
ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ บริษัท  อาปิโก ไฮเทค จํากดั ( มหาชน )  จํากดั  พนัธกจิ บริษทั  อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน )  มุ่งมั�นที�จะกา้วสู่สถานะของความเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตร์ะดบัโลกและยดึมั�นถึงความพึงพอใจที�สมบูรณ์แบบของลูกคา้ โดยการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องในดา้นคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ  รักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั  โดยการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง      ทั�งในดา้นคุณภาพ ราคา และการส่องมอบ  รักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั   วิสัยทัศน์ บริษทั  อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน )  มุ่งมั�นที�จะกา้วสู่สถานะของความเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตร์ะดบัโลก โดยเป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพ (Lean )คล่องตวั , ควบคู่กบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม(Green) และมีความสุขบนคุณค่า พื�นฐานของความสุขที�ย ั�งยนื 4 ประการ   ไดแ้ก่  -ความสุขของลูกคา้    (Happy customers)  - ความสุขของพนกังาน (Happy Employees)  - ความสุขของผูถื้อหุน้ (Happy Shareholders)  -ความสุขของสาธารณชน หรือสังคมรอบขา้ง (Happy Public) ค่านิยม  AAPICO   A : Attitude     มีทศันคติที�ดี A : Acountaility  มีความรับผดิชอบ P: Profitability  มีผลกาํไร I: Innovation  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์C : Communication การสื�อสารตอ้งชดัเจน O : Opportunity  เชื�อฟังและปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังาน   หลักการดําเนินธุรกจิอย่างมีจรรยาบรรณ   บริษทั อาปิโก ไฮเทค  จาํกดั ( มหาชน ) มีเจตนารมณ์ในการดาํเนิน ธุรกิจโดยยึดมันการดาํเนินงานอยา่งมีคุณธรรม ซือสตัย ์ยติุธรรมและ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัประกอบ ดว้ย ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม โดยรวมเป็นสาํคญั  



จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯจึงเป็นการประมวลแนวปฏิบติั ทีดีในเรืองต่างๆ ทีกาํหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบติัทีเป็นมาตรฐาน ภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม และความซือสตัย ์โดยตอ้งการให ้พนกังานของบริษทัฯทุกระดบัและทุกคนใหค้วามสาํคญัและยึดถือเป็น หนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบทีจะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ ยึดมัน และจะตอ้งไม่ละเลยการประพฤติปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด มิใช่การ ปฏิบติัตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบ หากพบวา่ มีการละเมิดต่อหลกัการทีกาํหนดขึ/นนี/  และผลการสอบสวนอยา่งเป็น ธรรมปรากฏวา่เป็นจริง พนกังานจะไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ / หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม เพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจ บรรลุวิสยัทศันแ์ละสะทอ้นถึงคุณค่าและวฒันธรรมองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์ร ทีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ังยืน   จรรยาบรรณธุรกจิ 
 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที
 เกี
ยวข้อง  บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ในทุกที�ที�เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ พนกังานของบริษทัฯจึงตอ้งเคารพกฎหมายไม่ฝ่าฝืน และประพฤติ ปฏิบติัหนา้ที�ตามแนวปฏิบติัที�ดีของบริษทัฯ  โดยกาํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี�  1.1  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเคารพจารีตประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ 1.2  ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกั  ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์1.3  ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 1.4  ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด   2. แนวปฏิบัติเกี
ยวกบัการต่อต้านทุจริต  บริษทัฯสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั�งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบการฝ่าฝืนนั�นจะ ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 3. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษทัฯถือเป็นนโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจที�คาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯและผูมี้ส่วนได้เสียโดยรวม จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ดีเพื�อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้และใหย้ดึถือเป็นหนา้ที�ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบั รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งและผูมี้ความสัมพนัธ์ จะตอ้งหลีกเลี�ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯเสียผลประโยชน์ หรือทาํใหก้ารปฏิบติังานมี



