตรวจสอบสถานะและการเดิ น ทางของ
พนักงาน
เปลี่ยนรูปแบบการลงเวลาเข้าท างานจากการสแกนลายนิ้วมือเป็น
การสแกนใบหน้าเพื่อลดการสัมผัส
ท าการตรวจ ATK พนัก งานทุก เดือ นเพื่อ คัดกรองเบื้อ งต้ นอย่ า ง
สม่าเสมอ รวมถึงสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน
ของพนักงาน
เก็บรวบรวมสถิติการติดเชื้อและสถิติการฉีดวัคซีนของพนักงานใน
บริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบและสร้างความตระหนัก

ผลตรวจจาก Antigen Test Kit (“ATK”) หรือผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ
RT-PCR หรือเข้ารับการตรวจจาก ATK ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ท ี ่ ม าติ ด ต่ อ ท าการตรวจได้ ท ั น ที ก่ อ นเข้ า ติ ด ต่ อ ณ สถาน
ประกอบการ

▪
▪
▪

▪

ให้แก่พนักงานในการระมัดระวังและดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น

อาปิโกกับการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
ในปี 2564 บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม จึงได้ดาเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลใน
ละแวกพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ เช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และระยอง รวมถึงสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมถึงมอบเงินบริจาคจ านวนกว่า 8 ล้า นบาทเพื่อ สมทบทุนจัดซื้อเครื่อ งมือและอุปกรณ์ให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและ
โรงพยาบาลศรีธัญญา อีกทั้งยังช่วยเหลือเยียวยาทั้งพนักงานและชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
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พนักงานและครอบครัว
นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสาคัญในการดูแลเรื่องสุขอนามัยของพนักงาน ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นอีกเรื่องที่บริษัทฯ ช่วยเหลือพนักงาน เช่น
การออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ การจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ การจัดหา
เครื่องอุปโภคบริโภคมาจัดจาหน่ายให้พนักงานในราคาย่อมเยาว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงาน
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อ โดยจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อช่วยประสานงานกับทางโรงพยาบาลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จาเป็นและพูดคุยให้กาลังใจพนักงานระหว่างการรักษาตัว

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคู่ค้า

ในช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2564 เป็นช่วงที่สถานการณ์ทวี
ความรุนแรงขึ้น ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้หารือและดาเนินการจัดงานตามที่
ได้วางแผนไว้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดย
จากัดจานวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน คัดกรองและจัดสรรที่นั่งแบบเว้น
ระยะห่างอย่างชัดเจน งดการรับประทานอาหาร สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางในการรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมอีกด้วย

ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ สารวจสถานะการดาเนินธุรกิจของบริษัทคู่ค้า
ในแง่ของการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เช่น ผลประกอบการ
การประเมินยอดขาย แผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงจ านวนผู้ติดเชื้อ
และการฉีดวัคซีน เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน การ
ผลิต สินค้าคงคลัง และการส่งสินค้า

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน กลุ่มบริษัท
ฯ ได้มีการจัด Company Visit ในรูปแบบออนไลน์ และจัดทาเอกสาร
นาเสนอเกี่ยวกับบริษัท ฯ ลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันท่วงที

จากนั้ นบริษ ัทฯ ได้จ ัดประชุมออนไลน์ร่ว มกับบริษ ัทคู่ค้า เกี่ยวกับ
ผลกระทบในการดาเนินธุรกิจ และจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อเป็น
การวางแผนการผลิตและส่งสินค้า และจัดการสินค้าคงคลังร่วมกัน
เพื ่ อ เอื ้ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ทางสภาพทางการเงิ น และเพิ่ ม
สมรรถภาพในการผลิตและจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้ามากขึ้น

พนักงาน

ลูกค้า

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยหารือกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์อย่างสม่าเสมอ
และอาจมีการปรับ ตารางการผลิตตามความประสงค์ของลูก ค้า ตาม
ข้อตกลงในบางครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับการผลิตของกลุ่มบริษัทฯให้สอดคล้องกับการ
ท างานของบริ ษ ั ท ลู ก ค้ า และด าเนิ น การท างานตามนโยบายและ
กฎระเบีย บของลูกค้าแบบฉบับ New Normal เพื่อ ให้ทั้งสองฝ่าย
สามารถดาเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ภาครัฐ

คู่แข่ง

คู่แข่ง

รัฐบาล
ตลอดระยะเวลาของการแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 บริ ษ ั ทฯ
ด าเนิ น งานโดยยึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของรัฐบาล
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนและประเทศ

คู่ค้า

ชุมชน/สังคม

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีช่วงเวลาที่ยากลาบากในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปฏิบัตติ าม
นโยบายที่ควรปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดข้อมูลภายใน
บริษัทของคู่แข่ง และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
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บริษัทฯ มุ่งเน้นดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อการเติบโตขององค์รและเกิดความคล่องตัวทางสภาพเศรษฐกิจในชุมชนและสังคม จึงมีเจตนารมณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานฉบับนี้นาเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ในบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ Internet of Things

บริษัทฯ เน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองความคาดหวังและเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่เพียงแต่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนให้แก่พนักงาน แต่
บริษัทฯ ยังเห็นแก่ประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า สังคม ชุมชน รวมถึงภาครัฐอีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตามตารางด้านล่าง ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ย 91.25%

เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

รวมเป็นจานวนเงิน 2,345 ล้านบาท

ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของพนักงาน

จานวน 45 ทุน รวมเป็นเงิน 134,000 บาท

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

จานวนชั่วโมงการอบรม 10,632 ชั่วโมง

ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล

0.94 บาทต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ ร้อยละ 32.6

คู่ค้า

ความมั่นคงทางธุรกิจ

โครงการช่วยเหลือคู่ค้ารายย่อยเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม

22 โครงการ
รวมเป็นเงินประมาณ 8 ล้านบาท

ภาครัฐ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

113 ล้านบาท

คู่แข่ง

การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

แรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม
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นวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่จะมาช่วยให้การผลิตและการทางานนั้นมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงประหยัด
ต้นทุนบางอย่างได้อีกด้วย ข้อมูลรายงานฉบับนี้เป็นแนวทางที่บริษัทฯ นานวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการทางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการ
ทางานและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า โดยจะเน้นถึงกลุ่มธุรกิจ
การผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักที่
เป็นต้นแบบในการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ จะทาการวิเคราะห์ปัญหาหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน คิดค้น วิจัย ประยุกต์แนวคิดวิธีการและกระบวนการใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอด
กระบวนการผลิตและการทางาน อันนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation) โดยเน้นควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทางานและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ กาลังดาเนินการตามแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั ่ งยื น ในการสร้ างโรงงานและส านั ก งานอั จ ฉริ ยะ โดยการน าอุ ปกรณ์ เทคโนโลยี
ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้า
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทางานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตามความคาดหวัง
ของบริษัทฯ ที่มุ่งจะเป็นโรงงานปราศจากขยะ (Zero waste)

ประเด็นที่สำคัญต่อควำมยั่งยืน
▪ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

สินค้า บริการ และการดาเนินงานของบริษัท
ฯที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมในการผลิตและการทางาน
ผลกำรดำเนินงำนปี 2564
▪ บริษัทฯ มีการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นมาในการ

ทางาน เพื่อลดเวลาการทางานที่ไม่จ าเป็นลง
ท าให้พนักงานมีเวลาเพิ่มขึ้นในกระบวนการ
อื่น อันท าให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตมาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการทางานที่ถูกสุขอาชีวอ
นามัย และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บจากการทางาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ุ ่ น ยนต์ ใ นกระบวนการ
ทางานในบางขั้นตอน เพื่อลดจานวนแรงงาน
ในพื้นที่งานที่ทาซ ้า ท าให้บริษัทฯ มีแรงงาน
เพิ่มขึ้นที่สามารถไปเสริ มในส่วนอื่นที่ต้องใช้
พนักงานในการทางาน อีกทั้งเพื่อความแม่นยา
และลดความผิดพลาดในการผลิตชิ้นงาน

โครงการโรงงานและสานักงานอัจฉริยะ ประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ หลาย
โครงการ ซึ่งทั้งโครงการหลักและโครงการย่อยนั้นได้มีการคิดริเริ่มและวางแผนมาตัง้ แต่
ปี 2562 โดยมีโครงการย่อยบางโครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2563 จวบจนถึงปัจจุบัน โดยในรายงานฉบับนี้
นาเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ ขั้นตอนการดาเนินการโครงการของคณะทางาน รวมถึงนวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์
ขึ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างโรงงานและสานักงานอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้มีการคิดค้น วิจัย
เสาะหานวัตกรรมเพื่อนามาปรับใช้กับโรงงานและสานักงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ทั้งทางบริษัทและลูกค้า โดยวัตถุประสงค์
หลักของนโยบายโรงงานและสานักงานอัจฉริยะ ได้แก่
1) การพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2) การเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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3) การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ปราศจากขยะและของเสียจากโรงงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใน 2 ระดับ ได้แก่ 1.) การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรือบริษัทย่อยผ่านทาง
กิจกรรม QCC (Quality Control Circle) และ 2.) การสร้างนวัตกรรมตามแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่าน
ทางโครงการการสร้างโรงงานและสานักงานอัจฉริยะ
โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้มีกระบวนการท างานที่คล้ายกันคือมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานส าหรับโครงการนี้ ซึ่ง
คณะท างานจะประกอบด้วยบุคลากรขององค์กรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ การผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยกันระดมความคิดและแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของตน ดาเนินการทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กากับวางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ ติดตามผล แนะแนวทางของโครงการต่าง ๆ ให้แก่
คณะท างาน ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่าง ๆ และเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการและการติดตามรายงานการดาเนินการ

▪
▪

ประเมินความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนะแนวทางการบริหารจัดการ

▪
▪
▪

วางกลยุทธ์และแผนการบริหาร
แนะแนวทางโครงการ
เสนอและรายงานการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กากับและบริหารจัดการ
▪ ติดตามผลรายสัปดาห์ และชี้แนะแนวทาง
▪ รายงานโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงสุด
▪ ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ
▪

▪
▪
▪

วางแผน คิดค้น ระดมความคิด
ดาเนินการทดลองและสรุปผล
รายงานผลต่อหัวหน้าคณะทางาน

ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

หัวหน้าคณะทางาน

คณะทางาน
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ขั้นตอนการดาเนินการโครงการของคณะทางาน
•

การวิเคราะห์ปญ
ั หาในการทางานและการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ
คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ทาการวิจัยและประเมินปัญหาต่าง ๆ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานและสานักงาน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ระดมความคิด สรุปประเด็นปัญหาและนวัตกรรม รวมถึงคิดค้นทาโครงการย่อย
คณะทางานระดมความคิด โดยรวบรวมปัญหาและนวัตกรรมที่ศึกษามา โดยจัดทาเป็นโครงการย่อย น าเสนอประเด็นที่
ต้องการทารวมถึงนวัตกรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
•

เสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะทางาน ดาเนินการทดลอง และติดตามผลการทดลอง
นาเสนอโครงการย่อยต่อหัวหน้าคณะทางานเพื่อพิจารณา ประเมิน และอนุมัติ โครงการย่อยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว คณะทางาน
สามารถดาเนินการสร้างโมเดลทดลอง ทาการทดลอง ติดตามผลการทดลอง บันทึกผล และน ามาประชุมสรุปผลกันในคณะ
หัวหน้าคณะทางานจะคอยติดตาม ตรวจสอบ กากับ และประชุมชี้แนะแนวทางการทางานเป็นรายอาทิตย์ เพื่อที่ว่าในระหว่าง
ทางานหากเกิดปัญหาหรือจุดบกพร่อง จะได้ทาการแก้ไขทันที ส่วนโครงการย่อยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ หัวหน้าคณะทางานจะ
ชี้แนะแนวทางให้คณะทางานทาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการย่อยนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น
•

รายงานผลการดาเนินงานโครงการย่อยต่อผู้บริหารระดับสูงสุด
เมื่อโครงการย่อยที่ได้ทาการทดลองประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวหน้าคณะทางานจะนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสุด
หากมีข้อชี้แนะเพิ่มเติม หัวหน้าคณะทางานจะนามาบริหารจัดการภายในคณะอีกที หากโครงการย่อยนั้น ๆ ได้รับการเห็นสมควร
จากผู้บริหารระดับสูงสุด โครงการย่อยนั้นจะถูกนาขึ้นเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
•

ตั้งแต่ริเริ่มโครงการโรงงานและสานักงานอัจฉริยะในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการคิดค้นสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มความแม่นยาและประสิทธิภาพในการทางาน สนับสนุนการทางานที่ปลอดภัยและเสริมสร้างอาชีวอนามัยที่ดีให้แก่พนักงานเสมอมา เช่นเดียวกับการดาเนินงานในปี 2564 ที่บริษัทฯ ยังคงพัฒนากระบวนการทางานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้มากที่สุด ซึ่งโครงการนวัตกรรมที่บริษัทฯได้มีการพัฒนาและใช้ในปี 2564 นี้ สามารถ
สรุปนวัตกรรมเด่น ๆ ดังนี้

| GRI 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 417-1
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Press Robotic

การนาหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต โดยให้ทาหน้าที่
แทนแรงงานคนในตาแหน่งงานที่ไม่จาเป็น โดยการติดตั้งหุ่นยนต์
ในพื้นที่งานปั๊มชิ้นงาน (Press line) เพื่อท าหน้าที่ในการหยิบ
ชิ้นงานเข้าและออกจากเครื่องปั๊มแทนแรงงานคน โดยในปี 2564
มีก ารน าหุ่นยนต์มาใช้แ ทนคนในต าแหน่ง งานนี้ 3 อัตราจาก
ทั้งหมด 9 อัตรา

1. ลดต้นทุนในการผลิต จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน
ท าให้ป ระหยัดต้นทุนประมาณ 1 ล้า นบาทต่อ ปี อีก ทั้ง
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการแรงงานคนในตาแหน่งงาน
อื่นๆที่ต้องใช้คนเป็นหลักแทน
2. ลดปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดจากคน การนาหุ่นยนต์
มาทาหน้าที่แทน ทาให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยา
ในการทางาน รวมถึงลดการเกิดข้อผิดพลาดหรือของเสีย
จากการทางานได้อย่างมาก
3. เพิ ่ ม ผลผลิ ต จากการท างาน อั น เนื ่ อ งมาจากหุ ่ น ยนต์
สามารถทางานได้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องพัก ซึ่งทา
ให้มีความสามารถในการผลิตมากขึ้น

OEE Dashboard:
Machine Connection

การสร้า งโปรแกรมเพื่อ แสดงข้อมูล ต่า งๆแบบ Real time อั น
ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรในต าแหน่ง งาน
ต่างๆ จานวนเครื่องจักรที่ใช้งานได้ ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด
ทางาน ระยะเวลาที่เครื่องจักรเปิดไว้โดยเสียเปล่า ระยะเวลาที่
เครื่องจักรหน่วงกาลังลง เป้าหมายและข้อมูลการผลิต เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลนี้จะถูกแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในพื้นที่การผลิต ทาให้
พนักงานสามารถติดตามข้อมูล ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เห็นถึงความ
คืบหน้าในการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการทางาน
หากเกิดความล่าช้าในการผลิตชิ้นงานนั้น

1. ติดตามข้อมูลการผลิตได้แบบ Real time อ านวยความ
สะดวกพนักงานในการวางแผนการทางานได้ง่ายขึ้น และ
เมื่อ เกิดปัญหา สามารถแก้ไขได้อย่า งทันท่ วงที รวมถึง
สามารถติดตามความคืบหน้าในการผลิตชิ้นงาน เพื่อ ที่จะ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลา

Barcode Receiving

Barcode Receiving &
Barcode Transfer

การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการรับสินค้าที่สั่งซื้อจากคู่ค้าแทนการ
จดบันทึกในสมุดรับสินค้า โปรแกรมนี้ช่วยอ านวยความสะดวก
พนักงาน โดยเมื่อทาการสั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อจะกรอกข้อมูล
การจัดซื้อในระบบ โปรแกรมจะสร้าง QR Code ขึ้น เพื่อนามา
ติดที่ก ล่อ งสินค้า ที่จ ะถูก จัด ส่งมายังบริษ ัท ฯ เมื่อ สินค้า มาถึง
พนักงานจะท าการแสกน QR Code รับสินค้าที่สั่งซื้อจากคู่ค้า
ข้ อ มู ล จะถู ก ส่ ง ไปในระบบที ่ ส ร้ า งขึ ้ น และแสดงบนหน้ า
Dashboard แบบ Real time ท าให้ พ นั ก งานทราบถึ ง ข้ อ มู ล
สินค้าที่สั่งซื้อจากคู่ค้า อันได้แก่ วันที่ส่งถึง จานวนสินค้า สถานะ
ของสินค้าว่าอยู่ในคลังหรือถูกส่งต่อไปยังแผนกหรือบริษัทย่อยอื่น
อีกทั้งร่นระยะเวลาของพนักงานในการทางานแทนการจดบันทึก
ข้อมูลและกรอกในระบบ ซึ่งใช้เวลาอย่างมาก เปลี่ยนเป็นการ

| GRI 103-3, 203-1, 203-2, 417-1

1. ติดตามข้อมูลของการจัดส่งสินค้าและตรวจสอบคลังสินค้า
ได้แบบ Real time อานวยความสะดวกพนักงานในการ
วางแผนการทางานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งร่นระยะเวลาในการ
ทางานของพนักงาน
2. ลดปัญ หาและข้อ ผิดพลาดจากการรับ สินค้า เนื่อ งจาก
ข้อมูลที่แสดงใน QR Code จะตรงกับข้อมูลที่อยู่ในระบบ
รวมถึงเมื่อ มีก ารเบิก ชิ้นงานไปใช้ พนัก งานจะสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของชิ้นงานและคลังสินค้าได้
3. ข้อมูลสามารถส่งต่อไปในแผนกอื่นได้รวดเร็วและสะดวก
เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบออนไลน์ จึงทาให้แผนกอื่นของ
บริ ษ ั ท ฯ สามารถดึ ง ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห รื อ
ประโยชน์อื่นๆได้

50

การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน I

I การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

แนวคิดและกำรดำเนินงำน

คุณค่ำ/ประโยชน์ที่ได้รับ

แสกน QR Code แล้วข้อมูลจะถูกบันทึกทันทีโดยใช้เวลาในการ
ทางานเพียงเสี้ยวนาที

อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการประเมิน
คู่ค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาได้อีกด้วย
4. ลดการใช้ทรัพยากรที่อาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
เช่น กระดาษที่ใช้ในการจดบันทึก

