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บริษัท  อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ตั้งมั่นใน

การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มี

ความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการด าเนินงานภายใต้

กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการก ากับ

ดูแลกิจการ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติใน

การก ากับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

และความไว้วางใจของผู ้ถ ือหุ ้นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดท า อนุมัติ และ

ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลและมีการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. นโยบายและแนวปฏบิัตทิี่เกี่ยวกบัคณะกรรมการ 

บริษ ัทฯ ได้ก  าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิส  าคัญที ่ เก ี ่ยวกับ

คณะกรรมการ เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างโปร่งใส ครอบคลุม

ตั ้งแต่การสรรหากรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ

ของคณะกรรมการจากฝ ่ ายจ ัดการ การพ ัฒนากรรมการ  

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการก ากับดูแล

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมก าหนดทิศทาง

ในการด าเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื ่องส าคัญที ่ส ่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดส้นับสนุนให้ผู้ถือ

หุ ้นเข้าร่วมการประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื ่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม  

และลงมติในเร่ืองส าคัญของบริษัทฯ 

ก าหนดการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือ

หุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

และคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชี  โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะคัดเลือกสถานที่ใน

การจัดงานโดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางด้วยการขนส่ง

สาธารณะ และค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญในการ

ก าหนดวันและเวลาในการจัดประชุม  บริษัทฯ ได้จัดการประชุม

สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื ่อวันที ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 

10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บน

ถนนเพชรบุรี และมีการเดินทางที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

โดยรถแท็กซ่ี รถประจ าทาง รถไฟฟ้า หรือการเดินทางแบบอื่น ๆ  

แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โควิด-19”) ระลอกที่ 3 ทางบริษัทฯ จึงออก

มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตาม

ประกาศทางการของทางภาครัฐ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้มีการจัดการ

ถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าฟังประชุมผ่าน

ระบบออนไลน์  

เอกสารเชิญประชุม 

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้

บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะ

ท าการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ดูแลให้การ

จัดท าหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน 

และวาระการประชุม และมีการแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของ

กรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน ซ่ึงบริษัทฯ 

ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 และหนังสือมอบ

ฉ ันทะพร ้อมค  าอธ ิบาย โดยจ ัดให ้ม ีข ้อม ูลทั ้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และไดเ้ปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 

วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมชุด

เดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวัน

ประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถเข้ามา

สังเกตการณ์ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย 
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การมอบฉันทะ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน  โดยบริษัทฯ 

ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะไว้

ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์  ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือ

มอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู ้ถือหุ ้นที่

มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้

จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาและปฏิบัติต่อ

ผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ใน

ระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื ่ออ านวยความ

สะดวกในการลงทะเบียนของผู ้ถือหุ ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอในการดแูลผู้

ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับหนังสือมอบฉันทะไว้ให้

ผู้ถือหุ้นที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ท า

การแนะน าคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่

ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึง

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุ

คณะ  เลขานุการบริษัทได้ชี ้แจงขั ้นตอนการลงคะแนน การนับ

คะแนน และการประกาศผลคะแนน  การลงมติในแต่ละวาระมีการ

ด าเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแตล่ะ

วาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อก ากับ  บริษัทฯ ได้จัดเก็บบตัร

ลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

เพื ่อน าไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติ

อนุมัติ  หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผล

คะแนนของแต่ละวาระในทันที  ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน 

ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมา

ประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ด าเนินการเสร็จสิ้น

เพื ่อไม่ให้การประชุมต้องหยุดชะงัก  เมื ่อการประชุมสิ ้นสุดลง  

บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อก ากับ

เรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทฯ เพื่อรวบรวมส าหรับจัดเก็บต่อไป 

บริษัทฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2564 ตามล าดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับล าดับวาระการประชุม และไม่มีการ

ขอให้ที ่ประชุมพิจารณาวาระอื ่นนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม  ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม

ได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรับให้ผู ้ถือหุ ้นได้

แสดงความคิดเห็นและถามค าถาม  ประธานในที่ประชุมมีความยินดี

ที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และ

ได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน 

บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่

ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  และในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการ

เสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้

ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่การ

ประชุมเริ ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ ้นจะถูกนับเป็นองค์

ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ 

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพรอ้ม

ผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกนักับวนัประชุมผ่านช่องทาง

สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  

บริษัทฯ จัดท าบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วน

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ

มอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะ

และประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงค าอธิบายของกรรมการและ

ผู ้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 ว ันหลังว ันประชุมตามประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้