ประสิทธิภาพ ลดลง ในกรณีที�ไม่สามารถหลีกเลี�ยงรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแลการทาํรายการนั�นๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ   บริษทัฯ มีนโยบายที�จะรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี�  3.1  ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ การทาํให้บริษทัฯ เสียผลประโยชน์ หรือไดรั้บประโยชน์นอ้ยกวา่ที�ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษทัฯ 3.2  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์3.3  ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 3.4  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตวักบับริษทัฯ เช่น กระทาํการใดๆ เพื�อขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัฯ 4. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่เพื�อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ� งอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ ทั�งนี�ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี�  4.1  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือผูอื้�น โดยใชข้อ้มูลของบริษทัฯ พึงใชข้อ้มูลเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ เท่านั�น   4.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ที�ยงัไม่ควรเปิดเผย เวน้แต่เป็นขอ้มูลที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้เปิดเผยได ้หรือเป็นขอ้มูลที�เผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 4.3  ไม่เปิดเผยขอ้มูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 5. การควบคุม/ตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี
ยง และรายงานทางบัญชี/การเงิน  บริษทัฯมุ่งมั�นที�จะสร้างมูลค่าเพิ�มและความมั�นคงใหแ้ก่กิจการ อยา่งย ั�งยนื โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จดงักล่าว จึงกาํหนดเป็นนโยบายใหร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และการบริหารความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม เพื�อสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงที�สาํคญัต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้โดยไม่ส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯรวมทั�งมีระบบการติดตามและประเมินผลที�ดี มีการสอบทานระบบงานอยา่งสมํ�าเสมอ และมีการจดัทาํรายงานทางการเงินและบญัชีที�ถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเชื�อถือ และเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด    



6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื
นใด  การรับและการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งมีมูลค่า รวมถึงการเลี�ยง หรือรับเลี�ยงจากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทัฯใหส้ามารถกระทาํไดใ้นวสิัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยใหอ้ยูใ่นมูลค่าที�เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร และไม่ใหเ้รียกร้องหรือรับไม่วา่กรณีใดๆ ที�ผดิไปจากธรรมเนียมปฏิบติั หรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากบริษทัฯที�อาจ มีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในการติดต่อธุรกิจควรปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาของผูใ้ห้ของขวญั โดยตั�งอยูบ่นพื�นฐานของประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและระเบียบของทอ้งถิ�นนั�นๆ เพื�อใหก้ระบวนการจดัซื�อจดัจา้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี�  6.1  หลีกเลี�ยงการรับของขวญัและ/หรือของกาํนลั ซึ� งมีมูลค่าเกินปกติวสิัยจากผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ หรือจากผูอื้�น ซึ� งอาจไดป้ระโยชน์จากการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทัฯ 6.2  หลีกเลี�ยงการรับเลี�ยงจากผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ หรือจากผูอื้�น ซึ� งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทัฯ 7. การจัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า  การจดัหาเป็นกระบวนการสําคญัเพื�อกาํหนดค่าใชจ้่ายและคุณภาพสินคา้และบริการที�บริษทัฯจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินกิจการ จึงจาํเป็นตอ้งมีขั�นตอนดาํเนินการที�ใหป้ระโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯดว้ยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได ้นอกจากนี�ยงัตอ้งให้ความสาํคญักบัคู่คา้บนพื�นฐานของการให้เกียรติและความไวว้างใจซึ�งกนัและกนั  ทั�งนี�  ผูป้ระกอบการตอ้งจดัการใหพ้นกังานของตนทาํงานในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัและตอ้งเคารพในสิทธิพื�นฐานทางสังคมของบุคคลตลอดจนดาํเนินธุรกิจดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ปราศจากการใหสิ้นบนแก่ภาคเอกชนและภาครัฐในทุกรูปแบบ  การจ่ายเงินค่าตอบแทนใหก้บัตวัแทน นายหนา้หรือคนกลางใดๆ เพื�อติดต่อและใหไ้ดม้าซึ� งสัญญากบัลูกคา้ การปิดหรือการยติุสัญญา การทาํขอ้ตกลง และการจดัการแกปั้ญหาใดๆ โดยบุคคลอื�นๆ จะตอ้งมีการประเมินการบริการกบัผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บและชี�แจงคณะกรรมการบริษทัฯก่อนการดาํเนินงาน 



8. ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื
อสาร  ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร เป็นปัจจยัสาํคญัที�ช่วยส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจและเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน ฉะนั�น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคน ที�จะตอ้งเคารพสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารภายใต้ขอ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสั�ง และมาตรฐานที�บริษทัฯกาํหนด ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 8.1 ) พนกังานจะตอ้งใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยขีอง AAPICOซึ� งรวมถึงคอมพิวเตอร์ วอยซ์เมล ์อีเมล์ และอินเตอร์เน็ตอยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ ขอ้กาํหนดของหลกัแห่งการประพฤติปฏิบติั รวมทั�งนโยบายอื�นๆ ของบริษทั ซึ� งรวมถึงนโยบายอนัเกี�ยวขอ้งกบัการเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิด และทรัพยสิ์น ทางปัญญา และเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์นอื�นๆ ทั�งหมดของ AAPICO  8.2 ) พนกังาน ตอ้งใชท้รัพยสิ์นเหล่านี� เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกิจของบริษทัเท่านั�น  8.3 ) โดยปกติแลว้ AAPICO  ไม่มีความประสงคที์�จะตรวจสอบการใชอิ้นเตอร์เน็ต หรือขอ้ความที�รับส่งในระบบวอยซ์เมลแ์ละอีเมลแ์ต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิ? ในการดาํเนินการตรวจสอบดงักล่าวในสถานการณ์ ที�เหมาะสม และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�บงัคบัใช ้ 8.4 ) หากพนกังานคนใดมีสิทธิ? เขา้ใชร้ะบบขอ้มูลของ AAPICO พนกังานผูน้ั�น ตอ้งรับผดิชอบในการใชม้าตรการที�จาํเป็นเพื�อป้องกนัการเขา้สู่ระบบโดย ไม่ไดรั้บอนุญาต และจะตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นหรือวธีิการเขา้ระบบอื�นๆ ของตนไวอ้ยา่งปลอดภยั  8.5 ) พนกังานจะตอ้งไม่ทาํสาํเนาทรัพยสิ์นดา้นซอฟตแ์วร์ที� AAPICO มีลิขสิทธิ?  รวมทั�งใช้ซอฟตแ์วร์ที�ไดม้าอยา่งผิดกฎหมาย หรือจาํหน่ายจ่ายแจกสื�อบนัทึกซอฟตแ์วร์ตน้ฉบบั หรือสาํเนาซอฟตแ์วร์ที�ผดิกฎหมายซึ�งบริษทัมิไดเ้ป็นเจา้ของ หรือมีลิขสิทธิ?   9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง  บริษทัฯมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด รวมทั�งมีความเป็นอิสระทั�งในการตดัสินใจและการกระทาํ ยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมใหพ้นกังานไปใชสิ้ทธิเลือกตั�งตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิ และเสรีภาพที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได ้โดยหลีกเลี�ยงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการไม่ถูกตอ้ง ขดักบักฎหมายหรือศีลธรรม ทาํใหส้ังคมไม่สงบสุข และรักษาไวซึ้� งเกียรติและศกัดิ? ศรีแห่งตน ใหเ้ป็นที�ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที�บริษทัฯ ตั�งอยู ่ทั�งนี�ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี�  9.1  ยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 9.2 ไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจจะทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่บริษทัฯ มีส่วนเกี�ยวขอ้ง หรือใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองหนึ�งพรรคการเมืองใด 



