พันธกิจ

ประกาศ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด ( มหาชน ) จํากัด

บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน ) มุง่ มัน ทีจะก้าวสู่ สถานะของความเป็ นผูผ้ ลิตชินส่ วนยาน
ยนต์ระดับโลกและยึดมัน ถึงความพึงพอใจทีสมบูรณ์แบบของลูกค้า โดยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื องในด้าน
คุณภาพ ราคาและการส่ งมอบ รักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง ทัง
ในด้านคุณภาพ ราคา และการส่ องมอบ รักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วิสัยทัศน์
บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน ) มุ่งมัน ทีจะก้าวสู่ สถานะของความเป็ นผูผ้ ลิตชินส่ วนยาน
ยนต์ระดับโลก โดยเป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพ (Lean )คล่องตัว , ควบคู่กบั การรักษาสภาพแวดล้อม
(Green) และมีความสุ ขบนคุณค่า พืนฐานของความสุ ขทียงั ยืน 4 ประการ ได้แก่
-ความสุ ขของลูกค้า (Happy customers)
- ความสุ ขของพนักงาน (Happy Employees)
- ความสุ ขของผูถ้ ือหุ น้ (Happy Shareholders)
-ความสุ ขของสาธารณชน หรื อสังคมรอบข้าง (Happy Public)
ค่านิยม
AAPICO
A : Attitude มีทศั นคติทีดี
A : Acountaility
มีความรับผิดชอบ
P: Profitability
มีผลกําไร
I: Innovation
มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
C : Communication
การสื อสารต้องชัดเจน
O : Opportunity
เชือฟังและปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

หลักการดําเนินธุรกิจอย่ างมีจรรยาบรรณ

บริ ษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด ( มหาชน ) มีเจตนารมณ์ในการดําเนิน ธุรกิจโดยยึดมันการดําเนิ นงานอย่างมี
คุณธรรม ซื อสัตย์ ยุติธรรมและ โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันประกอบ ด้วย ลูกค้า
พนักงาน คู่คา้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม โดยรวมเป็ นสําคัญ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯจึงเป็ นการประมวลแนวปฏิบตั ิ ทีดีในเรื องต่างๆ ทีกําหนดขอบเขตการ
ประพฤติปฏิบตั ิทีเป็ นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริ ยธรรม คุณธรรม และความซื อสัตย์ โดยต้องการให้ พนักงานของ
บริ ษทั ฯทุกระดับและทุกคนให้ความสําคัญและยึดถือเป็ น หน้าทีด้วยความรับผิดชอบทีจะต้องรับทราบ ทําความ
เข้าใจ ยึดมัน และจะต้องไม่ละเลยการประพฤติปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด มิใช่การ ปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่
สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบ หากพบว่า มีการละเมิดต่อหลักการทีกําหนดขึ/นนี/ และผลการสอบสวนอย่างเป็ น ธรรม
ปรากฏว่าเป็ นจริ ง พนักงานจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ / หรื อทางกฎหมายตามความเหมาะสม
เพือให้การดําเนินธุรกิจ บรรลุวิสยั ทัศน์และสะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็ นองค์กร ทีมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างยังยืน

จรรยาบรรณธุรกิจ

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที เกียวข้ อง
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้อง ใน
ทุกทีทีเข้าไปดําเนินธุ รกิจ พนักงานของบริ ษทั ฯจึงต้องเคารพกฎหมายไม่ฝ่าฝื น และประพฤติ ปฏิบตั ิหน้าที
ตามแนวปฏิบตั ิทีดีของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ทีเกียวข้องกับธุ รกิจ
1.2 ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.4 ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

2. แนวปฏิบัติเกียวกับการต่ อต้ านทุจริ ต
บริ ษทั ฯสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้าน
การทุจริ ต รวมทังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพือป้ องกันการทุจริ ต การกรรโชก และการรับหรื อให้
สิ นบนในทุกรู ปแบบการฝ่ าฝื นนันจะ ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

3. การมีส่วนได้ เสี ย และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจทีคาํ นึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยโดยรวม จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทีดีเพือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ และให้ยดึ ถือเป็ นหน้าทีของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องและ
ผูม้ ีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลียงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อเกียวข้องกับการดําเนิ นการในลักษณะทีอาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯเสี ยผลประโยชน์ หรื อทําให้การปฏิบตั ิงานมี