จัดท าขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ต้องการ 

2) การปฏบิัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

โดยไม่จ ากัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการหรือทพุพล

ภาพ และความเห็นทางการเมือง  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิที่

เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนน

เสียง  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้น 

รายอื่น โดยอ านาจการออกเสียงจะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ 



 

3 

การเสนอวาระและเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย  เป็นผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน 

และไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ

ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอ

ช ื ่ อบ ุคคลเพ ื ่ อ เข ้ าร ับการพ ิจารณาแต ่ งต ั ้ ง เป ็นกรรมการ  

บริษัทฯ ได้ก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบและด าเนินการเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี ้ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

ได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส าหรับการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่

ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื ่อบุคคลใน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด 

การอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม 

บริษัทฯ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที ่เป็นบุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนส าหรับ 

ผ ู ้ถ ือห ุ ้นที ่มาร ่วมประชุมล่วงหน้าอย ่างน ้อย 1 ช ั ่วโมงก ่อน

ก าหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึง

ก าหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทฯ ได้น าระบบการ

ลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื ่องมือเพื ่อช่วยสนับสนุนการ

ลงทะเบียนและนับคะแนน 

บริษัทฯ จัดให้ด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็น

ภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่

เป็นชาวไทย  อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ  

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติบริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูล

น าเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื ่อให้กรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัด

ให้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

ได ้ท  าการแปลการอภิปรายและค าถามเป็นภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารส าหรับผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ  ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทาง

สื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสยี 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และด าเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์

ที่ยั่งยืน  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่

แตกต่างกันของผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ ่ม  บริษัทฯ ดูแลให้มีการ

ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ม ีส ่วนได้เสียแต่ละกลุ ่มอย ่าง

เหมาะสม  โดยบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู ้ถ ือหุ ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก  บริษัทฯ ตั ้งเป้ าหมายในการ

ด าเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ  

และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็น

ตัวแทนของผู้ถือหุ้น  กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตในการก ากับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปิโก เพื่อให้การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและก าหนดช่องทางการสื่อสารกับ  

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

ถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที ่จัดขึ ้นเป็นประจ าทุกปี โดย 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่อง

ทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที ่การประชุมผู ้ถ ือหุ ้น ผ่านทาง

โทรศัพท์ หรือผ่านการส่งอีเมลให้กับบริษัทฯ   ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิ

ที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนที่เปิดรับตามล าดับการลงทะเบียน

ก่อนหลัง โดยไม่ค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น  แต่เนื่องจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ จึงงดจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเข้า

เยี่ยมชมโรงงานเพื ่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดต่อของโรค

ดังกล่าว 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ตามความเป็น

จริง ครบถ้วน เพียงพอ และตรงเวลาอย่างสม ่าเสมอ ผู ้ถ ือหุ้น  

นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มี

การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน าข้อมูลไปใช้เพื่อ

ผลประโยชน ์ส ่วนตนและก ่อให ้ เก ิดความเส ียหายต ่อองค ์กร   
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และมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการ

ติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นค าถาม

หรือข้อสงสัยของผู ้ถ ือห ุ ้นและส่วนรวม เพื ่อลดการผันผวนและ

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ  

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินงานตามหลักการ SQCDEM ซ่ึงเป็นปัจจัย

ความส าเร็จที่ส าคัญเพื่อการด าเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและเพื่อความ

พึงพอใจของลูกค้า  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าด้วย

ราคาที่เหมาะสมและตรงเวลา  บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบและควบคุม

การผลิตสินค้าอย่างต่อเนื ่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์โดยรวม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วย

สถานะการเป็นผู ้ผลิตช ิ ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ

อย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDEM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือ

เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า  การได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของ

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างด ี

บริษัทฯ มีนโยบายและจัดการอบรมพนักงานด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

ในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัดตามพ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พนักงานของบริษ ัทฯ จะต้อง

ระม ัดระว ังและไม ่ เป ิดเผยข ้อม ูลทางธ ุรก ิจให ้ก ับค ู ่ค ้ าหรือ

บุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการท างานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด 

โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามวิธีการท างานและนโยบายของ

ลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการก ากับกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของนวัตกรรมและจะไม่ด าเนินการ  

ใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาและลิขสิทธิ์  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ

กฎหมายว่าด้วยเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดย

น าผลการส ารวจมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ และการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับ

ลูกค้าเป็นประจ า ซึ ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี  

2564 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 91.25% 

ผู้ผลิต 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใสตาม

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วย

ความเป็นธรรมและเปิดเผย โดยไม่ปรากฎให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความ

ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม และจะไม่มีการเจรจาต่อรองนอกรอบ

เพื่อให้ได้สัญญา  การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะ

พิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ ความตรงต่อ

เวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อก าหนดของสินค้า รวมถึง

ประเด็นด้านความปลอดภัยในการด าเนินการและการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พนักงานจัดซ้ือจะต้องไม่ท าการร้องขอ หรือรับ และ

ไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวญั ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่า

จะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต  พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของ

บริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญ และนโยบายการต่อต้าน

ทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่ส าคัญ บริษัทฯ 

มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิต

เพื ่อให้ความมั ่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู ้ผลิตเป็นไปตามแนว

ทางการก ากับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน

กับที่ลูกค้าต้องการ  กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2564 ได้แก่ 

การประชุมประจ าปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการท างานของ

ผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซ้ือที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที ่จะหลีกเลี่ยงการท าธุรกิจกับ

ผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระท าการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง  

คู่ค้าทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันและ

ยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน  และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่

บริษัทฯ เข้าลงทุนท าธุรกิจ  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้น

ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ  บริษัทฯ 

ย ึดถือคุณธรรมความซื ่อส ัตย ์และความสามารถของคู ่ค ้าเป็น

คุณสมบัติส าคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ  กอปรกับเลือกที่จะท า

ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ไม่ท าให้ เกิดความ

เสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม การทุจริต

ประพฤติมิชอบและผิดกฎหมาย 
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บริษัทฯ มีหลักปรัชญาในการท าธุรกิจกับคู่ค้า โดยการก าหนดอ านาจ

การบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ 

ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้   และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะ

เวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง

กันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื ่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสอง

บริษัทอย่างยั่งยืน 

เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะให้ความใส่ใจ

ในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ไม่

ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่มีการค ้าประกัน สถาบันการเงิน 

และผู ้ถ ือหุ ้นกู ้ อ ีกทั ้งบริษัทฯ ได้มีการสื ่อสารกับเจ้าหนี ้อย่าง

สม ่าเสมอ และจะปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานสถานะทางการเงิน

ต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายใน

ระยะเวลาที ่เหมาะสม  รวมถึงยึดมั ่นในการปฏิบัติตามเงื ่อนไขและ

ข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญหรือ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดการช าระหนี้ล่าช้า บริษัทฯ จะ

ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผัน หรือ

เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ซึ่งบริษัทฯ ด าเนิน

ธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และค านึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส  

บริษัทฯ จะไม่กระท าการภายใต้เง่ือนไขใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า

และจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม 

ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การ

ร่วมมือก าหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย 

หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง 

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือท าลายชื่อเสียงของ

คู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสนับสนุน

และส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะเป็น

การผูกขาดตลาดหรือจ ากัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ีของ

พนักงาน  โดยดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั ้นพื ้นฐานและได้รับ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ 

โดยอ ้างอ ิงก ับอ ัตราค ่าครองช ีพมาตรฐานและสอดคล ้องกับ

ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ค่าตอบแทน 

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัทฯ ประเมินผล

การท างานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลส าเร็จของ

งานตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน  บริษัทฯ ได้มีการก าหนด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยค านึงถึงสถานะ

ทางการเงินและผลก าไรของบริษัทฯ  รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าแรงขั้นต ่า เป็นต้น   

ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าต าแหน่งและเบี ้ยเลี ้ยง  

ค่าเดินทาง ค่าที ่พัก ค่าเครื ่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน  

การตรวจร่างกายประจ าปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาสี  

งานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้

เงินกู้แก่พนักงาน  อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพส าหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจร่วมกัน

สมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน 

การฝึกอบรม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็น

หนึ ่งในแผนงานของผู ้บริหาร ส าหรับปี 2564 บริษ ัทฯ ได้จัด

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมส าหรับพนักงานทุกระดับ

และทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก  พนักงานสามารถเลือกหลักสูตร

อบรมเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความต้องการ และการพัฒนาของแต่ละ

บุคคล เพื ่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพ สามารถรับ

บทบาทความเป็นผู้น า และเตรียมพร้อมส าหรับความรับผิดชอบใน

ระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทางบริษัทฯ ค านึงถึงสุขภาพของพนักงานเป็นส าคัญ จึงได้เปลี ่ยน