โครงกำร

Barcode Transfer
หลักการทางานจะคล้ายกับ Barcode Receiving คือ เมื่อบริษัท
ย่อ ยมีการเบิกชิ้นงานไปใช้ในการผลิต ในระบบจะมีฟอร์มให้
กรอกในการยื่นคาขอออนไลน์ เพื่อทาการเบิกสินค้าหรือวัตถุดิบ
ไปใช้ ซึ่งคาขอจะถูกส่งไปฝ่ายจัดซื้อที่ดูแลคลังสินค้า และทาการ
อนุมัติคาขอผ่านในระบบ โดยข้อมูลการเบิกชิ้นส่วนจะแสดงให้
เห ็ น แ บ บ Real time แ ละ สา มารถ ติ ด ตา มป ระ วั ต ิ แ ละ
สถานะปัจจุบันได้

Solar Roof

การติ ด ตั ้ง แผงโซลาร์ เ ซลล์บ นหลั งคาของสถานประกอบการ
เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งหวังในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน จึงเกิดโครงการนี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มา
จากการซื้อพลังงาน เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน อีกทั้ง
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป้นที่พึงพอใจของลูกค้าด้วย

1. ลดต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า บริษัท
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย
มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
2. ใช้พ ลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม ช่ว ยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น เพื่อ
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ภาพประกอบโครงการ Press Robotic

ภาพประกอบโครงการ OEE Dashboard: Machine Connection

ภาพประกอบโครงการ Barcode Receiving & Barcode Transfer

| GRI 103-3, 203-1, 203-2, 417-1
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RPA Auto Report
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การสร้างโปรแกรมเพื่อให้ท าหน้าที่ บางอย่างที่เป็นการท าซ้าๆ
แทนแรงงานคน เพื่ออานวยความสะดวกพนักงานในการทางาน
ร่นระยะเวลาการท างานที่ไม่จ าเป็ น ท าให้พ นัก งานสามารถ
ทางานอื่น ๆ อย่างประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรมนี้จะช่วยแสดง
ข้ อ มู ล ที ่ จ าเป็น แบบ Real time ให้ พ นั ก งานได้ท ั น ที เพื ่ อ ให้
พนักงานสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์หรือใช้ประกอบในงานส่วน
อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลเอง บริษัทฯ ได้นา
โปรงแกรม RPA มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นแผนกต่ า งๆ ซึ ่ ง วิ ธ ี ก ารคือ
พนัก งานในแต่ละแผนกจะคิดค้นกระบวนการโดยน า RPA ไป
ประยุกต์ ในบางขั้นตอน และพนักงานเองจะเป็นผู้สร้างชุดคาสั่ง
ต่างๆให้โปรแกรม RPA ท าตาม ซึ่งโปรแกรม RPA จะท าหน้าที่
ตามชุดคาสั่งเหล่านั้นเป็นประจาโดยอัตโนมัติ โดยงานที่บริษัทฯ
ได้มีการนาโปรแกรม RPA ไปใช้ ได้แก่

1. ลดต้นทุนในการผลิต จากการใช้หุ่นยนต์หรือโปรแรกมใน
การท าหน้าที่แทนแรงงานคนในการรวบรวมข้อ มู ลและ
บันทึกข้อมูล ทาให้ลดแรงงานคนในบางหน้าที่ได้ ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนในการทางาน ทาให้สามารถจัดสรรพนักงานให้
ทาหน้าที่ในตาแหน่งอื่นได้

1. RPA: Forecast Download โปรแกรมนี้จะทาการบันทึกและ
แสดงข้อ มูลค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติการสั่งซื้อ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้กับพนักงานใน
การดูปริมาณคาสั่งซื้อสินค้าประเภทต่างๆและปริมาณคาสั่งซื้อ
สินค้าที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจากลูกค้า รวมทั้งวันที่ท าการ
อนุมัติสั่งซื้อและกาหนดส่ง โดยที่พนักงานจะไม่เสียเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล แต่พนักงานสามารถเข้าไปดูในระบบได้ตลอดเวลา
เพื่อทาการวางแผนการผลิตและการส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตรง
เวลา อีกทั้งลดข้อผิดพลาดในการตกหล่นคาสั่งซื้อได้อีกด้วย
2. RPA: Auto Report Inventory โปรแกรมนี้จะทาหน้าที่บนั ทึก
และแสดงผลข้อมูลปริมาณสินค้าประเภทต่างๆในคลังสินค้าที่
ผลิตให้ก ับ ลูก ค้า ซึ่งข้อ มูลนี้จ ะแสดงแบบ Real time โดย
พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีและตลอดเวลา เพื่อดู
จานวนสินค้าในคลังสินค้าว่ามีจานวนขาดหรือเกิน เพื่อใช้ใน
การวางแผนการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตรงเวลา

2. ลดปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดจากคน การนาหุ่นยนต์
หรือโปรแกรมมาท าหน้าที่แทน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และความแม่ น ย าในการท างาน รวมถึ ง ลดการเกิ ด
ข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของข้อมูลได้อย่างมาก อีกทั้ง
โปรแกรมจะท าหน้าที่ แจ้งเตือนพนักงานเมื่อถึงก าหนด
เช่น การตั้งเตือนในระบบเมื่อครบก าหนดการช าระเงิน
ของลูกค้า การเตือนเมื่อสินค้าในคลังสินค้าเหลือจ านวน
น้อ ยกว่าปริมาณที่ควรมี การเตือ นเมื่อวัตถุดิบ ที่สั่งซื้อ
ล่าช้าเกินกว่าที่กาหนด เป็นต้น
3. อานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น
ว่ า โปรแกรมสามารถท าหน้ า ที ่ แ ทนแรงงานคนได้ ใ น
ตาแหน่งงานที่ทาซ้า และทาได้ตลอดโดยไม่ต้องพัก ฉะนั้น
จึงสามารถร่นระยะเวลาการทางานของพนักงานในงานที่
ใช้เวลามากและเป็นงานทาซ้าๆประจ า ท าให้พนักงานมี
เวลาในการทางานอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งใน
การเรียกดูข้อมูลต่างๆ นั้น ก็สามารถทาได้โดยง่าย ใช้เวลา
เพียงเล็กน้อย และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา อีก
ทั้งข้อ มูลต่า งๆที ่ท าในระบบ RPA เป็นข้อ มูลในระบบ
ออนไลน์ ซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้
และสามารถส่ ง ออกไปให้ แ ต่ ล ะแผนกน าไปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และวางแผนการทางานและการผลิตต่อไป

3. RPA: Auto Report Delivery Performance โปรแกรมนี้จ ะ
ทาหน้าที่บันทึกและแสดงข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ในการ
ผลิต รวมถึงข้อมูลการจัดส่งสินค้าของคู่ค้า เพื่อที่พนักงานจะ
ได้วางแผนในการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้า เพื่อไม่ให้
เกิดการชะงักในการผลิตหากวัตถุดิบ เกิดความล่าช้าในการ
จัดส่ง
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RPA Auto Report

4. RPA Auto Report AR Overdue AAPICO Group โปรแกรม
นี้จะทาหน้าที่บันทึกและแสดงข้อมูลการนัดชาระเงินจากการ
สั่งซื้อ สินค้า จากคู่ค้าและส่งสินค้าให้ก ับ ลูกค้า พนักงานจะ
สามารถเข้าไปดูในระบบได้ว่าเรามีก าหนดช าระเงินกับคู่ค้า
และกาหนดการชาระเงินของลูกค้าหลังจากที่เราได้ส่งสินค้าให้
เรีย บร้อ ยแล้ว เพื่อ อ านวยความสะดวกพนัก งานในการร่น
ระยะเวลาค้นหาข้อมูล ลดข้อผิดพลาดหากลืมการนัดช าระ
และเพื่อสามารถวางแผนในการเรียกชาระเงินจากลูกค้าได้ อีก
ทั้งเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
5. RPA Auto Report RPT Transaction โปรแกรมนี ้ เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่งของโครงการ Barcode Transfer ที่ท าหน้าที่ควบคู่กัน
โดยโปรแกรมนี้จะทาหน้าที่บันทึกและแสดงข้อมูลการเบิก หรือ
โอนถ่า ยสินค้า หรือวัตถุดิบ ไปใช้ในบริษ ัทย่อย เพื่อ บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบสถานะคงคลังของวัตถุดิบและปริมาณการ
โอนถ่ายไปใช้ในบริษัทย่อยได้ เพื่อที่บริษัทฯ จะท าการเรียก
ช าระเงินจากบริษ ัทย่อยจากการโอนถ่ายวัตดุดิบไปผลิตได้
ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
6. RPA Auto Report Financial Transfer Consolidate Book
โปรแกรมนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูล งบการเงิน
ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของแต่ละบริ ษ ัท สามารถเรีย กดูข ้อ มูลได้ในระบบ เพื่อ ลด
ระยะเวลาในการสอบถามข้อมูลและการค้นหา ซึ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่พนักงานในการทางานอย่างมาก

คุณค่ำ/ประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพประกอบโครงการ RPA Auto Report
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คุณค่ำ/ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างโปรแกรมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนักงานในการ
เข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และการตรวจสอบสถานะของพนักงานเอง
ซึ่งโปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้เป็นการแสดงข้อมูลในระบบออนไลน์
ฉะนั ้ น พนั ก งานสามารถรีย กดูข ้ อ มู ลได้ แ บบ Real time และ
สามารถเปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ Smart phone โดย
จะขอแบ่งการแสดงข้อมูลเป็นสองส่วน ได้แก่

1. อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลดข้อผิดพลาดใน
การสูญหายของข้อมูล ในการเข้าถึงข้อ มูลของบริ ษ ั ทฯ
และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ง่ายขึ้น รวมถึง
หั ว หน้ า งานของพนั ก งาน สามารถอนุ ม ั ต ิ ค าร้ อ งของ
พนักงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้สะดวกขึ้น

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
ในโปรแกรมหรือ แอพลิเคชันนี้ พนัก งานจะสามารถเข้า ถึ ง
ข่าวสารข้อมูลและประกาศส าคัญ ๆ ของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น
นอกเหนือจากการรับรู้ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และอีเมล
แล้ว พนักงานสามารถรับรู้ประกาศต่างๆผ่านทางแอพพลิเคชัน
ในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ทาให้พนักงานรับรู้ระเบียบและข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริษัทฯ ปรับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้
เข้มวงดตามสถานการณ์ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงานใน
การเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
2. การเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสถานะข้อมูลของพนักงานเอง
2.1. Real time Attendance Status ในโปรแกรมหรื อ
แอพลิเคชันนี้ พนักงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้
แบบ Real time เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
เข้า-ออกงานและการลา เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
และอาจทาให้พนักงานเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้หากไม่ได้ทา
การตรวจสอบ
2.2. E-Gate Pass โปรแกรมนี้มีหมวดการขออนุมัติการ
เข้า-ออกประตูในช่วงระหว่างเวลาทางาน ในกรณีที่พนักงาน
จะต้องออกนอกเขตสถานประกอบการในเวลาทางาน เพื่อไป
ทางานนอกพื้นที่หรือด้วยเหตุอื่นๆ บริษัทฯ จึงสร้างแบบฟอร์ม
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เพื่อให้พนักงาน
กรอกและขอยื่นอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกในการยื่ นขอ
อนุมัติจากผู้จัดการและเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
2.3. E-Vaccine Report เนื่อ งด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นอกจากบริษัทฯ จะเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่พนักงานใน
การฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อ
ทาการเก็บข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของพนักงานแต่ละคน
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2. ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล และง่ า ยต่ อ การค้ น หา
โปรแกรมนี้สะดวกในการค้นหาและเรียกข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลถูกเก็บในระบบออนไลน์ แทนการจัดเก็บในรูปแบบ
กระดาษ ซึ่งช่วยในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล อีก
ทั ้ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบกระดาษจะสามารถเก็ บ ได้ ใ น
ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บที่มีจากัด
3. อานวยความสะดวกในการติดตามข้อมูล เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถตรวจสอบข้อมูลตาแหน่งที่นั่งของพนักงานได้ ใน
กรณีที่มีการติดเชื้อของพนักงานบางคน เพื่อท าการคัด
แยกพนักงานที่มีความเสี่ยงอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัย และลดความเสี่ย งให้ก ับ พนัก งาน และ
บริษัทฯ ในการดาเนินงานได้
4. ลดการใช้ทรัพยากรที่อาจะส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมได้
เช่น กระดาษที่ใช้ในการจดบันทึก เนื่องจากในการยื่นคา
ร้องขออนุมัติ เดิมพนักงานจะยื่นเป็นกระดาษ ซึ่งทาให้มี
การใช้ก ระดาษเป็นจ านวนมาก เมื่อ บริษ ัทฯ ได้พ ัฒนา
โปรแกรมนี้ขึ้น ทาให้ช่วยลดการใช้กระดาษได้อย่า งมาก
นอกจากบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แล้ ว ยังช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากร ลดของเสียที่เกิดขึ้นในสานักงาน และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

54

การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน I

โครงกำร

I การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

แนวคิดและกำรดำเนินงำน

คุณค่ำ/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อดูสถิติการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึง
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนักงานในการดึงข้อมูลการฉี ด
วัคซีนของพนักงานไปใช้ประกอบในการออกใบรับรองการฉีด
วัคซีนให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนาไปใช้ในกรณีที่
ต้องไปพบปะลูกค้าและคู่ค้า พนักงานสามารถใช้ใบรับรองนี้ใน
การแสดงประวัติการฉีดวัคซีนก่อนการประชุมได้
2.4. Bus Seat Tracking ในช่ว งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคระบาดนี้
และห่วงถึงความปลอดภัยของพนัก งาน ดังนั้นจึงได้ท าการ
คิ ด ค้ น ระบบ E-Bus Check-in ในโปรแกรม ESS เพื ่ อ ให้
พนักงานท าการแสกน QR Code ที่ระบุอยู่บนที่นั่งในแต่ละ
ตาแหน่งของรถโดยสารของพนักงานทั้งในเวลาเดินทางเข้าและ
ออกงาน โดยเมื่อพนักงานท าการสแกนเพื่อระบุที่นั่งของตน
แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบปฏิบัติการ เพื่อท าการแสดง
ข้อมูลในแต่ละวัน อีกทั้งสามารถตรวจสอบประวัติที่นั่งของ
พนัก งานได้ว ันอื่น ๆ ได้อ ีก ด้ว ย ซึ่งหากบริษ ัทฯ ตรวจพบ
พนั ก งานคนใดคนหนึ ่ ง ติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 บริ ษ ั ท ฯ จะ
สามารถตรวจสอบผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากทั้งในตาแหน่งที่นั่ง
ทางานและตาแหน่งที่นั่งบนรถโดยสารของบริษัทฯ เพื่อทาการ
คั ด แยกผู ้ท ี ่ม ี ค วามเสี ่ ย งให้ ก ั ก ตัว และเว้ นห่ า งจากผู ้ อ ื่นได้
ทันท่วงที ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวก ลดความเสี่ยง และเพิ่ม
ความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทฯ

Face Recognition

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการบันทึกการเข้า -ออกงานของพนักงาน จาก
การแสกนนิ้วเป็นการแสกนใบหน้าแทน ทั้งนี้เพื่อความแม่นยาใน
การบันทึกข้อมูลของพนักงานแต่ละคน ความรวดเร็วในการบันทึก
ข้ อ มู ล และลดความเสี ่ย งจากการสั ม ผั ส นอกจากการสแกน
ใบหน้าจะใช้ในการบันทึกการเข้าออกงานแล้ว บริษัทฯ ยังน า
ระบบนี ้ ใ ช้ ก ั บ การรั บ อาหารกลางวั น ของพนั ก งานอี ก ด้ ว ย
เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดสรรสวัสดิการอาหารกลางวันให้แก่
พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เดิมทีพนักงานจะต้องนาบัตร
ประจาตัวพนักงานมาแสกนเพื่อรับอาหารกลางวัน แต่บริษัทฯ ได้
มีการปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบจดจ าและแสกนใบหน้าแทน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดการสัมผัส เพื่อเป็นอีกทางในการ
ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
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1. อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ พ นั ก งานและป้ อ งกั น
ข้อผิดพลาด ในการแสกนใบหน้าแทนการแสกนนิ้วหรือ
บัตรพนักงาน ซึ่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการแสกนใบหน้าแทนการแสกน
นิ้วหรือบัตรพนักงาน
3. ลดการใช้ทรัพยากรที่อาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
เช่น บัตรประจาตัวพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยนจาก
การใช้บัตรพนักงานในเวลารับอาหารกลางวัน เป็นการ
แสกนใบหน้าแทน ซึ่งทาให้บริษัทฯ อาจพิจารณาลดการ
ออกบัตรประจาตัวพนักงานและเปลี่ยนเป็นระบบการใช้
ใบหน้าในการยืนยันตัวตนแทน
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แนวคิดและกำรดำเนินงำน

คุณค่ำ/ประโยชน์ที่ได้รับ

นอกจากบริษัทฯ มีการจัดสรรสวัสดิการรถโดยสารให้แก่พนักงาน
ในการรั บ -ส่ ง เข้า งาน บริ ษ ั ท ฯ ยั ง อ านวยความสะดวกให้แ ก่
พนักงานในเดินทางออกนอกสถานประกอบการเพื่อไปดาเนินงาน
ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยรถของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการขอใช้รถของบริษัทฯ
พนักงานจะต้องยื่นค าร้องขอใช้รถและท าการจองรถ ซึ่งเดิ มที
พนักงานต้องเขียนคาร้องและขออนุมัติจากหัวหน้างานในรูปแบบ
กระดาษ แต่ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการ
ยื ่ น และอนุ ม ั ต ิ และลดการใช้ ท รั พ ยากรและผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้สร้างโปรแกรมในการยื่นคาร้องและทา
การจองรถผ่านระบบออนไลน์ขึ้น โดยรายละเอียดการดาเนินการ
คือ พนักงานจะต้องกรอกรายละเอียดของตน วัตถุประสงค์ในการ
ใช้ ง าน ระบุ ว ัน และเวลาที่ จ ะใช้ร ถ รวมถึ ง สถานที่ ที่จ ะไปถึ ง
จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังหัวหน้างานของพนักงานเพื่อทาการ
อนุมัติ เมื่อคาร้องได้รับการอนุมัติแล้ว คาร้องนั้นจะถูกส่งไปยัง
ระบบส่วนกลาง ในการบริหารจัดการและจัดสรรรถยนต์เพื่อ ให้
พนักงานได้ใช้งาน

1. อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลดข้อผิดพลาดใน
การสูญ หายของข้อมูล ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
และตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตนเองได้ง่ายขึ้น รวมถึง
หั ว หน้ า งานของพนั ก งาน สามารถอนุ ม ั ต ิ ค าร้ อ งของ
พนักงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้สะดวกขึ้น
2. ป้ อ งกั น การสู ญ หายของข้ อ มู ล และง่ า ยต่ อ การค้ น หา
โปรแกรมนี้สะดวกในการค้นหาและเรียกข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลถูกเก็บในระบบออนไลน์ แทนการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบกระดาษ ซึ่งช่วยในการป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในรูปแบบกระดาษจะสามารถเก็บได้ใน
ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บที่มีจากัด
3. อานวยความสะดวกในการติดตามข้อมูล เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้รถและจ านวนรถยนต์ที่
ใช้ได้ตลอดเวลาแบบ Real time
4. ลดการใช้ทรัพยากรที่อาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
เช่น กระดาษที่ใช้ในการยื่นคาร้อง เนื่องจากในการยื่นคา
ร้องขออนุมัติ เดิมพนักงานจะยื่นเป็นกระดาษ ซึ่งทาให้มี
การใช้ก ระดาษเป็นจ านวนมาก เมื่อ บริษ ัทฯ ได้พ ัฒนา
โปรแกรมนี้ขึ้น ท าให้ช่วยลดการใช้กระดาษได้อย่างมาก
นอกจากบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แล้ว ยังช่ วย
อนุรักษ์ทรัพยากร ลดของเสียที่เกิดขึ้นในสานักงาน และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

ภาพประกอบโครงการ Employee Self Service Application (ESS)
1. โครงการ Real time Attendance Status

Unsc
anne

| GRI 103-3, 203-1, 203-2, 417-1
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2. โครงการ E-Gate Pass

ภาพประกอบโครงการ Face Recognition (การเข้า-ออกงาน และ การรับอาหารกลางวัน)

ภาพประกอบโครงการ E-Car Booking
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ลูกค้าถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสาคัญของบริษั ทฯ ทางบริษัทฯ จึงต้อง มี
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างยั่งยืน ข้อมูลรายงานฉบับนี้เป็นการพูดถึงกิจกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อบริษัทฯ ในปี 2564 โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย อันได้แก่ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) และ
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จากัด เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักที่มีลูกค้ารายใหญ่จานวน
มากและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีมายาวนาน

เป้าหมายระยะยาว
▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า บริการ

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95 ภายในปี 2569
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า บริการ

และการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 ภายในปี 2565

ความสุขของลูกค้า หรือ Happy Customer เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ความสาคัญในการรับฟังข้อมูลและ
ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริ ษ ั ท ฯ ได้ ว างกลยุ ท ธ์ โ ดยการยึ ด หลั ก การ SQCDEM เพื ่ อ บริ ห ารจั ด การ
ความสัมพันธ์อันดีนี้ อันประกอบด้วย

ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มี ต่อสิ นค้า บริการ และ

การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 91.25

S : Safety การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ทั้งพนักงานของบริษัทฯ พนักงานรับเหมาช่วง รวมถึงซัพพลายเออร์
ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ พนักงานใหม่และซัพพลายเออร์จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบัติงาน
100%
Q : Quality ผลิตสินค้าทีม่ ีคุณภาพตามที่ลูกค้ากาหนด
บริ ษ ั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลิ ต สิ น ค้ า ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพตามข้ อ ก าหนดของลู ก ค้ า รวมถึ ง สิ นค้ า ที ่ ผ ลิ ต โดย
ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ สินค้าทุกชิ้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาและล็ อตในการผลิตได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้ากรณีที่เกิดปัญหา
| GRI 103-1, 103-2, 417-1
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C : Cost มีต้นทุนสินค้าที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้
บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และพยายามพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้ามีต้นทุน ที่
เหมาะสม เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
D : Delivery การส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กับลูกค้าทุกราย
บริษัทฯ ตระหนักว่าการส่งสินค้าที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสินค้าของลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามรักษา
มาตรฐานการส่งมอบตรงเวลา 100% ให้กับลูกค้าทุกราย
E : Engineering ปรับปรุงด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีการปรับปรุงด้านวิศกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกระบวนการ เทคนิค วิธีการ หรือการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย
ในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น มีต้นทุนที่ต่า สามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลา รวมไปถึงการสร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยลง
M : Management การบริหารจัดการภายในที่ดี
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949: 20091 ระบบการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:
2004 และ ISO 14001: 20152 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 20073 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
การกาหนดนโยบายการเคารพทรัพย์สินทางปัญ ญา การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูลสาคัญ
ของลูกค้า โดยไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตาม ความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานด้านต่างๆและรับรู้ถึงข้อคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้า บริษัทจึงได้ทา
การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อที่จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของบริษัทและหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจา
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในภาพรวมดีขึ้นในทุก ๆ ปี ดังนั้นในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้ทาการปรับการ
ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น เพื่อขยายขีดความสามารถและสร้างความท้าทายให้แก่บริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนา
ศักยภาพการดาเนินงานให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการกาหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ พิจารณาจาก
ศักยภาพและความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ สามารถส่ งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ โดยเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กาหนดขึ้นใหม่นั้น คือ ความ
มุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า บริการ และการดาเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 ภายใน
ปี 2565 และ ร้อยละ 95 ภายในปี 2569

1

บริษัทที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/ TS 16949: 2009 ประกอบด้วย AH, AHP, AHR, ASICO, AL, AA, ASP, AF, APC, AP และAPR และทุกบริษทั อยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อขอการรับรองระบบ IATF 16949: 2016
2

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

3

บริษัทที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 คือ AP
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จากผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 ลูกค้ามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.25 ซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้ว อัน
เป็นผลมาจากปฏิบัติการที่น่าพึงพอใจ โดยลูกค้ามีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ ความตรง
เวลาในการขนส่งสินค้า และราคา เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้อัตราความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยในปีนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมายระยะสั้นที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นที่กาหนดไว้ในปี 2565
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตั้งมั่นที่จะปรับปรุงการดาเนินงานด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและ
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

ประเด็นความพึงพอใจ

2562

2563

2564

เป้าหมาย %
คุณภาพ %
ราคา %
การส่งมอบ %
ฝ่ายการตลาด %
ฝ่ายการเงินและการบัญชี %
ฝ่ายการผลิต %
ฝ่ายคุณภาพ %
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย %

87.10%
91.04%
84.24%
91.46%
86.88%
93.47%
91.04%
91.04%
89.53%

87.10%
94.64%
84.76%
92.62%
92.86%
91.43%
86.19%
88.21%
89.73%

87.05%
91.24%
86.34%
94.10%
88.96%
97.29%
94.10%
90.90%
91.25%

ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เป้าหมายระยะยาว 95%
เป้าหมายระยะสั้น 92%

89.53%

2562

91.25%

89.73%

2563

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเฉพาะของบริษทั AH, AHP และ AHR

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า

Top Supplier Award ประจาปี 2564

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล Top Supplier Award ประจาปี 2564
จาก บริษัท Auto Alliance (Thailand) จากัด
| GRI 103-3, 417-1

CEO Award – Elite Dealer and Top Sales Dealer No.4

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล CEO Award –
Elite Dealer and Top Sales Dealer อันดับ 4 จากฮอนด้า
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บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากมี
บทบาทสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ บริษัทฯ จึงต้องมี
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อให้การดาเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อมูลรายงานฉบับนี้เป็นการพูดถึงกิจกรรมและการประเมินความสามารถ
ของคู่ค้าในการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทางาน การส่งมอบด้านวิศวกรรม และการบริหารต้นทุน โดยจะเน้นพูด
ถึงกลุ่มธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น เนื่ องจาก
เป็นธุรกิจหลักที่มีลูกค้ารายใหญ่จานวนมาก ดังนั้นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากบริษทั
คู่ค้ามีความสาคัญอย่างมากต่อการผลิตและดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ จะทาการประเมิน และจัดล าดับคู่ค้าทั้งรายใหม่และราย
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อทาการคัดเลือกผู้ส่งมอบหรือผู้ให้บริการที่มีความสามารถในการผลิต
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามข้ อ ก าหนดในด้ า นคุ ณ ภาพ และการส่ ง มอบตาม
ข้อก าหนด ISO9001:2015/ IATF16949:2016/ ISO140001:2015 โดยพิจารณาทั้ ง
ในด้ า นคุ ณ ภาพ ด้ า นราคาหรื อ ต้ น ทุ น ด้ า นการส่ ง มอบ ด้ า นความปลอดภั ย ใน
กระบวนการทางาน ด้านการดูแลรักษาและการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้าน
เสถียรภาพทางการเงิน เพื่อที่ทางบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่าคู่ค้าที่ทาธุรกิจร่วมกันจะ
สามารถด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ร่วมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน

เป้าหมายระยะยาว
▪ คู่ค้า Critical Tier 1 ร้อยละ 80 ได้ รับและ

ผ่านการประเมินความเสี่ยง ด้าน ESG ภายใน
ปี 2568
▪ ภายในปี 2569 คู่ค้าของบริษัทฯ อย่างน้อย 2
ราย ต้อ งได้รับ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ESG จากผู้ตรวจสอบภายนอก
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายหรือคิดเป็นร้ อ ยละ

100 ต้องเข้าร่วมการรับฟังและยินยอมที่จะ
ปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
ภายในปี 2565
ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ สัดส่วนคู่ค้าที่มีผลการประเมินเกรด A อยู่ที่

ร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของคู่ค้าที่เป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านคุ ณภาพ
การขนส่ ง ราคา ความปลอดภั ย และการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนสาคัญทางธุรกิจ จึงได้วางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยการเชิญบริษัทคู่ค้าเข้าร่วม
ประชุมและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อสื่อสารข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ให้กับ คู่ค้ารับทราบ เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้าน
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ นโยบายการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และนโยบายความปลอดภัย อันเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คู่ค้าในเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในปีที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญประจาปีและกิจกรรมต่างๆ ทางฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ฯ จะทาการประเมิน
ความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยงตามระบบ IATF1949 เพื่อเป็นการประเมินและทบทวนการทางานของฝ่ายจัดซื้อกับ
บริษัทคู่ค้า ซึ่งหากพบข้อบกพร่อง จะได้ด าเนินการแก้ไขและวางแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้น พร้อมกับแจ้งทางบริษัทคู่ค้าให้
รับทราบ
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

การประเมินความ
เสี่ยง โอกาส และ
การตอบสนองต่อ
ความเสีย่ ง

การจัดทาแผนการ
ลดผลกระทบที่ไม่
พึงประสงค์
(ความเสี่ยง)

ดาเนินการแก้ไข
ความเสีย่ งนั้นๆ
ตามแผนทีต่ ั้งไว้

รายงานผลการ
ดาเนินงานและ
ประเมินผลของ
การดาเนินงาน

1. การประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสีย่ ง
ฝ่ายจัดซื้อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เป็นไปได้ด้านลบ ทั้งด้านระดับความรุนแรงและความเป้นไปได้ของผลกระทบนั้น
รวมทั้งประเมินโอกาสและวิเคราะห์วิธีดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนั้นตามระบบ IATF1949
2. การจัดทาแผนการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (ความเสี่ยง)
ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทาโครงการ รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบการด าเนิน
แผนการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
3. ดาเนินการแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ ตามแผนที่ตั้งไว้
ดาเนินการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดทารายงานการดาเนินการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆของแผนงาน และ
ระบุผลการดาเนินงาน
4. รายงานผลการดาเนินงาน และประเมินผลของการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลการทางาน โดยเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด และ
นามาปรับใช้พัฒนากระบวนการทางานต่อไปในอนาคต

สาหรับการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า ให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ บริษัทฯ
จะทาการประเมินเป็นประจาทุกเดือน และเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของคู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทาการตรวจสอบและ
ขอให้คู่ค้าแก้ไขการดาเนินการหากตรวจพบการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับตามจรรยาบรรณและข้อกาหนดของบริษัทฯ เนื่องด้วย
ความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการคู่ค้าผ่าน
ออนไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมาตรฐานการตรวจประเมินเช่นเดิม
นอกเหนือจากการประเมินประจาเดือนและการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดการประชุมบริษัทคู่ค้า
ประจาปี เพื่อทาการรับทราบข้อมูลสาคัญของธุรกิจ ภาพรวมและมูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯในช่วงปีที่ผ่านมา นโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ ในการประชุม
ประจาปี บริษัทได้มอบรางวัลให้แก่คู่ค้าที่มีการดาเนินงานในด้านต่างๆอย่างโดเด่น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ รวมถึงแสดงความขอบคุณ
ต่อคู่ค้าที่มีการดาเนินงานและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างดีเสมอมา โดยรางวัลที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ได้แก่ รางวัลการส่ง
มอบดีเด่น รางวัลคุณภาพดีเด่น รางวัลการจัดการต้นทุนดีเด่น
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การประเมินความเสี่ยง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ในปี 2564 บริษัททาการประเมินความเสีย่ ง โอกาส และการตอบสนองต่อความเสี่ยงตามระบบ IATF1949 และจัดทา
แผนการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (ความเสีย่ ง) และดาเนินการแก้ไขความเสี่ยงนั้น ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถสรุปประเด็น
ความเสีย่ งและการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ ดังนี้

ระดับความรุนแรง

ความเป็นไปได้

ระดับความ
รุนแรงและ
ความเป็นไป
ได้โดยเฉลี่ย

ระดับความรุนแรง

ความเป็นไปได้

ประเด็นความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ระดับความ
รุนแรงและ
ความเป็นไป
ได้โดยเฉลี่ย

Raw material

ผู้ส่งมอบสินค้าหยุด
งาน ไม่สามารถส่ง
งานได้

ส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทัน
กาหนดเวลา

2

2

4

เช็ควันทางานของผู้
ส่งมอบและแจ้งให้
แผนกที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

2

2

4

ให้ผู้เกี่ยวข้องเช็ค
stock งาน และ
วางแผนเรียกงาน
ตาม order ลูกค้า

Man power

บริษัทผู้ส่งมอบ
สินค้าลดจานวน
พนักงาน

ส่งงานให้บริษัทฯ ไม่ทัน ทา
ให้บริษัทฯ ส่งงานให้ลูกค้า
ไม่ทันกาหนดเวลา

2

4

4

แจ้งให้แผนกที่
เกี่ยวข้องทราบ
และให้ forecast
ล่วงหน้า

2

2

4

ให้ forecast
ล่วงหน้า และ
วางแผนเรียกงาน
ตาม order ลูกค้า

ผู้ส่งมอบสินค้ามี
ปัญหาด้านการเงิน

ผู้ส่งสินค้าปิดกิจการ ไม่
สามารถส่งงานได้

2

2

4

ให้ความช่วยเหลือ
โดยการสามารถ
เลื่อนจ่ายค่าวัสดุได้

2

2

4

ให้ผู้ส่งมอบส่ง
เอกสารร้องขอมา
ยังบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้บริหารอนุมัติ

ประเด็นความ
เสี่ยง/โอกาส
ที่ต้องการ
ประเมิน

Financial

ความเสี่ยง

ผลกระทบที่เป็นไปได้
ด้านลบ

โอกาส

แผนในการ
ดาเนินการ

การประเมินคู่ค้าประจาปี
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทาการประเมินคู่ค้าทั้งสิ้น 45 ราย โดย
คู่ค้าที่ได้รับการประเมินเป็นเกรด A จะนับว่ามีการดาเนินงานที่ดีเป็นที่
น่ า พึ งพอใจ ในกรณี ท ี ่ ค ู ่ ค ้ า รายใดมี ผ ลประเมิ น ที ่ ต ่ า กว่ า เกรด A จะ
หมายความว่าคู่ค้ารายดังกล่าวควรทาการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีที่คู่ค้ารายใดมีผลประเมินเป็นเกรด C ต่อเนื่องกันเป็น
เวลา 4 เดือน ทางบริษัทฯ จะทาการยกเลิกสินค้าของคู่ค้ารายนั้นทันที
สาหรับในปี 2564 บริษัทฯ ประเมินคู่ค้าที่มีผลการดาเนินงานเกรด A ได้
เป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งสัดส่วนของคู่ค้าเกรด A ลดลงจากปีที่แล้ว
ประมาณร้อยละ 8

ระดับคะแนน

2562

2563

2564

เกรด A

11

39

36

เกรด B

4

2

9

เกรด C

-

-

-

จานวนคู่ค้าที่
รับการประเมิน

15

41

45

สัดส่วนของคู่ค้า
เกรด A (ร้อยละ)

73.33

95.12

80

*หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงดังตารางด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะบริษัท
อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
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โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทางานความยั่งยืนและมีการขยายทีมให้ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อประชุม
และวางแผน คิดกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสังคม โดยเฉพาะในมิติสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน ก็ได้มีการวางแผนโครงการที่จะนานวัตกรรมมาเพื่อใช้สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้แก่คู่ค้า โดยกิจกรรมที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ แจกแจงได้ดังนี้
▪ โครงการ เปลี่ยนการส่งแบบงานผ่านซีดีผ่าน One Drive
โครงการนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทางฝ่ายจัดซื้อได้จัดทาขึ้น เนื่องจากในการดาเนินงานที่ผ่านมา บริษัทคู่ค้าจะต้อง
ส่งเอกสารรายละเอียดของการเสนอราคาและชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ที่ทางบริษัทฯ ได้ทาการสั่งซื้อไว้กับคู่ค้าในรูปแบบรูปเล่ม
เอกสารและแผ่นซีดี ซึ่งทาให้บริษัทฯ มีปริมาณกระดาษและซีดเี ป็นจานวนมาก เมื่อการสั่งซื้อได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งเหล่านั้น
ก็จะกลายเป็นขยะในที่สุด อีกทั้งในการส่งมอบเอกสาร คู่ค้าจะต้องเดินทางมาส่งเอกสารและแผ่นซีดี ทาให้เกิดการเดินทางที่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเกิดการปล่อยมลพิษที่มากขึ้น
ด้วยความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของทั้งบริษัทฯ และคู่ค้า ฝ่ายจัดซื้อจึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการส่ง
มอบเอกสารและแบบงานที่ทางคู่ค้าต้องจัดทาส่งให้แก่ฝ่ายจัดซื้อผ่าน One Drive แทนการส่งกระดาษและแผ่น CD ซึ่งจะ
ช่วยในการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย และประหยัดเวลาในการส่งเอกสาร ซึ่งโครงการนี้ได้มีการเริ่มใช้งานตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน ปี 2564 และจะมีการรวบรวมและรายงานผลในปีถัดไป
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หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการ
ประกอบรถยนต์แบบครบวงจรและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งนั่นหมายความว่าการทางานของบริษัทฯ จะต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิต เศษวัสดุและของเสียจากกระบวนการผลิต และการปล่อยของเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะรักษาและปรับ ปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม กระบวนการผลิต การบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
มาตรฐาน ISO 14001
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยน าเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทาเป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆ โดยการน าทรัพยากรต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. ป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตส านึ กต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายของสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปฏิบัติและ
เผยแพร่แก่พนักงาน สังคม และชุมชน
5. ป้องกันมลพิษในด้านน ้าเสีย อากาศเสีย และสารเคมีซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต โดยทางบริษัทฯ ตั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันนี้ เพื่อนาไปปฏิบัติและทบทวน ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดมลภาวะน้อยที่สุด
นโยบายฉบับนี้จะได้รับการประกาศและทาความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อการตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วไป
สาหรับในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่มีการทาผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯที่ต้องการจะสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในสังคม
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บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของการใช้พลังงาน ทั้งต่อบริษัทฯ และต่อ
ชุมชนโดยรอบ โดยการใช้พลังงานอย่างไร้ประสิทธิภาพจะนามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
และยังเป็นการทาให้ทรัพยากรที่จาเป็นในการผลิตเสียเปล่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความระมัดระวังและมุ่งมั่นในการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ใน
ปริมาณที่น้อยที่สุด โดยรายงานฉบับนี้จะนาเสนอข้อมูลการควบคุมการใช้พลังงานของ
บริ ษ ั ท ฯ ในปี 2564 โดยจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล เฉพาะธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ ้ น ส่ ว นยานยนต์
บริ ษ ั ท อาปิ โ ก ไฮเทค จ ากั ด (มหาชน) ที ่ ม ี ส ถานประกอบการในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง:
•

ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อตันการผลิต
ร้อยละ 5

▪ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:
•

บริษัทฯ คอยมองหาโอกาสในการบริหารจัดการปริมาณการใช้พลังงานใน
ปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เนื่องจากการดาเนินการ
ตามเป้าหมายดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯสามารถจากัดขอบเขตของผลกระทบในด้านลบ
ที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมได้ รวมถึง ยังทาให้บริษัทฯ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที ่ไม่จ าเป็น อั นเกิดจากการบริ หารพลังงานอย่า งไม่เต็ม ประสิ ทธิภ าพใน
ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ
จึงเก็บข้อมูลพลังงานที่บริษัทฯ ใช้ ได้แก่ น้ามันและพลังงานไฟฟ้าเป็นประจาทุกปี และ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ กาลังดาเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
(Solar rooftop) ในสถานประกอบการทั้งที่โรงงานการผลิตและตามบริเวณลานจอดรถ
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ รวมถึง ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะรายงานผลการดาเนินงานในปีถัดไป
ผลการดาเนินงานในแต่ละปีจะถูกนามาใช้เป็นฐานในการตั้งเป้าหมายการลด
การใช้พลังงานจากการผลิตในปีต่อ ๆ ไป ส าหรับในปีนี้ เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ใน
ด้านการใช้พลังงานจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถทาได้จริง โดยจะแจกแจงได้ ดังนี้

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันการผลิตร้อย
ละ 4

ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง:
•

•

46.18 กิโลลิตร ต่อปี
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.79 จากปี 2563
0.0013 กิโลลิตร ต่อตันการผลิต
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.15 จากปี 2563

▪ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:
•

•

3489.44 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 จากปี 2563
0.0969 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อตันการผลิต
- ลดลงร้อยละ 10.71 จากปี 2563

การใช้น้ามัน – การใช้น้ามันในหน่วยต่อตันการผลิตของบริษัทในปี 2564 พบว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งทาให้บริษัทฯ มีความ
กังวลเป็นอย่างมาก และได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานปี 2563 ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อลองศึกษา
และวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วพบว่า เนื่องด้วยในปี 2563 บางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหยุดการดาเนินงานและการผลิตอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทาให้มีปริมาณการใช้น้ามันลดลงอย่างมาก รวมถึงปริมาณการใช้ น้ามันในการเดินทาง
ระหว่างกันลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าในปี 2564 บริษัทฯ จะยังคงประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาด แต่บริษัทฯ ได้วางแผน
รับมือและออกมาตรการป้องกันใน ด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม จนทาให้ บริษัทฯ สามารถดาเนินงานได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาปกติได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ดังนั้น ปริมาณการใช้งานเชื้อเพลิงในปีนี้ จึงสูงขึ้นเกือบเทียบเท่าการดาเนินงานปกติในปี 2562
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ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงตั้งเป้าการลดการใช้ปริมาณน้ามันลงที่ร้อยละ 5
การใช้พลังงานไฟฟ้า – การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อตันการผลิตของบริษัทฯ ในปีนี้ พบว่าลดลงจากปี 2563 ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การเริ่มดาเนินการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เช่น การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปี 2564 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง บริษัทฯ จึงมีการตั้งเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าในปี 2565 ให้
ลดลงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นเป้าหมายทีไ่ ม่น้อยจนเกินไปและมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลได้

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ น ้ามันและพลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีและนามาเปรียบเทียบ เพื่อที่จะนามาใช้ในการ
วิเคราะห์การใช้น้ามันและพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ รวมถึงนามาตั้งเป้าหมายในอนาคตโดยอิงจากผลการดาเนินงานนั้น ๆ
จากข้อมูลการใช้น้ามันจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการใช้น้ามันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจาก 27.85 กิโลลิตรในปี 2563
เป็น 46.18 กิโลลิตร ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.79 และในขณะเดียวกันการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นจาก 3,233.16 เมกะ
วัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2563 เป็น 3,489.44 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.93 แต่อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรงในปี 2563 ที่ส่งผลให้ในสถานประกอบการณ์ของบริษัทฯ ในบางพื้นที่มีความจาเป็นต้องหยุด หรือ
ชะลอการดาเนินงาน จึงทาให้ปริมาณการใช้น้ามันและไฟฟ้าในปี 2563 ลดลงกว่าปกติ
เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงคาดว่าการเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2564 และปี 2562 ที่สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 จะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยามากกว่า โดยเมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีการใช้น้ามันลดลงจาก 99.60 กิโลลิตร ในปี 2562
เป็น 46.18 กิโลลิตร ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 53.64 ในขณะที่การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจาก 3,538.16 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2562
เป็น 3,489.44 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.38
จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่
สถานการณ์เป็นปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯมีการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปค านวณต่อ โดยการน าเอาปริมาณการผลิตประจ าปีมาใช้ในการ
คานวณให้เป็นหน่วยต่อตันการผลิต หรือ 1,000 หน่วยการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บเป็นข้อมูลว่าการดาเนินงานของบริษัท ฯมี
สถิติการใช้ปริมาณพลังงานเท่าใด โดยจะสามารถแจกแจงได้ดังนี้
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ปริมาณการใช้น้ามัน
การใช้น้ามัน
(หน่วย: กิโลลิตร)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

5.38
7.07
7.94
5.50
7.33
8.10
6.86
8.09
8.22
7.82
7.29
6.92
86.52

8.01
6.83
8.35
7.65
4.35
8.31
8.18
7.96
8.87
9.45
9.81
8.87
96.63

8.30
8.54
8.93
7.94
8.95
9.24
8.55
7.33
8.10
8.93
7.56
7.22
99.60

2.40
3.00
2.40
1.20
0.60
1.80
1.80
2.45
3.00
1.20
4.00
4.00
27.85

4.00
3.78
3.68
3.60
3.60
3.40
3.20
3.40
3.00
4.51
5.49
4.51
46.18

การใช้น้ามันต่อตันการผลิต
(หน่วย: กิโลลิตรต่อตันการผลิต)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

0.0002
0.0003
0.0003
0.0002
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0036

0.0003
0.0002
0.0003
0.0002
0.0001
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0031

0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0028

0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0001
0.0001
0.0009

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.0001
0.0013
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(หน่วย: เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

230.56
243.36
284.80
190.80
263.08
244.64
239.00
261.20
263.72
258.00
300.76
234.72
3,014.64

284.36
280.92
323.52
235.20
328.32
325.60
331.84
334.76
307.24
312.28
321.52
263.92
3,649.48

292.88
292.52
317.12
272.56
294.40
298.64
287.12
269.40
301.48
327.48
311.44
273.12
3,538.16

314.80
317.08
275.00
145.40
145.32
176.16
237.84
308.08
321.20
350.84
341.64
299.80
3,233.16

321.36
317.84
323.76
235.04
317.28
292.80
260.76
290.80
290.84
308.40
294.20
236.36
3,489.44

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันการผลิต
(หน่วย: เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตันการผลิต)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

0.0095
0.0100
0.0117
0.0079
0.0109
0.0101
0.0099
0.0108
0.0109
0.0106
0.0124
0.0097
0.1243

0.0092
0.0091
0.0105
0.0076
0.0106
0.0106
0.0108
0.0109
0.0100
0.0101
0.0104
0.0086
0.1183

0.0081
0.0081
0.0088
0.0076
0.0082
0.0083
0.0080
0.0075
0.0084
0.0091
0.0087
0.0076
0.0984

0.0106
0.0106
0.0092
0.0049
0.0049
0.0059
0.0080
0.0103
0.0108
0.0118
0.0115
0.0101
0.1085

0.0089
0.0088
0.0090
0.0065
0.0088
0.0081
0.0072
0.0081
0.0081
0.0086
0.0082
0.0066
0.0969
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รายละเอียดและแผนภาพแสดงข้อมูล

ปริมาณการใช้น้ามันต่อตันการผลิต

ปริมาณการใช้น้ามัน

ปริมาณการใช้น้ามัน (กิโลลิตร)

46.18
27.85

2563

2564

ปริมาณการใช้น้ามันต่อตันการผลิต
(กิโลลิตร/ตันการผลิต)

0.0028

99.60

2562

การใช้น้ามัน

0.0013
0.0009

2562

2563

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ในปี 2564 มีปริมาณการใช้น้ามัน 46.18 กิโลลิตร
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65.79
เมื่อนาปริมาณการใช้น้ามันมาเทียบกับยอดการผลิต
ในปี น ั ้ น พบว่ า มี ก ารใช้ น ้ า มั น ในปี 2564 อยู ่ ท ี ่ 0.0013
กิโลลิตรต่อตันการผลิต ซึ่งมีปริมาณการใช้น ้ามันที่สูงกว่าปี
2563 อยู่ที่ร้อยละ 37.15 เนื่องจากบริษัทฯ มีการดาเนินงานที่
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ก่อนการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่รูปแบบการทางานส่วนใหญ่
ยังเป็นการทางานผ่านออนไลน์ จึงทาให้ป ริมาณการใช้น้ามัน
เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีสถานการณ์ปกติก่อนการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงไปอย่างมาก แต่เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว เนื่องจากไม่มีการชะลอการผลิตอย่างเช่นปี 2563

การใช้ไฟฟ้า
ในปี 2564 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 3,489.44 เมกะ
วัตต์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.93

3,538.16

3,233.16

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันการผลิต
3,489.44

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันการผลิต
(เมกะวัตต์/ตันการผลิต)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

เมื่อนาปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาเทียบกับยอดการผลิต
ในปี น ั ้ น พบว่ า มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในปี 2564 อยู ่ ท ี ่ ป ระมาณ
0.0969 เมกะวัตต์ต่อตันการผลิต ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 10.71 เนื่องจากบริษัทฯ มี
การด าเนิ น งานที ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถานการณ์ ป กติ ห รื อ
สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้
ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นจากสองปีที่ผ่านมา เมื่อนาปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาคานวณต่อยอดการผลิตทั้งหมด ทาให้โดยเฉลี่ยแล้ว
เรามีการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่า อีกทั้งบริษัท ฯ ยังคงรณรงค์การ
ประหยัดไฟ โดยควบคุมเวลาเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

2562

2563

2564

0.0984

2562

0.1085

2563

0.0969

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้า เนื่องจากเป็นทรัพยากร
ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังเป็นทรัพยากรที่สาคัญอันมีอย่างจากัด
ในการดารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนเพื่อลดการใช้
ทรัพยากรน้าไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ในรายงานฉบับนี้จะแสดงข้อมูลผลการ
ด าเนินงานการจัดการน ้าของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะธุรกิจ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) ที่มีสถานประกอบการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 – 2565
▪

ลดการใช้น้าต่อตันการผลิตลงร้อยละ 3

ผลการดาเนินงานปี 2564
ปริมาณการใช้น้า 45,307 ลูกบาศก์เมตร
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.61 จากปี 2563
▪

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการประหยัดน้าและได้จัดตั้งโครงการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อการลดปริมาณการใช้น้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้น้า
ในปี 2564 นี้ลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

ปริมาณการใช้น้า 1.2579 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตันการผลิต
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.15 จากปี 2563
▪

ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้น้าไป 26,556 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการประหยัดน้าโดยให้มีการใช้
น้าไม่เกิน 26,025 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 2,168.74 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ใช้วิธีประชาสัมพันธ์
โดยการติดป้ายรณรงค์รอบพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญและเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้าในองค์กร
นอกเหนือจากเป้าหมายการลดการใช้น้าในอัตราร้อยละ 2 ในปี 2564 แล้ว บริษัทฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลการใช้น้าตั้งแต่ปี
2562 เพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ รวมถึงตั้งเป้าหมายการใช้น ้าในอนาคตโดยเทียบเคียงจากแนวโน้มการใช้น้าในปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากข้อมูลในปี 2564 จะสังเกตได้ว่ามีปริมาณการใช้น้าต่อตันการผลิตสูงที่สุดหากเปรียบเทียบกับปี 2562
และปี 2563 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการประกาศใช้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งเสริมให้ล้างมือเป็นประจาเพื่อป้องกันการ
แพร่เชื้อ จนทาให้มีปริมาณการใช้น้าที่สูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จากมาตรการดังกล่าวที่เป็นมาตรการที่จะส่งผลต่อสุข อนามัยของ
ทุกฝ่าย จึงอาจทาให้เป็นการยากหากจะตั้งเป้าหมายโดยเปรียบเทียบจากปีก่อน ๆ ที่ไม่ได้มีมาตรการเหล่านี้ร่วมด้วย ดังนั้น เป้าหมาย
ของปี 2565 จึงถูกตั้งขึ้นโดยไม่อิงจากปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้น้าต่อตันการผลิตลงร้อยละ 3

บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการใช้น้าเป็นประจาทุกเดือนเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลการใช้น้าประจาปี และนามาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายประจาปีที่ได้ตั้งไว้ โดยจากตารางในหน้าถัดไปจะสังเกตได้ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีการใช้น้าปริมาณ 45,307 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้น ้าในปี 2564 ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 26,025 ลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างผิดไปจากที่
คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งจากมุมมองของบริษัทฯ เห็นว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและจากัดจานวนพนักงานในสถาน
ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลดการผลิต ดังนั้นจึงมีปริมาณการ
ใช้น้าที่ลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การตั้งเป้าหมายปี 2564 โดยการอ้างอิงจากปี 2563 จึงอาจเป็นเรื่องที่บรรลุเป้าหมายได้ยาก
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กอปรกับมาตรการทางด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ทีส่ ่งเสริมให้พนักงานทุกคนล้างมือเป็นประจา จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายของปี 2564 ได้
จากประเด็นที่กล่าวไปข้างต้น ทาให้อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบการใช้น ้าในแต่ละปีโดยสัมพันธ์กับ
ปริมาณการผลิตในปีนั้น ๆ โดยตรง โดยมีหน่วยเป็นตันต่อการผลิต หรือ 1,000 หน่วยการผลิต เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นกลาง
ที่สุด โดยการเปรียบเทียบสามารถแจกแจงเป็นตารางได้ดังนี้

ปริมาณการใช้น้า
ปริมาณการใช้น้า
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

|

GRI 103-3, 303-5

2017

2018

2019

2020

2021

3,148
3,289
2,992
2,764
3,152
3,655
3,867
3,894
3,036
3,205
3,383
2,987
39,372

3,137
3,124
2,658
3,094
2,805
3,193
3,114
2,980
3,065
2,849
3,234
3,082
36,335

5,166
3,436
3,325
3,135
2,748
3,073
2,951
2,778
3,044
3,161
3,114
2,966
38,897

2,415
3,240
2,396
2,288
1,405
1,613
1,584
2,112
2,344
1,995
2,608
2,556
26,556

2,518
3,294
3,213
2,644
3,218
4,038
3,869
4,492
3,672
4,054
4,203
6,092
45,307
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ปริมาณการใช้น้าต่อตันการผลิต
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

0.1298
0.1357
0.1234
0.1140
0.1300
0.1508
0.1595
0.1606
0.1252
0.1322
0.1395
0.1232
1.6240

0.1017
0.1013
0.0861
0.1003
0.0909
0.1035
0.1009
0.0966
0.0993
0.0923
0.1048
0.0999
1.1777

0.1437
0.0956
0.0925
0.0872
0.0765
0.0855
0.0821
0.0773
0.0847
0.0880
0.0866
0.0825
1.0823

0.0810
0.1087
0.0804
0.0768
0.0472
0.0541
0.0532
0.0709
0.0787
0.0670
0.0875
0.0858
0.8912

0.0699
0.0915
0.0892
0.0734
0.0893
0.1121
0.1074
0.1247
0.1019
0.1126
0.1167
0.1691
1.2579

รายละเอียดข้อมูลและแผนภาพแสดงข้อมูล

ปริมาณการใช้น้า

ปริมาณการใช้น้าต่อตันการผลิต
1.2579

38,897

1.0823
26,556

2562

2563

26,025

2564 เป้าหมายปี
2564

ปริมาณการใช้น้าต่อตันการผลิต…

ปริ มาณการใช้ น ้า (ลูกบาศก์เมตร)

45,307
0.8912

2562

2563

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

การใช้น้า
บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายการใช้น ้าไม่เกิน 26,025 ลูกบาศก์เมตร แต่ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้า 45,307
ลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70.61 และใช้น้าเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 42.55 สาเหตุท่มี ีก าร
ใช้น้าในปริมาณมากเช่นนี้ เนื่องจากการสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานเรื่องการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยงของการติด
เชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อนาปริมาณการใช้น้ามาเทียบกับยอดการผลิตในปีนั้น พบว่า ปริมาณการใช้น้าในปี 2564 สูงกว่าปีที่ผ่านมาและเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมาก อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ปัจจัยหลักที่ทาให้มีการใช้น้าในปริมาณที่มากขึ้น นั่นคือ การรณรงค์ให้พนักงานหมั่นล้างมือ
เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ เห็นถึงความสาคัญของความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก
|

GRI 103-3, 303-5

74

การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน I การส่งมอบมูลค่าอย่างยั่งยืน I

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

ขยะและของเสียเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญที่ทางบริษัทฯตระหนักถึง เพราะ
หากบริหารจัดการด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจทาให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงกับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพของพนักงาน รวมถึงชุมชนโดยรอบได้ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัทฯ ด้วยประการนี้ การจัดการให้เกิดของเสียน้อยที่สุดจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ส าคัญที่ทางบริษัทฯให้ความใส่ใจอย่างมาก ในรายงานฉบับนี้จะแสดงข้อมูลผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย ในปี 2564 โดยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะธุรกิจ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) ที่มีสถานประกอบการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