ประสิ ทธิ ภาพ ลดลง ในกรณี ทีไม่สามารถหลีกเลียงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบจะเข้าไปดูแล
การทํารายการนันๆ ให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชัดเจน เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ เพือป้ องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
3.1 ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ การทําให้
บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อได้รับประโยชน์นอ้ ยกว่าทีควร หรื อเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ
3.2 ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเกียวโยงกันตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.3 ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
3.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่ วนตัวกับบริ ษทั ฯ เช่น กระทําการใดๆ เพือขายสิ นค้า
และบริ การให้กบั บริ ษทั ฯ
4. การใช้ ข้อมูลภายใน และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อ
บุคคลภายนอก ไม่วา่ เพือประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ฯ ทังนีได้กาํ หนดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี
4.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง หรื อผูอ้ ืน โดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ พึงใช้ขอ้ มูลเพือ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เท่านัน
4.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทียงั ไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้
เปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นข้อมูลทีเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
4.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุ รกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ
5. การควบคุม/ตรวจสอบภายใน/การบริ หารความเสี ยง และรายงานทางบัญชี /การเงิน
บริ ษทั ฯมุ่งมัน ทีจะสร้างมูลค่าเพิมและความมัน คงให้แก่กิจการ อย่างยัง ยืน โดยสอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือให้บรรลุผลสําเร็ จดังกล่าว จึงกําหนดเป็ นนโยบายให้ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการ
บริ หารความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพือสามารถบริ หารจัดการความเสี ยงทีสาํ คัญต่างๆ ให้อยูใ่ น
ระดับทียอมรับได้ โดยไม่ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯรวมทังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลทีดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสมําเสมอ และมีการจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีที
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื อถือ และเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด

6. การรั บและการให้ ของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อืนใด
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึ งมีมูลค่า รวมถึงการเลียง หรื อรับเลียง
จากผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับธุ รกิจของ บริ ษทั ฯให้สามารถกระทําได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
โดยให้อยูใ่ นมูลค่าทีเหมาะสมหรื อพอเหมาะพอควร และไม่ให้เรี ยกร้องหรื อรับไม่วา่ กรณี ใดๆ ทีผดิ ไปจาก
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริ ษทั ฯทีอาจ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง
การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในการติดต่อธุ รกิจควรปรึ กษาหารื อกับผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ห้
ของขวัญ โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของประเพณี ปฏิบตั ิทางธุ รกิจและระเบียบของท้องถินนันๆ
เพือให้กระบวนการจัดซือจัดจ้างเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสม บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี
6.1 หลีกเลียงการรับของขวัญและ/หรื อของกํานัล ซึ งมีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยจากผูท้ ีเกียวข้องทาง
ธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ืน ซึ งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ
บริ ษทั ฯ
6.2 หลีกเลียงการรับเลียงจากผูท้ ีเกียวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ืน ซึ งอาจได้
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ
7. การจัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
การจัดหาเป็ นกระบวนการสําคัญเพือกําหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสิ นค้าและบริ การทีบริ ษทั ฯจะ
นํามาใช้ในการดําเนินกิจการ จึงจําเป็ นต้องมีข นั ตอนดําเนิ นการทีให้ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯด้วยความ
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล โปร่ งใส สามารถตรวจสอบและอธิ บายได้ นอกจากนียงั ต้องให้ความสําคัญกับคู่คา้
บนพืนฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ งกันและกัน
ทังนี ผูป้ ระกอบการต้องจัดการให้พนักงานของตนทํางานในสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยและต้อง
เคารพในสิ ทธิ พนื ฐานทางสังคมของบุคคลตลอดจนดําเนิ นธุ รกิจด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ปราศจากการให้สินบนแก่ภาคเอกชนและภาครัฐในทุกรู ปแบบ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กบั ตัวแทน นายหน้าหรื อคนกลางใดๆ เพือติดต่อและให้ได้มาซึ งสัญญา
กับลูกค้า การปิ ดหรื อการยุติสัญญา การทําข้อตกลง และการจัดการแก้ปัญหาใดๆ โดยบุคคลอืนๆ จะต้องมี
การประเมินการบริ การกับผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับและชีแจงคณะกรรมการบริ ษทั ฯก่อนการ
ดําเนินงาน