10.  จรรยาบรรณของพนักงาน  จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการทาํงาน กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั�ง และประกาศของบริษทัฯโดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานทุกคนพฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ   11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล  บริษทัฯสนบัสนุนและเคารพหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนทั�งในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมทั�งหมั�นตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิจ ของบริษทัฯเขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติัที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ  12. การรับแจ้งเหตุ/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ช่องทาง การแจ้งเบาะแสที
ก่อให้เกดิความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส  บริษทัฯกาํหนดใหมี้นโยบายการรับแจง้เหตุ ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานของบริษทั ตลอด 24 ชั�วโมง ทั�งการแจง้ดว้ยวาจาทางโทรศพัท ์โทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั�งนี�  บริษทัฯจะชี�แจงขอ้เท็จจริง ในเบื�องตน้ และแนวทางการจดัการหรือแนวทางการดาํเนินงานในเรื�องดงักล่าวใหผู้ร้้องเรียน รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบโดยเร็วที�สุด  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสในกรณีที�มีการ กระทาํผดิกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯของบุคคล หรือเหตุการณ์ ที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามช่องทางที�ไดร้ะบุไว ้โดยบริษทัฯจะรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั เพื�อไม่ใหผู้แ้จง้เบาะแสไดรั้บความเดือดร้อน  13.  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯยอ่มเกี�ยวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่ม ตั�งแต่ ผูถื้อหุ้น ภาครัฐ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี�  พนกังาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งแต่ละกลุ่มยอ่มมีความตอ้งการที�แตกต่างกนั ดงันั�น จึงไดก้าํหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ดงันี�   13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  1.มุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื สร้างมูลค่าเพิ�มและใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง สร้างความเขม้แขง็ และความเจริญเติบโตที�ย ั�งยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวรวมทั�งดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 



2 . ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี�ยงวญิEูชน ผูป้ระกอบธุรกิจพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั 3 . ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยและเพื�อผลประโยชน์ของผูเ้กี�ยวขอ้งโดยรวม 4. จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นของบริษทัตอ้งสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 5. รายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งถูกตอ้งสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที�เป็นความลบัของบริษทัต่อผูอื้�นโดยมิชอบ 7 . ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะซึ�งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั�งผูถื้อหุน้ที�เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ที�ไม่เป็นผูบ้ริหารรวมทั�งผูถื้อหุน้ต่างชาติ ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนั  13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า  มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจใหก้บัลูกคา้และประชาชนที�จะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งรักษาสัมพนัธภาพที�ดีและย ั�งยนื  โดยไดก้าํหนดนโยบายคุณภาพไวว้า่ “บริษทัฯ จะมุ่งมั�นที�จะกา้วสู่สถานะของความเป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนยานยนตร์ะดบัโลกและยดึมั�นถึงความพึงพอใจที�สมบูรณ์แบบของลูกคา้  โดยการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องทั�งในดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ รักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั  AAPICO จะดาํเนินตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 ในการจดัการระบบคุณภาพ ทุกหน่วยงานมีหนา้ที�รับผิดชอบโดยเฉพาะ และมีส่วนร่วมที�จะตอ้งนาํนโยบายนี�ไปดาํเนินงานอยา่งสัทฤทธิ? ผล” ทั�งนี�ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันี�  1)   ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ สร้างความน่าเชื�อถือ และความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ 2)   ใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื�อใหท้ราบขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสินคา้และบริการ 3)   ส่งมอบสินคา้และใหบ้ริการที�มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 4)   ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื�อหาแนวทางแกไ้ข 5)   จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เกี�ยวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมทั�งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และดาํเนินการใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 6)   รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 



13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี8  คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที�กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯ มีนโยบายที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�  ดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของความเกื�อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั�งสองฝ่าย ใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�อยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�งปฏิบติัตามพนัธสัญญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี�  1)  ไม่ดาํเนินการที�ทุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�  กรณีที�มีขอ้มูลวา่มีการดาํเนินการที�ไม่สุจริตเกิดขึ�น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�  เพื�อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว และยติุธรรม 2)   ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี�อยา่งเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู่้คา้ และ/หรือเจา้หนี�ทราบเพื�อหาแนวทางแกไ้ข  13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัภายในประเทศ และหลกัสากล  ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยตั�งอยู่บนพื�นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี�  1)   ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี 2)   ไม่พยายามทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง 3)   ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิฉ้อฉล 
  13.5 การปฏิบัติต่อภาครัฐ  ใหค้วามสาํคญักบัภาครัฐซึ�งถือเป็นหนึ�งในผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที�เขา้ไปลงทุน เพื�อหลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจส่งผลต่อการกระทาํที�ไม่เหมาะสม  หากตอ้งติดต่อหรือต่อรองกบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพื�อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ โดยยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั�วไป     