เป้าหมายระยะยาว

เพื่อที่จะจัดการควบคุมให้ของเสียจากปฏิบัติการของบริษัทฯ มีจานวนน้อย
ที่สุด และเพื่อที่จะควบคุมให้บริษัทฯ มีปฏิบัติการที่เป็นไปตามกฎระเบียบของทาง
รัฐบาลในด้านการจัดการของเสีย บริษัทฯ ได้มีการจัดทารายงานข้อมูลการกาจัดของ
เสียเป็นประจ าทุกปี และได้ มีการส่งรายงานดังกล่าวแจ้งไปยังทางภาครัฐเพื่อเป็น
หลักฐานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายของบริษัทฯ ในรายงานดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลประเภทของเสีย จานวนของเสียแต่ละประเภท วิธีในการกาจัด
ของเสีย แหล่งที่มาของของเสีย การเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา และรายละเอียด
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ

ผลการดาเนินงานปี 2564

▪

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวน การ
ผลิตและการทางานลดลงร้อยละ 5 ภายในปี
2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 – 2565
▪

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตและการทางานลดลงอย่างน้อยร้อยละ
1 ทุกปี

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต 7,633.07 ตัน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 จากปี 2563
▪

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต
0.2119 ตันต่อการผลิต
- ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2563
▪

นอกจากนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการ
กาจัดของเสีย ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดทาแผนการควบคุมและลดปริมาณการใช้เศษผ้าสาหรับทาความสะอาดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
โดยมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่ออบรมพนักงานให้มีการใช้เศษผ้าให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณเศษผ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วให้น้อยลง
แล้วให้ปริมาณขยะลดลงในที่สุด ทั้งนี้ผลการดาเนินงานเพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานจะเปิดเผยในปีถัดไป
สาหรับเป้าหมายด้านการจัดการของเสียในปี 2565 บริษัทฯ อ้างอิงจากแนวโน้มผลการดาเนินงานในปี 2564 และปีก่อนหน้า
และได้จัดทาเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงให้เป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายระยะยาว
ในการที่จะลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการทางานลงร้อยละ 5 ภายในปี 2569 ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะต้องลดปริมาณ
ของเสียร้อยละ 1 ในแต่ละปี เริ่มต้นจากปี 2564 ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายการลดของเสียจากการผลิตและการทางานอยู่
ที่ร้อยละ 1 ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานในด้านการจัดการของเสียที่ดีขึ้นในทุกปี โดยมีปริมาณของเสียที่น้อยลงเรื่อย ๆ
จึงอาจทาให้วิธีการที่จะลดปริมาณของเสียมีจากัดมากขึ้น จึงทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย
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บริษัทฯมีการบันทึกข้อมูลน้าหนักของเสียในแต่ละปี โดยบริษัทฯได้จาแนกประเภทของเสียออกเป็น 3 ประเภทตามคุณสมบัติ
ของเสีย ซึ่งจะประกอบด้วยขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะมูลฝอย ข้อมูลน ้าหนักรวมของเสียที่ทางบริษัทฯได้รวบรวมนี้สามารถ
น ามาใช้เพื่อวัดปริมาณของเสียในแต่ละปีได้ โดยจากข้อมูลในปี 2564 พบว่ามีของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯเป็นจานวน
7,633.07 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 7,608.40 ตันในปี 2563 กว่าร้อยละ 0.32 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าความแตกต่างของปริมาณของเสียในปี 2564
และ 2563 จะมีเพียงเล็กน้อย แต่ข้อมูลชุดนี้ยังไม่ถูกนาไปคานวณเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในแต่ละปี จึงอาจทาให้ไม่สามารถมอง
ภาพรวมการดาเนินงานของบริษัทฯได้ชัดเจนมากนัก
ในแต่ละปี บริษัทฯมีการเก็บข้อมูลการจัดการของเสียและคานวณเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตต่อปี โดยมีหน่วยเป็นต่อตัน
การผลิต หรือ 1,000 หน่วยการผลิต ผลลัพธ์ของข้อมูลจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของเสียต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
ผลิต และจะทาให้เห็นภาพรวมของบริษัทฯได้มากขึ้น โดยจะสามารถแจกแจงข้อมูลได้ตามตาราง ดังนี้
ข้อมูลการจัดการของเสีย
ของเสีย
(หน่วย: ตัน)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด
ปี 2019
ปี 2020
ปี 2021

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

2019

2020

2021

9.02
2.27
7.40
3.00
14.34
2.63
2.90
3.77
6.13
5.69
7.43
2.19
66.77

7.47
5.50
4.52
6.13
7.39
2.45
2.46
4.72
6.22
7.89
6.54
5.44
66.70

4.86
4.77
2.46
4.56
5.18
2.54
0.00
0.00
0.00
2.39
5.46
4.84
37.04
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2019

2020

ขยะมูลฝอย
2021

773.85
834.56
789.27
798.22
840.08
848.30
1,073.43 585.65
821.62
841.95
177.83
604.38
989.21
133.17
844.87
860.30
303.67
108.11
891.69
461.44
164.36
667.57
765.35
704.70
859.77
735.02
690.09
875.21
919.98
583.48
853.95
875.68
717.82
752.77
866.58
627.78
10,237.92 7,499.00 7,504.75
10,346.13
7,608.40
7,633.07

2019

2020

2021

3.77
3.97
3.64
3.23
3.32
3.55
3.45
3.42
3.42
3.35
3.34
2.98
41.44

2.98
2.91
2.95
2.72
1.88
2.02
2.18
2.47
6.21
5.80
6.33
4.29
42.71

5.23
7.95
7.33
7.34
9.13
10.46
7.03
8.05
8.98
10.25
7.46
2.09
91.29
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ปริมาณของเสีย
ต่อตันการผลิต
(หน่วย: ตันต่อ
ตันการผลิต)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด
ปี 2019
ปี 2020
ปี 2021

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

ขยะทั่วไป

ขยะมูลฝอย

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

0.0003
0.0001
0.0002
0.0001
0.0004
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
0.0001
0.0019

0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0003
0.0002
0.0002
0.0022

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0002
0.0001
0.0010

0.0215
0.0222
0.0299
0.0234
0.0275
0.0239
0.0248
0.0186
0.0239
0.0244
0.0238
0.0209
0.2849

0.0280
0.0282
0.0197
0.0060
0.0045
0.0102
0.0155
0.0257
0.0247
0.0309
0.0294
0.0291
0.2517
0.2879
0.2553
0.2119

0.0219
0.0236
0.0228
0.0168
0.0235
0.0030
0.0046
0.0196
0.0192
0.0162
0.0199
0.0174
0.2084

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0012

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
0.0001
0.0014

0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
0.0003
0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0003
0.0002
0.0001
0.0025

รายละเอียดข้อมูลและแผนภาพแสดงข้อมูล
ปริมาณของเสียต่อตันการผลิต

ปริมาณน้าหนักรวมของของเสีย (ตัน)

10,346.1
3

2562

7,608.40

7,633.07

2563

2564

ปริมาณน้าหนักรวมของของเสียต่อตันการ…

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

0.2879
0.2553

2562

2563

0.2119

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด
(มหาชน)

การจัดการของเสีย

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีปริมาณของเสียทั้งหมด 7,633.07 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 7,608.40 ตันในปี 2563 เล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.32 เมื่อนาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมาเทียบกับยอดการผลิตในปีนั้น พบว่า ปี 2564 มีปริมาณของเสีย 0.2119 ตันต่อตันการ
ผลิต ซึ่งมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นลดลงจาก 0.2553 ตันต่อตันการผลิตในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 17.00 นับเป็นการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรและของเสียได้ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยึดหลั ก 3R คือการลด การใช้ซ้า และการรีไซเคิล (Reduce, Reuse and Recycle) มา
ปรับใช้ในกระบวนการทางาน รวมถึงสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนทรัพยากรและนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ความสาคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจา ด้วยหวังว่าจะมีปริมาณของเสียที่เกิด
จากการผลิตน้อยที่สดุ เพื่อที่จะให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการนาไปรีไซเคิลหรือนากลับไปใช้ซ้าได้

|

GRI 103-3, 306-3
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เป้าหมายระยะยาว
ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
นอกจากนี้ มลพิษที่ปล่อยออกมาจากการดาเนินงานภายในสถานประกอบการยังส่งผล
ต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญและคอยควบคุม
การปล่อยมลพิษทางอากาศจากการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ใน
รายงานฉบับนี้จะแจกแจงข้อมูลผลการดาเนินงานในด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
ในปี 2564 โดยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค
จากัด (มหาชน) ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

▪

ปริ ม าณมลพิ ษ ทางอากาศเป็ น ไปตาม
ขอบเขตกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะสั้นปี 2564 – 2565
ผลการดาเนินงาน
▪

ปริ ม าณมลพิ ษ ทางอากาศเป็ น ไปตาม
ขอบเขตกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบท่อไอเสียและเครื่องกรองอากาศบริเวณ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นการช่วยกรองมลพิษ
ก่อนที่จะถูกปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่น้อยลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาไปเปรียบเทียบกับข้อกฎหมายทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯไม่มี
การปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ฉะนั้น เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯในด้านมลพิษทางอากาศ คือ การจากัด
จานวนมลพิษที่จะถูกปล่อยให้ เป็นไปตามขอบเขตกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการวัดการปล่อยมลพิศทางอากาศทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่: คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยจะมีการเก็บข้อมูลเป็นประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง เมื่อได้ข้อมูลทั้งปี
แล้วจึงนามาเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยมลพิษในแต่ละประเภทตามที่ข้อกฎหมายกาหนด โดยมีเป้าหมายว่าในแต่ละชนิดจะต้อง
ไม่เกินกว่าเกณฑ์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศในแต่ละชนิดเป็นไปตามข้อกาหนดของภาครัฐ ซึ่งบรรลุ
เป้าประสงค์ของบริษัทฯ โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้
ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ
(หน่วย: เมทริก พีพีเอ็ม)

ปริมาณการปล่อย
ในปี 2021

ปริมาณที่
กฎหมายกาหนด

Carbon Monoxide (CO)
Nitrogen Oxides (NOx)
Sulfur Dioxide (SO2)

44.97
2.92
6.93

690.00
200.00
60.00

| GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-7

ไม่เกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission) เป็นหนึ่งในสาเหตุของความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เนื่องจากผลกระทบสามารถมีได้ตั้งแต่ขนาด
เล็ก เช่น อันตรายต่อสุขภาพของคนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม ไปจนถึงผลกระทบขนาดใหญ่
ที่ส่งผลต่อคนทั้งโลก เช่น ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ด้วยผลกระทบที่รุนแรงดังกล่าว บริษัทฯ
จึงให้ความสาคัญกับการจัดการและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยในรายงานฉบับนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานด้านการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 โดยจะเปิดเผย
ข้อมูลเฉพาะธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) ที่มีสถาน
ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น

เพื ่ อ ให้ส ามารถระบุ แ ละประเมิ น ปริม าณการปล่อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกในการ
ด าเนินงานส่วนต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทาการจัดเก็บข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งข้อมูลการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกออกเป็น 3 ขอบเขต
สอดคล้องกับมาตรฐานของ GHG Protocol Corporate Standard โดยแจกแจงข้อมูลใน
แต่ละขอบเขต ดังนี้

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
▪

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตัน
การผลิต ขอบเขต 1 ลง ร้อยละ 3 ภายใน 5
ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2566

เป้าหมายระยะสั้น 2564 – 2565
▪

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตัน
การผลิต ขอบเขต 1 ร้อยละ 0.6

▪

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตัน
การผลิต ขอบเขต 2 ร้อยละ 4

▪

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตัน
การผลิต ขอบเขต 3 ร้อยละ 6.5

ผลการดาเนินงาน
▪

ขอบเขต 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ สาหรับบริษัทฯ จะคานวณ
จากปริมาณการใช้น้ามันในระบบขนส่งและกระดาษในสานักงาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
2,086.00 tCO2e (0.0579 tCO2e/ตันการ
ผลิต)
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20 จากปี 2563
- ลดลงร้อยละ 8.82 ต่อตันการผลิต

▪

บริษัทฯ ทาการเก็บข้อมูลและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่
ละขอบเขต โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแต่ละขอบเขตของในแต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อ
วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หากพบว่าแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มสูงขึ้นหรือผิดปกติไปจากเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ นาข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแต่ละขอบเขตมาคานวณตามปริมาณการผลิตจริงในแต่ละปี โดยหน่วยที่
ใช้ในการคานวณคือ ต่อตันการผลิต หรือ 1,000 หน่วยการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
แม่นยายิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2
1,744.38 tCO2e (0.0484 tCO2e/ตันการ
ผลิต)
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 จากปี 2563
- ลดลงร้อยละ 10.70% ต่อตันการผลิต

▪ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3

ขอบเขต 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กรจากกระบวนการผลิต
ขอบเขต 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

| GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1

107.75 tCO2e (0.0030 tCO2e/ตันการ
ผลิต)
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.40 จากปี 2563
- ลดลงร้อยละ 36.36 ต่อตันการผลิต
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จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะนาข้อมูลแนวโน้มการดาเนินงานมาเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายการ
ดาเนินงานในปีถัดไป โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2564 แล้ว สามารถสรุปเป้าหมายการดาเนินงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขอบเขตได้ ดังนี้
ขอบเขต 1 – บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายระยะยาวตั้งแต่ปี 2562 เพื่อที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
ต่อตันการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 3 ภายใน 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2566 โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละปีอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ทั้งนี้ในปี 2564
บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ต่อตันการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 11.87 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จะคงเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ต่อหน่วยการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปีเช่นเดิม ใน
ขณะเดียวกันก็จะรักษาไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2566 ไม่ว่าจะด้วยประการใดก็ตาม
ขอบเขต 2 – บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ต่อตันการผลิต ในปี 2565 ไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2564 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ต่อตันการผลิต
ในปี 2560 และปี 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างผันผวนและคาดการณ์
ไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องมีการปรับตัวอย่ างต่อเนื่องตามระเบียบการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ดังนั้น ในการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในปีปัจจุบัน บริษัทฯ จึงใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ในช่วงก่อนการเกิด
สถานการณ์โควิด-19 มาเป็นฐานในการเปรียบเทียบ
ขอบเขต 3 – บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายของขอบเขต 3 คล้ายกับขอบเขต 2 เนื่องจากความผันผวนของข้อมูลในช่วงระหว่าง
สถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ต่อตันการผลิตอยู่ท่รี ้อยละ
6.5 เมื่อเทียบกับปี 2564

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบริษัทฯ ได้มีการแบ่งประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 ขอบเขต ในแต่ละขอบเขตจะถูก
นาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของแต่ละขอบเขตในปีก่อนหน้า สาหรับขอบเขต 1 ซึ่งเป็นขอบเขตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
จากการดาเนินงานของบริษัทฯ พบว่ามีปริมาณที่สูงขึ้นจาก 1,892.85 tCO2e ในปี 2563 เป็น 2,086 tCO2e ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 10.20 อย่างไรก็ตาม เมื่อน ามาค านวณกับปริมาณการผลิตของปี ในหน่วยการผลิต พบว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 ลดลงจาก 0.0635 tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2563 เป็น 0.0579 tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 8.82
ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์
สาหรับขอบเขต 2 ซึ่งเป็นขอบเขตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่ามีปริมาณที่สูงขึ้น
จาก 1,616.27 tCO2e ในปี 2563 เป็น 1744.38 tCO2e ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.93 อย่างไรก็ดี เมื่อนามาคานวณกับปริมาณ
การผลิตของปี พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ลดลงจาก 0.0542 tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2563 เป็น 0.0484
tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.70 ชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้พลังงาน ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิตใน
แต่ละผลิตภัณฑ์
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สาหรับขอบเขต 3 ซึ่งเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ามันในระบบขนส่งและกระดาษในสานักงาน พบว่ามี
ปริมาณที่สูงขึ้นจาก 66.76 tCO2e ในปี 2563 เป็น 107.75 tCO2e ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.40 โดยเมื่อนาไปคานวณกับปริมาณ
การผลิตต่อปี พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ต่อตันการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 0.0022 tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2563
เป็น 0.0030 tCO2e ต่อตันการผลิตในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 36.36 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง
2564 ที่กล่าวไปนี้ กระตุ้นให้บริษัทฯ ตระหนักและระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงและการใช้กระดาษมากขึ้น เพื่อที่จะให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตนี้ลดลงตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละขอบเขตตามที่กล่าวไปข้างต้น และจัดทาเป็นตาราง โดยมีทั้ง
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลที่นาไปคานวณกับปริมาณการผลิตในแต่ละปี โดยแจกแจงได้ ดังนี้
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 (จากกระบวนการผลิต)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1
(หน่วย: tCO2e)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

147.50
159.65
186.04
125.54
173.64
163.84
156.54
173.32
172.83
169.02
192.65
153.46
1,974.04

184.39
179.41
209.15
157.47
198.65
210.57
214.19
216.02
204.04
209.56
213.57
178.99
2,376.00

195.50
194.68
210.48
182.37
197.17
201.15
194.38
180.83
201.53
217.51
204.45
180.55
2,360.61

183.46
186.35
161.08
84.98
83.33
103.89
138.58
179.83
188.67
200.52
202.84
179.31
1,892.85

191.43
188.88
191.93
141.82
188.07
173.77
155.21
172.64
171.59
185.52
180.15
145.00
2,086.00
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ต่อตันการผลิต
(หน่วย: tCO2e/ตันการผลิต)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

2017

2018

2019

2020

2021

0.0061
0.0066
0.0077
0.0052
0.0072
0.0068
0.0065
0.0071
0.0071
0.0070
0.0079
0.0063
0.0814

0.0060
0.0058
0.0068
0.0051
0.0064
0.0068
0.0069
0.0070
0.0066
0.0068
0.0069
0.0058
0.0770

0.0054
0.0054
0.0059
0.0051
0.0055
0.0056
0.0054
0.0050
0.0056
0.0061
0.0057
0.0050
0.0657

0.0062
0.0063
0.0054
0.0029
0.0028
0.0035
0.0047
0.0060
0.0063
0.0067
0.0068
0.0060
0.0635

0.0053
0.0052
0.0053
0.0039
0.0052
0.0048
0.0043
0.0048
0.0048
0.0052
0.0050
0.0040
0.0579

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 2 (จากการใช้ไฟฟ้า)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 2
(หน่วย: tCO2e)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

|

2017

2018

2019

2020

2021

115.26
121.66
142.37
95.38
131.51
122.30
119.48
130.57
131.83
128.97
150.35
117.34
1,507.02