รูปแบบการฝึกอบรมเป็นระบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน 

สุขภาพและความปลอดภยั 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื ่องสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงานเป็นล าดับแรกของบริษัทฯ โดยน าหลัก 5 ส. มาปฏิบัติเพื่อ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่สะอาดและเหมาะสม  ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้ท าการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างาน พร้อมทั ้งมีมาตรการเพื่อ

ป้องกันและลดความเสี ่ยงนั้นๆ จัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความ

ปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้าง

ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความ
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เส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัย

ของพนักงานภายในองค์กร และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการด าเนินมาตรการป้องกัน

โรคโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ดังกล่าวที่อาจเกิดผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของพนักงาน โดยมี

การให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านการประสานงาน ติดตาม

อาการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก การสนับสนุนและจัดหาวัคซีน

ให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น  

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ได้ระบุหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

และยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของ

บริษัทฯ รวมทั้งจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็กทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

สากล  บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน  โดยมีการส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความ

เคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้าง

สถานที่ท างานที่มีความสุขส าหรับพนักงานทุกคน  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่

จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการ

สร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าใน

วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ  และก าหนดให้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ ่งในแผนงานของผู ้บริหาร  บริษัทฯ 

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม

และโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มี

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม 

และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของ

การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายส าหรับทุกบริษัท ในกลุ่มอาปิโกให้มกีาร

บริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมรักษา

สิ ่งแวดล้อมในทุกส่วนการด าเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศ

เจตนารมย์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริม

ความตระหนักในเรื ่องของการประหยัดพลังงาน และสนับสนุน

ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วย

การใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ทั้งนี้ ส าหรับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมสามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ 

4) การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯ ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ที ่เก ี ่ยวข้องและไม่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องมีความ
ครบถ้วน เพ ียงพอ โปร่งใส เช ื ่อถ ือได้ และสะท้อนให้เห ็นถึง
สถานภาพที่แท้จริงของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยัง
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา  บริษัทฯ ได้ท าการ
ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และได้ก าหนดแนวทางในการเปิดเผย
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงก าหนดระยะเวลาห้ามกรรมการ 
ผู ้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ท าการซื ้อ ขาย หรือรับโอน
หลักทรัพย์จากการใช้ข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูลส าคัญสู่
สาธารณะ  โดยบริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ด าเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ จะต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะ  งบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีและรายงานประจ าปี ได้รับการจัดท าอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และ
ได้เป ิดเผยผ่านช่องทางสื ่อสารสาธารณะแก่บ ุคคลทั ่วไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
และผู้บริหารตามกฎหมาย  โดยบริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการ
ฝึกอบรม และค่าตอบแทนของกรรมการในหัวข้อ 2.7 และ 2.8 ของ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการถือ
หุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่
ถือว่ามีนัยส าคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง เพียงพอ 
และครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้อง

รายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59) 

ทั้งของตนเอง รวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ

ส านักงานก.ล.ต. ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าท ารายการ 

ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมา

จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือ

โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากส านักงานก.ล.ต.  

 

 

 

 

 

 

โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ระหว่างปี ดังต่อไปนี้ 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 

จ านวนหุ้น ณ วันปดิ
สมุดทะเบียน เมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2564 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ระหว่างป ี

จ านวนหุ้น ณ วันปดิ
สมุดทะเบียน เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2565 

1. นายเย็บ ซู ชวน 
ประธานและ 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 
44,122,773 4,412,277 48,535,050 

2. นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร 31,811,346 3,181,134 34,992,480 

3. นายเคนเนต อึ้ง กรรมการอิสระ - - - 

4. นายจอห์น พาร์คเกอร ์ กรรมการอิสระ - - - 

5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ 20,000 2,000 22,000 

6. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ 35,000 3,500 38,500 

7. นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา กรรมการอิสระ - - - 

8. นางสาวเย็บ ซิน หร ู
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
25,959,760 2,074,276 28,034,036 

9. นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ์
ผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยขายและ

การตลาด 
85 50,008 50,093 

10. นายหยงเฉียง หลี ่ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยบัญชี - - - 

11. นายทิวา บุญเต็ม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยผลิต 1,500 2,850 4,350 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้มีการจ่ายหุ้นปันผลใหผู้้ถือหุ้นรายเดิม เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ( IR) มีหน้าที่รับผิดชอบ

เป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ส านักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายนัก

ลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ กอปรกับได้จัด

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน โดยนอกจากการส่งข้อมูล

ข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจมี

การเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่  

1) งานพบนักลงทุนในโครงการ Opportunity Day และ SET 

Digital Roadshow จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  

3) การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

นักวิเคราะห์  
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4) การพบนักลงทุนในโครงการ Non-Deal Roadshow 

5) งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันความรู ้และ

ประสบการณ์ 

6) การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรม

สื่อสารภายในกับพนักงาน 

7) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทฯ 

ที่ aapicohitech@aapico.com  

8) งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ 

ในปี 2564 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของ

ผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทย

และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงสามารถดูได้จากตารางดังต่อไปนี้: 

 

 

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้พัฒนารูปแบบการท างานไปสู่

รูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดปริมาณการจัดพิมพ์เอกสาร 

และการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นหนึ่งในแนวทางการร่วมดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการด าเนินงาน

อย่างมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม และ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทฯ จึงได้มีการก าหนด

นโยบายและจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจเพื ่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม  

ให ้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที ่ด ีส  าหรับบริษัท 

จดทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต”) 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยสาระส าคัญใน

ด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ แนว

ทางการต่อต้านการทุจริต แนวทางการป้องกันการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทรัพย์สินทางปัญญาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการ

เมือง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการแจ้ง

เบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส เป็นต้น ฉะนั้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจจึงถือเป็น

มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยพนักงาน

ของบริษัทฯ ทุกระดับและทุกคนต้องให้ความส าคัญและยึดถือเป็น

หน้าที ่ด ้วยความรับผิดชอบในการปฏิบ ัต ิตามอย่างเคร่งครัด  

ทางบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่

พนักงานผ่าน 3 ช่องทาง อันได้แก่ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการ

ประกาศนโยบาย การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดท าคู่มือ

ส าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยู่

สม ่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความ

คิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยใน

การกระท าความผิดให้บริษัทฯรับทราบได้ตลอดเวลา เพื่อที่บริษัทฯ

จะได้ด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดผล

กระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้

บริษัทฯ ดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการ

 

กิจกรรม ความถี่ 

1) งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1 

2) งานพบนักลงทุนในโครงการ Opportunity Day1 4 

3) งานพบนักลงทุนในโครงการ SET Digital 
Roadshow 1 

2 

4) การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์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 ในรอบปีท่ีผ่านมาท าให้มีการ

ปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู ้เกี ่ยวข้องใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ระบบ Microsoft Teams, Zoom, WebEx และ Google 
Meets เป็นต้น 

2) การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ โดย
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะได้พบปะกับ
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 

3) การเข้าพบผู้บริหารผ่านทางการพบปะโดยตรงและ/หรือผ่านทางสื่อการ
ประชุมออนไลน์ เพื่อให้โอกาสนักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและปฏิบัติการ
ของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อด้านการเงินและอื่น ๆ 
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ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึง

การกระท าที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น  บริษัทฯ มี

มาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู ้ร ้องเรียน โดยไม่

ก าหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้

เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน โดยเบาะแสจะถูกรายงานทั้งแบบเปิดเผยชื่อ

ผู้รายงานหรือไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานผ่านทางหัวหน้าฝ่าย และจะถูก

รายงานต่อคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทาง

อีเมล ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมีการรายงานต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเสนอถึงประธานบริษัทเพื่อ

ด าเนินการสืบสวนหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงในล าดับถัดไป ทั้งนี้หาก

บริษัทฯ พบว่ามีการละเมิดหลักการที่ก าหนดขึ้น บริษัทฯ จะท าการ

สอบสวนพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาลงโทษทางวินัย

และ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสมหากพบว่ามีความผิดจริง 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรที่ร่วมด าเนินธุรกิจ เพื่อรับทราบและ

ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์  ภายใต้หัวข้อการก ากับกิจการที่ดี 

หัวข้อย่อยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

หน่วยงานก ากับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ 

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

3.1 การเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี ่ยวกับการทบทวน

นโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากับดแูลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ

ระบบที่เกี ่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ อีกทั ้งคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การ

พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผลการ

ประเมิน การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย เป็นต้น 

 

 

 

3.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ  

อาปิโก ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด าเนิน

ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และเป็นกลาง เห็นได้จากที่ทางบริษัทฯ 

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ “ดีเลิศ” เทียบเท่ากับ 5 ดาว ในปี 

2564 คะแนน CG เฉลี่ยด้วยคะแนนรวม 90% เพิ่มขึ้นจาก 87% ในปี

ก่อนหน้า รางวัลนี้สะท้อนถึงทัศนคติที่จริงใจของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งหมด ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 