13.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน  บริษทัฯ นั�นให้ความสาํคญักบัพนกังาน ซึ� งเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของบริษทัฯ ซึ� งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั�นบริษทัฯ จึงมีนโยบายที�จะดูแลพนกังานใหมี้คุณภาพชีวติที�ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยติุธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทั�งมีสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี�  1)   ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 2)   จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี และปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 3)   ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ? ศรีของความเป็นมนุษย ์4)   ใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน  5)   การพิจารณาการแต่งตั�ง และการโยกยา้ย รวมทั�งการใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั�นเป็นเกณฑ ์6)   ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ 7)   หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 8)   พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที�ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที�กาํหนด 9)   รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค  13.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ
งแวดล้อม  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และสิ�งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  และคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี�  1)   สร้างจิตสาํนึกในเรื�องความรับผดิชอบต่อสังคม และสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดขึ�นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง 2)   คืนกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อกิจกรรมที�จะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ 3)   ดาํเนินธุรกิจโดยใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนนอ้ยที�สุด 



4)   ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที�ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 5)   ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมทั�งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที�ดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนที�เขม้แขง็ พึ�งพาตนเองได ้ 13.8 การให้ความสําคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพ  ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และคุณภาพ ในการปฏิบติังานดว้ยมาตรฐานอยา่ง ต่อเนื�อง กาํหนดและทบทวนนโยบาย ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และคุณภาพ รวมถึงแนวปฏิบติัที�ดี เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื  13.9 การพฒันาอย่างยั
งยนื  การพฒันาอยา่งย ั�งยนืเป็นหลกัการสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ อยา่งหนึ�งของบริษทัฯความยั�งยนืหมายถึงการมีดุลยภาพที�เหมาะสม ขององคป์ระกอบ 3 ประการ คือ คน โลก และผลกาํไร บริษทัฯ ดาํเนินจะบนัทึกรายการตามแนวทางของ GRI (The guidelines from the Global Reporting Initiative) บริษทัฯมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานโดย รักษาสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนืและเกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มให้นอ้ย ที�สุด เล็งเห็นถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการทาํงาน เป็นความ จาํเป็นพื�นฐานที�จะตอ้งจดัทาํเป็นอนัดบัแรก รวมถึงขยายขอบเขตของ การคาํนึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม ไปถึงคู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้ดว้ยจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ผูผ้ลิต/จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ  1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ ควรใหค้วาม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบติัต่อพนกังาน ของตนอยา่งเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจโดยปราศจากการใชแ้รงงานบงัคบั และจะตอ้งไม่มี การใชแ้รงงานที�ไม่สมคัรใจ  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจโดยปราศจากการใชแ้รงงานเด็กและตอ้งปฏิบติัตาม กฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที�บงัคบัใช ้ • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานดว้ย เงื�อนไขของเชื�อชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการ ฯลฯ  2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ
งแวดล้อม  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ ควรมีความ รับผดิชอบและมุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  



• ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งปฏิบติั ตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ$งแวดลอ้มที$บงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  
• ในระบบการผลิตของผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และ บริการ จะตอ้งมั$นใจวา่มีการติดตั)งระบบกาํจดัและจดัการ ของเสียการปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายนํ)าทิ)งที$ เหมาะสม ปลอดภยั และมีการตรวจสอบคุณภาพอยูเ่สมอ  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งจดัหา สถานที$ทาํงานที$ปลอดภยัและมีสุขอนามยัใหแ้ก่พนกังาน ของตน รวมถึง จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ใหแ้ก่พนกังานของตนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมาย อยา่งเคร่งครัด  
• ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจโดยปราศจากใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งดาํเนิน ธุรกิจดว้ยการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  
• ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ ตอ้งมีการ จดัการบนัทึกทางธุรกิจและบญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น พร้อมที$จะจดัส่งใหต้รวจสอบ เมื$อมีการร้องขอ  • ผูผ้ลิต / จดัหาสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ จะตอ้งปกป้อง ขอ้มูลความลบัของบริษทั 
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