142.15
140.43
161.73
117.58
164.13
162.77
165.89
167.35
153.59
156.11
160.73
131.93
1,824.39

146.41
146.23
158.53
136.25
147.17
149.29
143.53
134.67
150.71
163.71
155.69
136.53
1,768.72

157.37
158.51
137.47
72.69
72.65
88.06
118.90
154.01
160.57
175.38
170.79
149.87
1,616.27

160.65
158.89
161.85
117.50
158.61
146.37
130.35
145.37
145.39
154.17
147.07
118.16
1,744.38
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 2 ต่อตันการผลิต
(หน่วย: tCO2e/ตันการผลิต)

2017

2018

2019

2020

2021

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด

0.0048
0.0050
0.0059
0.0039
0.0054
0.0050
0.0049
0.0054
0.0054
0.0053
0.0062
0.0048
0.0622

0.0046
0.0046
0.0052
0.0038
0.0053
0.0053
0.0054
0.0054
0.0050
0.0051
0.0052
0.0043
0.0591

0.0041
0.0041
0.0044
0.0038
0.0041
0.0042
0.0040
0.0037
0.0042
0.0046
0.0043
0.0038
0.0492

0.0053
0.0053
0.0046
0.0024
0.0024
0.0030
0.0040
0.0052
0.0054
0.0059
0.0057
0.0050
0.0542

0.0045
0.0044
0.0045
0.0033
0.0044
0.0041
0.0036
0.0040
0.0040
0.0043
0.0041
0.0033
0.0484

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3 (จากการใช้น้ามันและกระดาษ)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3
(หน่วย: tCO2e)

2019

2020

2021

Fuel Consumption

222.83

62.32

103.31

Paper Usage

5.11

4.44

4.43

Total

227.95

66.76

107.75

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3 ต่อตันการผลิต
(หน่วย: tCO2e/ตันการผลิต)

2019

2020

2021

Fuel Consumption

0.0062

0.0021

0.0029

Paper Usage

0.0001

0.0001

0.0001

Total

0.0063

0.0022

0.0030

|

GRI 103-3, 305-2, 305-3 305-4

84

การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน I การส่งมอบมูลค่าอย่างยั่งยืน I

I การยกระดับคุณภาพชีวิต I GRI Index

รายละเอียดข้อมูลและแผนภาพแสดงข้อมูล

2,360.61
1,892.85

2562

2563

2,086.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงต่อตันการผลิต
หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันการผลิต

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1)

2564

0.0657

2562

0.0635

2563

0.0579

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 (จากกระบวนการผลิต)
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิต 2,086 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เพิ่มขึ้นจาก 1,892.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.20 แต่เมื่อนาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงมาคานวณเทียบกับยอดการผลิตในปี 2564 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 0.0579 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตันการผลิต ซึ่งลดลงจาก 0.0635 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิตในปี ที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 8.82 แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีขึ้น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)

2562

1,616.27

2563

0.0542

1,744.38

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันการผลิต

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1,768.72

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมต่อตันการผลิต

2564

0.0492

2562

0.0484

2563

2564

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ขอบเขต 2 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (จากการใช้พลังงานไฟฟ้า)
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า 1,744.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิ่มขึ้น
จาก 1,616.27 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 7.93 แต่เมื่อนาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมมา
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คานวณเทียบกับยอดการผลิดในปี 2564 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 0.0484 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันการผลิต ซึ่งลดลงจาก 0.0542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิตในปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 10.71 แสดงให้เห็นถึงการ
ควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

227.95

107.75
66.76

2562

2563

2564

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 3) ต่อตันการผลิต

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันการผลิต

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 3)

0.0063

0.0022

2019

2020

0.0030

2021

*หมายเหตุ: ข้อมูลทีแ่ สดงดังกราฟด้านบนเป็นข้อมูลเฉพาะ บริษทั อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ขอบเขต 3 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและกระดาษ)
ในปี 2564 บริ ษ ั ท ฯ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มจากการใช้ พ ลั ง งานเชื ้ อ เพลิ ง และกระดาษ 107.75 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิ่มขึ้นจาก 66.76 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 61.40 และเมื่อนาปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและกระดาษมาค านวณเทียบกับยอดการผลิดในปี 2564 พบว่า มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดนี้อยู่ที่ 0.0030 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต ซึ่ง เพิ่มขึ้นจาก 0.0022 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิตในปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 36.36 จากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3
นี้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานและกระดาษได้อย่างเหมาะสมในปี 2564 แต่อย่างไรก็ดี จาก
แนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตนี้ พบว่า บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 น้อยลงกว่าปี 2562 คิด
เป็นร้อยละ 52.73 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลการดาเนินงานของปี 2563 อาจเป็นข้อยกเว้น เนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

|

GRI 103-3, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
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ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติ บโตและ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละด้านจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาพนักงานและ
การจ้างงาน การจัดสรรสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทางาน หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า งพนั ก งานและองค์ ก ร โดยในรายงานฉบั บ นี ้ จ ะพู ด ถึ ง การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยจะครอบคลุม เฉพาะบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด
(มหาชน) เท่านั้น

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในปี 2569
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565

ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายในปี 2565
ผลการดาเนินงานปี 2564

แนวทางการบริ ห ารจั ด การในเรื ่ อ งต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ พนั ก งาน มี
รายละเอียดแจกแจงตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผลการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง
ดังนี้
1.) การสรรหาพนักงานและการจ้างงาน

ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการด้านการสร้างความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามบริษ ัท ได้มีก าร
เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้จัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมากขึ้น โดย
อยู่ในระหว่างการดาเนินการและจะเปิดเผยในปี 2565

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและพิจารณาตามความ
จาเป็นในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังคานึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่
เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ าง ๆ ตามข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย ตั้งแต่กระบวนการทดสอบความรู้
และทักษะตามตาแหน่งงาน ทดสอบสติปัญญาและเชาว์อารมณ์ การสัมภาษณ์โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสม โดยกระบวนการคัดเลือก มีดังนี้

▪ ข้อสอบทดสอบความรู้

▪ กระบวนการสัมภาษณ์

▪ การอนุมัติการว่าจ้าง

ความสามารถและทักษะ

บริษัทฯ คัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร
จากนั ้ น จึ ง เรี ย กผู ้ ส มั ค รเข้ า มาท า
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
และทักษะตามตาแหน่ง รวมทั้งแบบ
วัดสติป ัญญาและเชาว์อ ารมณ์ และ
สอบสัมภาษณ์

| GRI 103-1, 103-2

หลั ง จากผู ้ ส มั ค รท าแบบทดสอบ
ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ จะ
ตรวจแบบทดสอบและน าคะแนน
ออกมาให้ ท างผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณา
ประกอบในการสัมภาษณ์ ในระหว่าง
การสั ม ภาษณ์ ผ ู ้ บ ริ ห ารจะท าการ
ประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ประเมิน
ผู ้ ส มั ค รและอนุม ัต ิ เข้า รับ ท างาน
หลังจากนั้นทางฝ่า ยบุคคลจะท า
การติดต่อพนักงานเพื่อนัดหมายวัน
เข้าทางานและวันปฐมนิเทศ
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สาหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ พนักงานใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยทางบริษัทจะจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและข้อบังคับของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึง
สร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การรับรู้ถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่พนักงานจะได้รับ การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางานซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากสาหรับการทางานในธุรกิจสายการผลิต นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับการประเมินการ
ทดลองงานจากหัวหน้างาน เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ในประเทศไทย มีการจ้างงานจานวน 326 คน ถือเป็นอัตราการจ้างงานใหม่ร้อยละ 20.12 ของจานวน
พนักงานทั้งหมด และมีพนักงานลาออกจานวน 206 คน โดยมีอัตราการลาออกร้อยละ 12.72 ของจานวนพนักงานทั้งหมด โดยจะแจก
แจงรายละเอียดและเปรียบเทียบอัตราการสรรหาและจ้างงาน รวมถึงอัตราการลาออกของพนักงานย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ทั้งหมด

2563
2562
ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย

2564
หญิง ทั้งหมด ชาย

หญิง

จานวนการจ้างงานใหม่ (คน)

300

215

85

282

129

153

326

225

101

อัตราการจ้างงานใหม่ (%)

10.91

7.82

3.09

10.09

4.62

5.47

20.12 13.89

6.23

จานวนพนักงานที่ลาออก (คน)

336

190

146

231

85

146

206

135

71

อัตราการลาออก (%)

12.22

6.91

5.31

8.26

3.04

5.22

12.72

8.33

4.38

2.) ความหลากหลายของพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ความหลากหลายและความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นควบคู่กับการดาเนินธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เสมอ
โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรสวัสดิการ โอกาส ความก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาศักยภาพที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ความ
หลากหลายทางเพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ และความแตกต่างในด้านอื่น ๆ จะไม่เป็นสิ่งที่ทาให้พนักงาน
เหล่านี้ไม่ได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการให้โอกาสเป็นสิ่งสาคัญและเป็นสิ่งที่
บริษัทฯ พึงมอบให้กับทุกคน เพื่อที่พนักงานจะได้แสดงและพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) และ
คานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงกรณีการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ บริษัทฯ จะจ้าง
แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตการทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และพนักงานต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับ
พนักงานชาวไทย

| GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 405-1
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ผลการดาเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ มีจานวนพนักงานทั้งหมด 2,408 คน โดยสามารถจาแนกความหลากหลายได้ตามลักษณะทางกายภาพ
ทั้งทางเพศ ช่วงอายุ สัญชาติ และแจกแจงโดยเปรียบเทียบจานวนพนักงานแยกตามหมวดต่าง ๆ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ดังนี้
1.) แบ่งตามเพศ โดยมีพนักงานเพศชาย 1,761 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 และเพศหญิง 647 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของพนักงาน
ทั้งหมด
2562
ทั้งหมด ชาย
จานวนพนักงานแยกตามเพศ (คน)
อัตราพนักงานแยกตามเพศ (%)

3,040 2,093
100

2564
2563
หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย

หญิง

947

647

68.85 31.15

2,795 1,905
100

890

2,408 1,761

68.16 31.84

100

73.13 26.87

2.) แบ่งตามช่วงอายุ โดยมีพนักงานที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 พนักงานที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี มี
จานวน 1,891 คน คิดเป็นร้อยละ 78.53 และพนักงานที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37
ทั้งหมด

2562
2564
2563
<30 ปี 30–50 ปี >50 ปี ทั้งหมด <30 ปี 30–59 ปี >59 ปี ทั้งหมด <30 ปี 30–59 ปี >59 ปี

จานวนพนักงานแยก
3,040 773 2,067
ตามช่วงอายุ (คน)
อัตราพนักงานแยก
100 25.43 67.99
ตามช่วงอายุ (%)

200

2,795

520

2,256

19

2,408

508

1,891

6.58

100

18.60 80.72

0.68

100

21.10 78.53

9
0.37

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณค่าของมนุษย์และการให้โอกาส บริษัทฯจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนและพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ
ให้คนพิการสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าในสังคมได้ บริษัทฯ ในประเทศไทย มีการสรรหาว่าจ้าง
คนพิการเป็นพนักงานเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2564 มีการจ้างแรงงานคนพิการทั้งหมด 24 คน

จานวนแรงงานคนพิการ

2562

2563

2564

33

33

24

| GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 405-1
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3.) การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ
แนวทางการจัดการ
บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและชัดเจน สอดคล้อง กับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ผ่านกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่งงาน โดยมีระบบการประเมินผลที่ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีประสิทธิภาพและยังมีการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะ-สมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถให้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และจูงใจให้พนักงานปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้จัดสรรสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ไม่เพียงแต่เฉพาะแก่พนักงาน แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน
ด้วย เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาและบุตรของพนักงาน เป็นต้น โดยในแต่ละสวัสดิการจะได้รบั การปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาเป็นของธุรกิจ อีกทั้งยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับบริษัทฯ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน นอกจากคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว บริษัทฯ ยังแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน โดยมีตัวแทนจากทุกแผนกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการรถบัส คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการกีฬาและงานเลีย้ งปี
ใหม่ คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์งานศพ
ผลการดาเนินงาน
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยสามารถแจกแจงได้ ดังนี้
สวัสดิการด้านการเงิน
- กองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม
- สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโก เพื่อช่วยพนักงานออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงินให้กับพนักงานด้วยดอกเบี้ยที่ต่า ซึ่ง
จะช่วยให้พนักงานไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ
- เงินตอบแทนที่มอบให้พนักงานเมื่อครบกาหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะยาวตาม
แผนการเกษียณอายุของพนักงาน
สวัสดิการด้านสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยพนักงานที่ทางานในพื้นที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจรายการเพิ่มเติม ที่
เกี่ยวข้องกับการรับสารเคมีต่าง ๆ
- ค่ารักษาพยาบาลทั้งของพนักงานเองและครอบครัว โดยบริษัทฯ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดา
และบุตรของพนักงาน ในกรณีที่บริษัทฯดูแลค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมื่อมีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
3 วันขึ้นไป
- จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลด
ความเสี่ยงในการทางาน
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สวัสดิการด้านอื่นๆ
- อาหารกลางวันให้กับพนักงานทุกคน
- เครื่องแบบพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิรับเครื่องแบบพนักงานใหม่ทุกปี
- รถรับส่งพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถรับส่งบริการพนักงานเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางมา
ทางานและในกรณีที่พนักงานต้องออกไปทางานนอกสถานที่
4.) กิจกรรมสัมพันธ์
แนวทางการจัดการ
ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญในการรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในแผนกต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับผู้บริหาร โดยในทุกปี บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบริษัทย่อยต่าง ๆ รวมกัน
ผลการดาเนินงาน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บริษัทฯ ต้องงดกิจกรรมที่เป็นการ
รวมตัวกันของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อ ดังนั้น กิจกรรมสัมพันธ์ในปี 2564 จะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทางานของพนักงาน
▪ กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
บริษัทฯ เห็นความสาคัญของครอบครัวของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาที่เรียนดีของพนักงาน
เป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา โดยในปี 2564 บริษัทฯ ในประเทศไทยได้มอบ
ทุนการศึกษาเป็นจานวนทั้งหมด 45 ทุน โดยแจกแจงรายละเอียดการมอบทุนการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ระดับการศึกษา

ปี 2562
จานวนทุน จานวนเงิน

ปี 2563
จานวนทุน จานวนเงิน

ปี 2564
จานวนทุน จานวนเงิน

ปริญญาตรี

2

9,000

3

15,000

3

15,000

ปวช./ปวส.

3

10,000

3

10,000

3

10,000

มัธยมศึกษา

21

59,000

23

67,000

15

50,000

ประถมศึกษา

38

83,000

29

64,000

24

59,000

รวม

64

161,000

58

156,000

45

134,000
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กิจกรรมพี่เลี้ยงเพื่อดูแลพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงความรุนแรง บริษัทฯ ยังคงมีการดาเนินงานตามปกติ แต่
ดูแลและใส่ใจพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะจัดให้มีการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit เป็น
ประจาแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อ โดยจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อ ช่วยประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จาเป็น รวมถึงพูดคุยให้กาลังใจพนักงานระหว่างการ
รักษาตัว

ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทางานความยั่งยืนและมีการขยายทีมให้ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อประชุม
และวางแผนคิดกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสังคม โดยเฉพาะในมิติสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน บริษัทฯ ได้มีการวางแผนโครงการต่าง ๆ โดยนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่พนักงาน
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงานมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จแจกแจงเป็นฝ่ายได้ ดังนี้
ฝ่ายจัดซื้อ
▪ โครงการ Barcode Receiving
โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยลดระยะเวลาการทางานของฝ่ายจัดซื้อเมื่อมีสินค้าหรือวัตถุดิบที่สั่งซื้อเข้ามาจากคู่ค้า จากเดิม
ที่พนักงานต้องป้อนข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบทีละชิ้น โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน เปลี่ยนมาเป็นการสแกนบาร์โค้ดให้ข้อมูลเข้า
ระบบอัตโนมัติ โดยเหลือระยะเวลาในการทางานเพียง 1 นาที นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยป้องกัน ความผิดพลาดจากการ
ทางานแล้ว ยังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ทันที รวมถึงสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วย
พนักงานในการร่นระยะเวลาการทางานประจา ทาให้พนักงานมีเวลาในการทางานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
▪ การพัฒนา ESS Application
ESS Application ห รื อ Employee Self Service Application เ ป็ น
แอพพลิเคชั่นภายในของบริษัท ฯ ที่ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ ของ
บริษัทฯ ข่าวสารการอบรม ประกาศต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน
อาทิ การเข้าร่วมการอบรมของบริษัทฯ การใช้สิทธิวันลา การขอผ่านประตูของ
สถานประกอบการ การขอใช้รถของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะทาให้
พนักงานได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการสร้าง
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
| GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-2
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ การอบรมโปรแกรม Microsoft Power Automate
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ความรู้พนักงานแต่ละฝ่ายในการเขียนโปรแกรม Microsoft Power Automate ซึ่งเป็น
โปรแกรมกลุ่ม Robotic Process Automation (RPA) ที่สามารถทางานตามเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ แทนแรงงานคน เช่น การ
เก็บข้อมูลการเข้างานของพนักงานทีต่ ้องมีการเก็บข้อมูลทุกวัน เป็นต้น ทั้งนีเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ลดระยะเวลา
ทางานของพนักงาน และลดข้อผิดพลาดในการทางานอันเนื่องมาจากมนุษย์ (Human Error) ซึ่งปัจจุบันมีหลายฝ่ายที่นา
เทคโนโลยีนี้ไปปรับให้เข้ากับงานของแต่ละบุคคล เช่น การตรวจสอบและติดตามการชาระหนี้จากลูกค้า, การป้องกันการขาด
แคลนชิ้นส่วนโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นต้น
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
▪ การสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้ว
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ ให้ความสาคัญกับการเว้นระยะห่างและลดการ
สัมผัสเพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ทาการเปลี่ยน
รูปแบบการลงเวลาเข้าทางานของพนักงานจากการสแกนลายนิ้วมือเป็น
การสแกนใบหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
นาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามาใช้ร่วมกับการนับจานวนผู้ใช้บริการใน
โรงอาหาร เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับ
พนักงาน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลพนักงานที่เข้ารับประทานอาหารในแต่
ละวัน โดยจะสามารถแสดงจานวนพนักงานที่รับประทานอาหารได้อย่าง
ทันที และบันทึกข้อมูลพนักงานที่ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวันของบริษัทฯ อีกทั้งการสแกนใบหน้ายังทางานได้รวดเร็วกว่า
การสแกนลายนิ้วมือ และยังใช้พัฒนาร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ เนื่องด้วยคณะทางานความยั่งยืนยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ของการวางกลยุทธ์และการดาเนินงานด้านความยั่งยืน ทาให้
โครงการต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ โดยคาดว่าจะสามารถเก็บผลการดาเนินงานและเปิดเผยได้ในปี 2565
นอกจากนี้ด้วยอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turnover Rate) ทาให้บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องของความผูกพันองค์กรมากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กร แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้
จึงได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการและจะเปิดเผยในปี 2565
เช่นกัน

| GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-2
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เมื่อทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญกับการเติบโตขององค์กร ฉะนั้นคุณค่าของ
มนุษย์จึงเป็นอีกสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กัน บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
การเคารพต่อกฎหมาย ความหลากหลาย และหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียในทุกๆ ด้าน โดยในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงนโยบาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติที่
ทางบริษัทฯ กาหนดและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและคนในชุมชนโดยรอบ

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ

มนุษยชนและประเด็นอื่นๆในด้านสังคมจาก
ชุมชนโดยรอบ
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งผลกระทบต่ อ

สิ ่ ง แวดล้ อ มและประเด็ น อื ่ น ๆในด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากชุมชนโดยรอบ
▪ อัตราความความพึงพอใจของชุมชนต่อการ

ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อการเคารพสิท ธิ
มนุษยชนและนโยบายบริษัทในข้อที่ 5 เรื่องการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Mutual
Respect) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้าน
เชื้อชาติ ลักษณะรูปร่างภายนอก ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความเชื่อ สถานะทางสังคม
แนวคิดทางการเมือง และความแตกต่างในด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต้ อ ง
ปฏิบัติงานโดยเคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ เช่นกัน
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ
ค่าตอบแทนในการทางาน ชั่วโมงการทางาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การ
ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ความปลอดภัยอาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และสวัสดิการ โดย
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการ
ท างานของพนักงานประจ าและพนักงานรับเหมาช่วง รวมทั้งนโยบายทางด้านการ
บริหารบุคลากรต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
กรณีการจ้างเหมาแรงงานต่า งชาติ บริษัทฯ จะจ้างแรงงานต่างชาติ ท ี ่ มี
ใบอนุญาตการทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และพนักงานต่างชาติจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับพนักงานชาวไทย พนักงานต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทย
บริษัทฯจะให้ความรู้ผ่านล่ามหรือผ่านสื่อการสอนที่เป็นภาษาต่างชาติ อาทิ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ความปลอดภั ย ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ระบบคุ ณ ภาพ การ
ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ เป็น
ต้น

| GRI 103-1, 103-2

ดาเนินงานของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ยละ
80 ภายในปี 2569
เป้าหมายระยะสั้น ปี 2564 – 2565
▪ บริ ษ ั ท ฯ ท าการส ารวจความพึ งพอใจชุมชน

โดยชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี
2565
ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ

มนุษยชนและประเด็นอื่นๆในด้านสังคมจาก
ชุมชนโดยรอบ
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งผลกระทบต่ อ

สิ ่ ง แวดล้ อ มและประเด็ น อื ่ น ๆในด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากชุมชนโดยรอบ
▪ บริษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ

สังคมจากอุบัติภัยและวิกฤตการแพร่ระบาด
โรค โควิด-19 ทั้งหมด 22 กิจกรรม รวมมูลค่า
การช่วยเหลือประมาณ 8 ล้านบาท
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I GRI Index

ไม่เพียงแต่การส่งเสริมภายในองค์กรเท่านั้น บริษัท ฯ ยังส่งเสริมให้คู่ค้าหรือบริษัทรับเหมาช่วงดาเนินธุรกิจภายใต้หลักสิทธิ
มนุษยชนเช่นกัน โดยจะมีการระบุในสัญญาว่าบริษัทคู่ค้าหรือผู้รับเหมาช่วงจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานของตนด้วยความเท่าเทียม รวมถึง
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆอย่างครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการเข้าไป
ตรวจสอบและพัฒนาบริษัทรับเหมาช่วง และคู่ค้า ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและชุมชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดทาและประกาศนโยบายใหม่เรื่องการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อจากัดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทาการแจกแจงวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่านการ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มี
การเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงการจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เพื่อลดความ
เสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นภายในองค์กร
อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทาและประกาศนโยบายใหม่เรื่องการใช้งานคุกกี้ ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีใน
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทานโยบายนี้
ขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคุกกี้ของบริษัท รวมถึงการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการติดตั้งคุกกี้ใน
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อทาการบันทึกข้อมูลการใช้งานหน้าเว็บไซต์ เพื่อทางบริษัทจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาการนาเสนอ
ข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯให้สิทธิแก้ผู้ใช้งานในการยินยอมหรือไม่ยินยอมในการทางาน
ของคุกกี้ตามประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลของผู้ใช้งานที่ทางบริษัทจัดเก็บและมีการดาเนินการภายใต้นโยบายความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

จากการดาเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นจากภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ข้อร้องเรียน

เป้าหมาย

2562

2563

2564

จากภายในองค์กร

0

0

0

0

จากภายนอกองค์กร

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

| GRI 103-2, 406-1, 411-1
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หนึ่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ทางบริษัทฯ ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทาอย่าง
เคร่งครัด นั่นคือ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ในรายงานฉบับนี้จะพูดถึงการ
ปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนทั้งที่เป็นพนักงานประจาแรงงานไทยและต่างชาติ

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

เป้าหมายระยะสั้น ปี 2564 – 2565

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ หนึ่งในนั้นคือเรื่องการดูแล
พนักงานให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Happy Employees) โดยมีการว่าจ้าง
อย่างยุติธรรม จัดสรรสวัสดิการให้เหมาะสม รวมทั้งมีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ คือ การทางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา ความรักต่อครอบครัว บริษัท
และประเทศชาติ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี และความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดย
นโยบายทั ้ง 5 ข้ อ ดั งกล่ าว จะถู ก ปลู ก ฝังให้ ก ับ พนั กงานทุ กระดับ ผ่ านกระบวนการ
ฝึกอบรมและกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการทางานขององค์กร

-

ผลการดาเนินงานปี 2564
ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้ รางวัล และการลงโทษ กระทาด้วยความเป็นธรรม โดยคานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือระเบียบการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามนโยบายและข้อกาหนดในจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งยังมีการแจกแจงและ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานทุกคนจะได้รับ อีกทั้งบริษัทฯ ได้
มีการเปิดช่องทางการร้องเรียนที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่
พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน หรือ
ระหว่างพนักงานด้วยกันเองก็ตาม
เป้เป้าาหมาย
หมาย

ปี2562
2562

2563

2564

จานวนข้อร้องเรียน

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0
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ด้วยบริษัทฯเล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ในฐานะของ
ฟันเฟืองที่สาคัญที่สุดสาหรับการเติบโตขององค์กร ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นคนดีและคนเก่ง จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและด าเนินการอยู่อย่างสม ่าเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและก้าว
ทันตามเทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการ
น านวั ต กรรมหรื อ เทคโนโลยี ต ่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ การท างานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับกลยุทธ์ของบริษัทฯที่จะเป็นบริษัท ฯ ที่มีความ
แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในรายงานฉบับนี้จะพูดถึงหลักสูตรและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยจะครอบคลุมทุกธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน

ด้ า นนวั ต กรรม โดยการจั ด ให้ ม ี ก ารอบรม
พัฒนาความรู้ในเรื่องนวัตกรรม 3 หลักสูตร
ภายในปี 2569
▪ ร้ อ ยละ 100 ของพนั ก งาน ได้ รั บ การอบรม
เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้าน
การทุจริตผ่านหลักสูตรที่ทางบริษัทจัดเตรียม
ไว้ภายในปี 2566
เป้าหมายระยะสั้น ปี 2564 – 2565
▪ ร้อยละ 100 ของพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากร
ให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ผ่านการจัดตั้ง
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด ที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางและผู้รับผิดชอบ
ในการจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

ด้านสวัสดิการและการพัฒนาทักษะความรู้ผา่ น
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ภายในปี
2565
▪ ส่ งเสริ ม การพัฒนาศั กยภาพของพนัก งานใน
ด้ า นนวั ต กรรม โดยการจั ด ให้ ม ี ก ารอบรม
พัฒนาความรู้ในเรื่องนวัตกรรม 1 หลัก สูตร
ภายในปี 2565
ผลการดาเนินงานปี 2564

บริษัทฯจัดระบบการอบรมโดยกาหนดทักษะที่จาเป็นและหัวข้อในการ
ในปี 2564 มีการอบรมทั้งหมด 10,632 ชั่วโมง
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแต่ละตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรวิชาพื้นฐานที่ทุกบริษัทใช้ร่วมกัน
สรรหาวิทยากรที่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังเรียน นอกจากนี้ ยังมีการค้นหาเพิ่มเติมหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตาแหน่งงาน หรือหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงตามแต่ละสายงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางาน และสร้างรูปแบบการเรียนการสอนให้ได้ทั้งความรู้และความ
สนุกสนานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการฝึกอบรมมากขึ้น
หลักสูตรที่ทางกลุ่มบริษัทฯได้จัดสรรให้พนักงานได้รับนั้น สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
หมวด A
การจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะงาน เพื่อให้ความรู้ หรือฝึกทักษะในเรื่องเทคนิคเฉพาะงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
นอกเหนือจากการอบรมในงาน หรือ On-the-job training รวมถึงความปลอดภัยในการทางาน โดยบริษัทฯมีหลักสูตรอบรมที่เป็นเรื่อง
| GRI 103-1, 103-2, 404-2
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เทคนิคเฉพาะมากมาย อาทิ พื้นฐานระบบงานไฮดรอลิค นิวเมติกส์ และ Electric Actuator การเชื่อมงานแบบ MAG พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม PLC อบรมโปรแกรม SolidWorks ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional อบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และอบรมเทคนิคการบริหารงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนและจัดส่ง และฝ่ายซ่อมบารุง เป็นต้น
หมวด B
การจัดการอบรมที่เน้นการบริหารและการเงิน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารระบบ บริหารคน และบริหารธุรกิจ
กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น-กลาง-สูง โดยจะประกอบไปด้วย
1. การอบรมหลักสูตรบทบาททักษะของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และหลักสูตร Job Relation and
Instruction for Automotive Industry
2. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) สาหรับผู้บริหารระดับต้นที่ได้รับ
การปรับต าแหน่ง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา การ
บริหารงานและบริหารคนให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. การอบรมผู้นาเพื่อสันติภาพ สาหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดีให้แก่กลุ่มผู้บริหาร
บริษัท เน้นการเป็นผู้น าธรรมมาภิบาล ผู้น าโลกาภิวัตน์ ผู้น าประชาธิปไตย ความส าคัญของธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
4. การอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร สร้างทัศนคติ
ที่ดี ให้รู้จักการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นต่อบริษัท เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักรักษาระเบียบวินัยและมีวินัยในตนเอง
หมวด C
เน้นการอบรมในเรื่องของการจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกแผนกสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ
การปรับปรุงอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีหลักสูตรอบรม 5ส อบรมคิวซีซี อบรมไคเซ็นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้ จักการคิด
พัฒนาการทางานอย่างเป็นระบบ และอบรมเทคนิคการเป็นผูส้ อนงานและเทคนิคการสอนงานเพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมในกระบวนการ
ทางานต่างๆ เป็นต้น
หมวด D
การอบรมเรื่องระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนถือเป็นสิ่งสาคัญในสายธุรกิจการผลิตและ
อุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องต่าง ๆ อยู่สม่าเสมอ อันได้แก่ สินค้าที่ส่งออกให้ลูกค้ามีคุณภาพ พนักงานทางานด้วยความ
ปลอดภัย และกระบวนการผลิตต่างๆจะต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมภายนอก โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
หลักสูตรการอบรมระบบ IATF 16949: 2016 รวมทั้ง Core Tools การอบรมระบบ ISO 14001: 2015 การอบรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และอบรมความ
ปลอดภัยสาหรับพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
หมวด F
การจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์พื้นฐาน และภาษาให้กับพนักงาน
โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงานในเรื่องของการใช้ช่องทางการสื่อสาร
และการประชุมออนไลน์มากขึ้น โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ Microsoft Office เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานในการดาเนินงาน โดยมี
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Microsoft Teams เป็นช่องทางสาคัญในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องทางานที่บ้าน รวมถึงได้มีการจัดอบรมโปรแกรม
ใหม่ ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท างาน อาทิ โปรแกรม Microsoft Power Automate ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน RPA (Robotic
Process Automation) เป็นต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการทางานแบบ Lean Manufacturing และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคมในยุค
ปัจจุบัน
หมวด G
การจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างแนวคิดการทางานอย่างมีความสุข
สามารถบริหารงานและบริหารชีวิตส่วนตัว และทาสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมไปพร้อมกันได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรให้ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึงยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

ความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 คือ การถูกจากัดการจัดกิจกรรมที่
รวมตัวคนจานวนมาก ส่งผลให้ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องปรับรูปแบบของการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้
พนักงานเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น และในบางกิจกรรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บริษัทฯ
เห็นสมควรให้มีการอบรมภาคทฤษฎีเบื้องต้นก่อน และคงการอบรมภาคปฏิบัติไว้ภายหลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นใน
การจัดการฝึกอบรมที่จาเป็นแก่พนักงานให้มากที่สดุ เท่าที่จะเป็นไปได้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยรวม
ของบุคลากรในปี 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว

หมวด

2562

2564

2563

จานวนผู้เข้าฝึก จานวนชั่วโมง จานวนผู้เข้าฝึก จานวนชั่วโมง จานวนผู้เข้าฝึก จานวนชั่วโมง

A

496

5,137

445

3,141

217

3372

B

447

4,515

65

399

42

171

C

683

4,272

396

1,952

416

2484

D

1,154

11,070

741

4,742

599

4294

F

70

242

84

225

271

311

G

270

3,540

37

747

0

0

รวม

3,120

28,775

1,768

11,206

1,545

10,632
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อีกทั้ง การอบรมในบางหลักสูตร นอกจากจะช่วยเพิ่ม ทักษะของพนักงานแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกได้อีกด้วย อาทิ การอบรมเรื่องโปรแกรม PLC หรือโปรแกรมที่ช่วยควบคุมการดาเนินงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยหนึ่งในคณะทางานด้านความยั่งยืนของแผนก Maintenance เป็นผู้จัดทาหลักสูตรนี้ร่วมกับบริษัท อาปิโก เทรน-นิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
เพื่ออบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและทักษะในการเขียนโปรแกรม ทาให้ บริษัทฯ สามารถลดการจ้างหน่วยงานภายนอกใน
การเขียนโปรแกรมได้
นอกจากหลักสูตรจาก บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด แล้ว ในบางแผนกมีการจัดการอบรมภายในในเรื่องต่าง ๆ ไม่
เฉพาะแต่เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงหัวข้อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทันโลกสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัลมากขึ้น เช่น การอบรมเรื่อง Metaverse ภายในแผนกพัฒนาธุรกิจ (Business
Development) เป็นต้น

| GRI 103-3, 404-1
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หนึ่งในการดูแลทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญคือสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
จากการทางาน โดยในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการให้ความรู้เรื่องของการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและผลการดาเนินงานในปี 2564 โดยจะพูดถึงเฉพาะ
ข้อมูลของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน) เท่านั้น

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
▪ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) ของพนักงานเป็น 0
▪ อั ต ราการบาดเจ็ บ ถึ ง ขั ้ น หยุ ด งาน (LTIFR) ของ

พนักงานเป็น 0
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) ของพนักงานไม่เกิน 5
▪ อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงาน

เป็น 0

บริ ษ ั ท ฯ จั ด ให้ ม ี ค ณะกรรมการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) โดยมีทั้งคณะกรรมการระดับผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการแต่งตั้ง และคณะกรรมการระดับปฏิบัติการที่ได้รับการเลือกตั้ง ทุกปี เพื่อ
กาหนดนโยบายและจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกัน
ให้ความรู้และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสานึกด้านการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดอัตราความสูญเสีย และความเจ็บป่วยจากการทางาน สร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ อั ต ราความถี่ ก ารบาดเจ็ บ (IFR) ของพนั ก งานโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 ครั้งต่อการทางาน 1 ล้านชั่วโมง ซึ่ง
ดีกว่าเป้าหมายระยะสั้นที่กาหนดไว้
▪ อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 วันขึ้นไป (LTIFR)
เฉลี่ย 2.80 ครั้งต่อการทางาน 1 ล้านชั่วโมง

แผนงานป้องกันที่กลุ่มบริษัทฯจัดทาประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
▪
▪

▪

▪

▪
▪

การจัดทาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวปฏิบตั ิให้กับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ สาหรับเพิ่มความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ
พนักงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เพื่อพัฒนาความรู้และความ
ระมัดระวังต่ออันตรายรอบพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ตามที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจาทุกปี โดยพนักงานจานวนอย่างน้อยร้อยละ
40 ของแต่ละหน่วยงานต้องมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และพนักงานทุกคนต้องซ้อมอพยพหนีไฟอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานตระหนักและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการคานึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการหลายรูปแบบ
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปีให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการประเมินสุขภาพความแข็งแรงของพนักงาน และ
ยังเป็นการตรวจสอบหาภาวะเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงที
บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ เช่น การอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, การ
อบรม Kiken Yochi Training (KYT) ซึ่งเป็นวิธีฝึกฝนให้พนักงานเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์อันตรายที่สามารถ
เกิดขึ้นได้รอบพื้นที่ปฏิบัติการ, การอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
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มีการนาหลักการ Hiyari-Hatto หรือ Near Miss เข้ามาใช้ในปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธกี ารที่ให้พนักงานระบุจุดที่ดูเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุแล้วรายงานและคิดหาวิธีป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯให้ทุกแผนกส่งแบบฟอร์ม Hiyari-Hatto เป็น
ประจาทุกเดือนเพื่อส่งเสริมหลักการดังกล่าว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีม่ ีมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้
นโยบายของทางภาครัฐ รวมถึงมีการเพิ่มเติมมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้มาติดต่อ อีกทั้งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการของบริษัทฯ

การคัดกรองเบื้องต้นและการทาความสะอาด
บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองไว้รอบพื้นที่ทางเข้าบริษัทฯ เพื่อที่ให้พนักงานหรือผู้ที่มาติดต่อได้รับการตรวจอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิ
ของผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจ Antigen Test Kit
(“ATK”) อย่างสม่าเสมอ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการจะเข้าติดต่อต้องแสดงไทม์ไลน์การเดินทางและผลตรวจจาก ATK หรือผล
ตรวจจากห้องปฏิบัติการ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือเข้ารับการตรวจด้วย ATK ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ ก่อน
เข้าพื้นที่ทุกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด เจลล้างมือไว้รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเป็น
ส่งเสริมสุขอนามัยของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งพ่นฆ่าเชื้อในสานักงาน
สถานประกอบการ พื้นที่ต่าง ๆ ที่ผู้คนรวมกลุ่มกันหนาแน่น และรถรับส่งอยู่อย่างสม่าเสมอ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
บริษัทฯ ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจัดให้มีหลักสูตรอบรมสาหรับ
พนักงานในหัวข้อการรักษาความสะอาดและวิธีปฏิบัติตนในสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรการต่าง ๆ และสุขชีวอนามัยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของบริษั ทฯ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุม
ออนไลน์ระหว่างพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่บริษัทฯ จัดหาให้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรึกษาหรือสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงข้อมูลเรื่องวัคซีนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานฉีดวัคซีน
ให้ครบ 2 เข็มตามนโยบายของทางภาครัฐ โดยข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานของบริษัท อาปิโก ไฮเทคฯ ได้รับการฉีด
วัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 99.5%
การทบทวนแผนการดาเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและได้แก้ไขในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ รวมทั้งยังได้พิจารณาแผนการจัดการสาหรับกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โค
วิด-19 ขึ้น เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มี
การวางแผนการดาเนินงานสาหรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว เช่น ผังการตรวจวัดอุณหภูมิ นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ผังของโครงสร้างบริษัท ฯ และผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ผังการสื่อสารและประสานงานกรณีพบผู้ติดเชื้อภายในสถาน
ประกอบการ และแบบแผนการขออนุญาตและแจ้งการออกนอกพื้นที่พานัก เป็นต้น
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บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทุกปี โดยอุบัติเหตุเหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรแล้ว
ยังส่งผลในด้านลบต่อบริษัทฯ จากการสูญเสียแรงงานและลดมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี แจกแจงได้ดังต่อไปนี้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริษัท อาปิโก ไฮเทคฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุเล็กน้อยไม่หยุดงาน
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
หยุดงานเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะบางส่วน
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
รวม

2562

2563

2564

2
1
0
0
0
0
3

1
2
2
0
0
0
5

1
1
2
0
0
0
4

จากตาราง จะเห็นได้ว่าจานวนการเกิดอุบัติเหตุประเภทหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีจานวนลดลงในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563
ซึ่งทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เช่นเดียวกัน โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
ถูกของหล่นทับหรือกระเด็นเข้าสู่อวัยวะสาคัญ สาเหตุมาจากการกระทาและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ทาง
บริษัทฯ ได้ดาเนินการสอบสวนหาสาเหตุตามกระบวนการทันที และจัดทามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้า ทั้งนี้ แม้ว่าสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจะลดลงในปี 2564 บริษัทฯ ก็จะยังคงความระมัดระวังเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวดเช่นเดิม
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
บริษัทฯ ได้นาแนวทางการคานวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ANSI) มาใช้ใน
การค านวนสถิติด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทฯ และสามารถ
น าไปใช้เปรียบเทียบกับบริษัท ฯ ต่าง ๆ ที่ใช้แนวทางเดียวกันเพื่อประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้ โดยการ
คานวณและผลลัพธ์ของอัตราความถี่ของการบาดเจ็บในบริษัทฯ ดังนี้

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
= (จานวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บ x 1,000,000)
-------------------------------------------------------------------------------------จานวนชั่วโมงในการทางานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงานนั้น

| GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-9

105

การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน I การส่งมอบมูลค่าอย่างยั่งยืน I การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน I

2563

2564

จานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ

5

4

ชั่วโมงการทางาน

1,073,280

1,068,288

IFR

4.65

3.74

I GRI Index

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
นอกจากการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บจากการทางานในคานวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) เป็นประจาทุกปีแล้ว ในปี
2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น าแนวทางการค านวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR: Lost Time
Injury Frequency Rate) ซึ่งเป็นแนวทางการวิเคราะห์ ความถี่การเกิดอุบัติเหตุต่อการทางานหนึ่งล้านชั่วโมง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
เปรียบเทียบกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้เช่นกัน โดยวิธีการคานวณมีดังนี้
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
= (จานวนอุบัติเหตุทั้งหมดทีต่ ้องหยุดงาน x 1,000,000)
-------------------------------------------------------------------------------------จานวนชั่วโมงในการทางานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงานนั้น

2563

2564

จานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ

4

3

ชั่วโมงการทางาน

1,073,280

1,068,288

LTIFR

3.72

2.80

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาก
การทางานและอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน
มีจ านวนลดลงจากปี 2563 อันเนื่องมาจากจ านวนการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานลดลง โดยในปี 2564 มีอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) อยู่ที่ 3.74
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ที่อัตราความถี่การ
บาดเจ็บของพนักงานไม่เกิน 5 และอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการ
ทางานจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) อยู่ที่ 2.80 ซึ่งยังต้องดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานต่อไป

เปรียบเทียบอัตราความถี่ IFR และ LTIFR
ในปี 2563 และ 2564
4.65

3.74

IFR

2.8

LTIFR
ปี 2563

| GRI 403-9
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และชุมชนรอบข้าง โดยในรายงานฉบับนี้น าเสนอกิจกรรมที่บริษัทฯ แสดงความ
รับผิดชอบต่อชุมชน โดยให้ความสาคัญทั้งกับพนักงานของบริษัท ฯ รวมถึงสังคม
และชุมชนที่อยู่ในบริเวณรอบข้างพื้นที่ดาเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ทาให้ชุมชนและสังคมโดยรวมประสบกับปัญหาความยากจนและ
ภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงยาและเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการช่วยเหลือและเยียวยาผู้มีส่วนได้เสีย จึงมี
แนวทางในการดาเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาล
ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในด้านอื่น ๆ
ควบคู่กัน เพื่อส่งมอบน ้าใจและก าลังใจให้แก่ชุมชนในยามวิกฤติ โดยในรายงาน
ฉบับนี้จะรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย

I GRI Index

เป้าหมายระยะยาว
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื ่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนและเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง ประเด็ น อื ่ น ๆ ในด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมจากชุมชนโดยรอบ
▪ อั ต ราความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
80 ภายในปี 2569
เป้าหมายระยะสั้นปี 2564-2565
▪ อั ต ราความพึ งพอใจของชุ ม ชนที ่ ม ี ต ่ อ การ
ดาเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2565
ผลการดาเนินงานปี 2564
▪ ไม่ ม ี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชน ทั้ ง เรื ่ อ งการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องประเด็นสังคมอื่น ๆ
▪ บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
ทั ้ ง หมด 22 กิ จ กรรม รวมมู ล ค่ า การ
ช่วยเหลือกว่า 8 ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนที่เป็นการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดาเนินงานของบริษัทฯ โดย
จากัดให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและกฎระเบียบของทาง
ภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสในการติดเชื้อของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงทาให้กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดาเนินการนั้นมีจานวนไม่
มาก อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังคงมีความพยายามที่จะมอบความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนตามความเหมาะสม โดยแบ่งประเภทกิจกรรม
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การบริจาคสิ่งของจาเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง ๆ
และ 3. การช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทฯได้ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม รวมมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 8 ล้านบาท
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บริจาคสิ่งของจาเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริจำคลังกระดำษเก่ำเพือ
่ สร้ำงเตียง
โรงพยำบำลสนำม ร่วมกับ SCG

จำนวน 700 กิโลกรัม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในปี 2564 ทาให้เกิดความ
ต้องการเตียงส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเป็นจ านวนมาก ทางบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน)
(SCGP) จึงได้จัดโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP” โดยได้เปิดโอกาสให้องค์กร
ต่าง ๆ เข้าร่วม รวมถึงมีการเปิดจุดรับกระดาษกว่า 1,800 แห่ง ซึ่งทาง SCGP ได้ใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิต
เป็น “เตียงสนามกระดาษ SCGP” จากกระดาษรีไซเคิล 100% เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้
ใหม่อย่างเกิดประโยชน์
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี
วิกฤตการณ์โรคระบาดเช่นนี้ จึงได้เข้าร่วมโครงการกับ SCGP ในการบริจาคลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเปลี่ยนเป็น
เตียงโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
บริษัทฯ ร่วมบริจาคลังกระดาษเก่าเป็นจานวน 700 กิโลกรัม โดยคิดเป็นมูลค่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท

ที่มารูปภาพ: 62 องค์กรผนึกกาลังร่วมส่งต่อกล่องกระดาษเหลือใช้ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี. ryt9.com.
(n.d.). Retrieved April 12, 2022, from https://www-177.ryt9.com/s/prg/3219848
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บริจาคสิ่งของจาเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริจำคหน้ำกำกอนำมัย

บริจำคชุด PPE

21,000 ชิน
้

1,300 ชุด

บริจำค Face Shield

2,100 ชิ้น

บริจำคเครือ
่ งวัดออกซิเจน

100 ชิน
้

เนื่องด้วยความต้องการของหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา
โรคโควิด-19 ทาให้หลาย ๆ โรงพยาบาลและหน่วยงานเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์จาเป็นเหล่านี้เป็นจานวนมาก
บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ โดยการบริจาคหน้ากากอนามัย, ชุด PPE (Personal Protective Equipment), Face Shield, และเครื่องวัด
ออกซิเจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
บริษัทฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น
บริจาคหน้ากากอนามัย จ านวน 21,000 ชิ้น, ชุด PPE จ านวน 1,300 ชุด, Face Shield จ านวน 2,100 ชิ้น และ
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จานวน 100 ชิ้น โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้
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บริจาคสิ่งของจาเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รายละเอียด

สถานที่

▪

บริจาคหน้ากากอนามัย N95 ยี่ห้อ 3M
จานวน 2,500 ชิ้น
บริจาคเครื่องตรวจวัดออกซิเจน 25 ชิ้น
บริจาคหน้ากากอนามัย N95 ยี่ห้อ 3M
จานวน 2,500 ชิ้น
บริจาคเครื่องตรวจวัดออกซิเจน 25 ชิ้น

สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

▪

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3000 ชิ้น

ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก
จังหวัดชลบุรี

▪

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3000 ชิ้น

▪

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2000 ชิ้น
เครื่องตรวจวัดออกซิเจน 15 ชิ้น
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2000 ชิ้น
เครื่องตรวจวัดออกซิเจน 10 ชิ้น
หน้ากากอนามัย N95 จานวน 2,000 ชิ้น
ชุด PPE จานวน 500 ชิ้น
Face Shield จานวน 1,000 ชิ้น
หน้ากากอนามัย N95 จานวน 3,000 ชิ้น
ชุด PPE จานวน 500 ชิ้น
Face Shield จานวน 1,000 ชิ้น
เครื่องตรวจวัดออกซิเจน 25 ชิ้น
หน้ากากอนามัยจานวน 100 ชิ้น
ชุด PPE จานวน 300 ชุด
Face Shield จานวน 100 ชิ้น

▪

โรงพยาบาลชลบุรี
▪
▪

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน

▪
▪
▪
▪

โรงพยาบาลบางบ่อ

▪
▪
▪

โรงพยาบาลสนาม ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

▪
▪
▪
▪

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

▪
▪
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บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริจำคเงินเพือ
่ สมทบทุนจัดซือ
้ สิ่งของจำเป็น
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

จำนวน 6,320,000 บำท
นอกจากการสนับสนุนด้านสิ่งของที่จาเป็นต่อการใช้งานเพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ในเบื้องต้นแล้ว
บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนาไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นอื่น ๆ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานนั้น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในขั้น
วิกฤติและผู้ป่วยในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนเงินกว่า 6,320,000 บาท โดย
มีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้
สถานที่

รายละเอียด

โรงพยาบาลศรีธัญญา

บริจาคเงินจานวน 5,000,000 บาท

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริจาคเงินจานวน 1,000,000 บาท

โรงพยาบาลสนามเพื่อ
คนในภาคอุตสาหกรรมอยุธยา เฟส 1

บริจาคเงินจานวน 320,000 บาท
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ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

นอกจากความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญ
กับความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อีกด้วย โดยเนื่องจากกิจกรรมการช่วยเหลือถูกจากัด และมีความจาเป็นที่จะต้องงด
กิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากตามสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในละแวกสถานประกอบการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือพนักงานเมื่อได้รับ
ความเดือดร้อนอีกด้วย

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก
ซอยกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน
มา เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ โ รงงานผลิ ต โฟมและเม็ ด
พลาสติกในซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท
นิว เอร่า เซลส์ จ ากัด และ บริษัท เอเบิล มอเตอรส์
จากัด ในนามตัวแทนของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด
(มหาชน) มี ค วามห่ ว งใยต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ต้องอพยพออกจากที่พัก
จึงได้เดินทางเข้ามอบน้าดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยตามศูนย์
อพยพต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบอัคคีภัย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาคเงิน
สมทบทุนตามกาลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือพนักงานตาแหน่ง Engineer
ฝ่ายโลจิสติกส์ ของบริษัท อาปิโก พลาสติค จากัด (มหาชน) ที่ประสบ
อุบัติภัยไฟไหม้บ้านจากผลกระทบของเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม
และเม็ดพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว โดยบริจาคที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ได้รวบรวมเงินทั้งหมด 7,000 บาทเพื่อมอบ
ให้แก่พนักงานท่านนั้นต่อไป
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Page Number (s)
Sustainability
Report

56-1
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-

144

-

32, 34

125-127

-

-

137-138

-

34

139-140

-

GRI 102-25

Conflicts of interest

GRI 102-26

Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy

GRI 102-27

Collective knowledge of highest governance body

GRI 102-28

Evaluating the highest governance body’s
performance

GRI 102-29

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

24, 39, 41-44

72-77, 80-84,
86-96

-

GRI 102-30

Effectiveness of risk management processes

39-44, 61-63

72

-

GRI 102-31

Review of economic, environmental, and social
topics

14, 24

72

-

GRI 102-32

Highest governance body’s role in sustainability
reporting

15, 24

78-79

-

GRI 102-33

Communicating critical concerns

15, 24, 35

146-147

-

GRI 102-35

Remuneration policies

-

142-143

-

GRI 102-36

Process for determining remuneration

-

128

-

22-23

86-87

-

Stakeholder Engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

9, 22-23, 28

86-87

-

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

9, 22-23, 25-28

86-87

-

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

22-23, 25-27

86-87

-

Reporting Practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial
statements

-

59-67

-

GRI 102-46

Defining report content and topic Boundaries

4

-

-

GRI 102-47

List of material topics

24-27

-

-

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

113-119

-

-
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Report
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One Report
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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

-

-

45

12-13, 31, 69,
97-107, 142-143,
152-162

More Detailed Data on
Financial Data can be
found in the Financial
Statement

46

-

-

46-49

-

-

GRI 201-1

Direct economic value generated and distributed

GRI 203 Indirect Economic Impacts
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

48, 50-57

-

-

GRI 203-1

Infrastructure investments and services
supported

46-57

20-29

-

GRI 203-2

Significant indirect economic impacts

48-57

72-77

-

-

76-77

-

GRI 205 Anti-Corruption
GRI 205-1

Operations assessed for risks related to
corruption
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ENVIRONMENT
GRI 302 Energy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

67

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

67-68

88

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

67-71

90

-

GRI 302-1

Energy consumption within the organization

67-71

90

-

GRI 302-3

Energy intensity

69-71

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

67-71

90

-

GRI 303 Water and Effluents
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

72

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

72

88

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

72-74

90

-

GRI 303-5

Water Consumption

72-74

90

-

GRI 305 Emissions
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

79-80

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

79-81

89

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

79-86

91

-

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

80-82, 85

91

-

GRI 305-2

Direct (Scope 2) GHG emissions

81, 83-86

GRI 305-3

Direct (Scope 3) GHG emissions

81, 83-84

GRI 305-4

GHG Emissions Intensity

GRI 305-5

Reduction of GHG emissions

GRI 305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and
other significant air emissions

79

GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3
GRI 306-3

81-86

91

81, 85-86

91

-

75

-

-

75

88-89

-

Evaluation of the management approach

75-78

91

-

Waste Generated

75-78

91

-

66

88

-

GRI 306 Waste

GRI 307 Environmental Compliance
GRI 307-1

Non-compliance with environmental laws and
regulations
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SOCIAL
GRI 401 Employment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

88-94

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

88-94

94

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

89-94

94

-

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

89-91

94

-

GRI 401-2

Benefits provided to full-time employees that
are not provided to temporary or part-time
employees

91-94

-

-

GRI 402 Labor/Management Relations
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

97

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

97

-

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

98

95

-

GRI 402-1

Minimum notice periods regarding operational
changes

97-98

-

-

GRI 403 Occupational Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

103-105

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

103-105

92

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

105

94

-

GRI 403-1

Occupational Health and Safety Management
System

43, 103

92

-

GRI 403-3

Occupational health services

43, 103-104

14

-

GRI 403-5

Worker Training on occupational health and
safety

103-104

-

-

GRI 403-6

Promotion of worker health

43, 104

-

-

GRI 403-7

Prevention and mitigation of occupational health
and safety impacts directly linked by business
relationships

43

-

-

GRI 403-9

Work-related injuries

105-106

94

-

GRI 404 Training and Education
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

99-100

93, 95

-

GRI 103-2

The management approach and its components

99-101

95, 132-133

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

101-102

95

-

GRI 404-1

Average hour of training per year per employee

101-102

95

-

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs

99-100

132-133

-
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GRI 405 Diversity and Equal Opportunity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

89-90

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

89-90

-

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

89-90

-

-

GRI 405-1

Diversity of governance bodies and employees

89-91

-

-

GRI 406 Non-Discrimination
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

95, 97

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

95-97

-

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

96, 98

95

-

GRI 406-1

Incidents of discrimination and corrective
actions taken

96-98

95

-

GRI 411 Rights of Indigenous Peoples
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

95, 97

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

95-97

92

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

96, 98

95

-

GRI 411-1

Incidents of violations involving rights of
indigenous peoples

96-98

95

-

30, 107-112

-

-

30-37, 107-112

93

-

34, 37-38,
107-112

96

-

96

-

GRI 413 Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 413-1

Operations with local community engagement,
30-31, 34, 37-38,
impact assessments, and development programs
107-112
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GRI 414 Supplier Social Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

61

-

-

GRI 103-2

The management approach and its components

61

115

-

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

62-64

95

-

GRI 414-1

New suppliers that were screened using social
criteria

61-63

-

-

GRI 414-2

Negative social impacts in the supply chain and
actions taken

61-63

-

-

58

-

-

48, 58-59

114-115

-

48, 50-57, 59-60

96

-

48-60

-

-

GRI 417 Marketing and Labeling
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 417-1

Requirements for product and service
information and labeling
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