8. ทรั พย์ สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
ทรัพย์สินทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร เป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยส่ งเสริ มการ
ดําเนินธุ รกิจและเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ฉะนัน จึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคน ที
จะต้องเคารพสิ ทธิ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาและต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมาย คําสัง และมาตรฐานทีบริ ษทั ฯกําหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
8.1 ) พนักงานจะต้องใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีของ AAPICOซึ งรวมถึงคอมพิวเตอร์ วอยซ์เมล์
อีเมล์ และอินเตอร์ เน็ตอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และ ข้อกําหนดของหลักแห่งการประพฤติปฏิบตั ิ
รวมทังนโยบายอืนๆ ของบริ ษทั ซึ งรวมถึงนโยบายอันเกียวข้องกับการเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด และ
ทรัพย์สิน ทางปั ญญา และเช่นเดียวกับทรัพย์สินอืนๆ ทังหมดของ AAPICO
8.2 ) พนักงาน ต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านีเพือวัตถุประสงค์ในการทําธุ รกิจของบริ ษทั เท่านัน
8.3 ) โดยปกติแล้ว AAPICO ไม่มีความประสงค์ทีจะตรวจสอบการใช้อินเตอร์ เน็ต หรื อข้อความที
รับส่ งในระบบวอยซ์เมล์และอีเมล์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ?ในการดําเนินการ
ตรวจสอบดังกล่าวในสถานการณ์ ทีเหมาะสม และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีบงั คับใช้
8.4 ) หากพนักงานคนใดมีสิทธิ?เข้าใช้ระบบข้อมูลของ AAPICO พนักงานผูน้  นั ต้องรับผิดชอบใน
การใช้มาตรการทีจาํ เป็ นเพือป้ องกันการเข้าสู่ ระบบโดย ไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านหรื อ
วิธีการเข้าระบบอืนๆ ของตนไว้อย่างปลอดภัย
8.5 ) พนักงานจะต้องไม่ทาํ สําเนาทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์ ที AAPICO มีลิขสิ ทธิ? รวมทังใช้
ซอฟต์แวร์ ทีได้มาอย่างผิดกฎหมาย หรื อจําหน่ายจ่ายแจกสื อบันทึกซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับ หรื อสําเนาซอฟต์แวร์
ทีผดิ กฎหมายซึ งบริ ษทั มิได้เป็ นเจ้าของ หรื อมีลิขสิ ทธิ?

9. สิ ทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษทั ฯมีนโยบายบริ หารงานตามกฎหมายด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ไม่ฝักใฝ่ การเมือง และมีความ
เป็ นกลางทางการเมืองอย่างเคร่ งครัด รวมทังมีความเป็ นอิสระทังในการตัดสิ นใจและการกระทํา ยึดมัน ใน
ระบอบประชาธิ ปไตย และส่ งเสริ มให้พนักงานไปใช้สิทธิ เลือกตังตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน มีสิทธิ และเสรี ภาพทีจะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลียงการกระทําใด ๆ อันเป็ น
การไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ทําให้สังคมไม่สงบสุ ข และรักษาไว้ซ ึ งเกียรติและศักดิ?ศรี แห่ง
ตน ให้เป็ นทียอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนทีบริ ษทั ฯ ตังอยู่ ทังนีได้กาํ หนดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี
9.1 ยึดมัน ในระบอบประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มให้ใช้สิทธิ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
9.2 ไม่กระทําการใดๆ อันอาจจะทําให้เข้าใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีส่วนเกียวข้อง หรื อให้การสนับสนุน
พรรคการเมืองหนึงพรรคการเมืองใด

10. จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับการทํางาน กฎระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง และประกาศของบริ ษทั ฯโดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคน
พัฒนาและเสริ มสร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็ นทีม สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คํานึงถึงความ
เสมอภาค และความซื อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ
11. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนสากล
บริ ษทั ฯสนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิ ทธิ มนุษยชนทังในระดับประเทศและระดับสากล
รวมทังหมัน ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ ของบริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ิทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิ ทธิ มนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ
12. การรั บแจ้ งเหตุ/ข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะ/ช่ องทาง การแจ้ งเบาะแสทีก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บริ ษัทฯ
และการคุ้มครองสิ ทธิของผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯกําหนดให้มีนโยบายการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริ ษทั ตลอด 24 ชัว โมง ทังการแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทังนี บริ ษทั ฯจะชีแจงข้อเท็จจริ ง ในเบืองต้น และแนวทางการจัดการ
หรื อแนวทางการดําเนินงานในเรื องดังกล่าวให้ผรู ้ ้องเรี ยน รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องทราบโดยเร็ วทีสุด
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณี ทีมีการ กระทําผิดกฎหมายหรื อข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯของบุคคล หรื อเหตุการณ์ ทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
ช่องทางทีได้ระบุไว้ โดยบริ ษทั ฯจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ เพือไม่ให้ผแู ้ จ้งเบาะแสได้รับความ
เดือดร้อน

13. ความรั บผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯย่อมเกียวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลายกลุ่ม ตังแต่ ผูถ้ ือหุ ้น ภาครัฐ ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม ซึ งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที
แตกต่างกัน ดังนัน จึงได้กาํ หนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี
13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
1.มุ่งมัน ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืน
สร้างมูลค่าเพิมและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมอย่างต่อเนื อง สร้างความเข้มแข็ง และความ
เจริ ญเติบโตทียงั ยืนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในระยะยาวรวมทังดําเนิ นธุ รกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี

2 . ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความสามารถและความระมัดระวังเยียงวิญEูชน ผูป้ ระกอบธุ รกิจพึงกระทํา
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3 . ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความสุ จริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทังรายใหญ่และรายย่อยและเพือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ กียวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริ ษทั ต้องสู ญค่าหรื อสู ญเสี ยไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างถูกต้องสมําเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็ นจริ ง
6. ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศทีเป็ นความลับของบริ ษทั ต่อผูอ้ ืนโดยมิชอบ
7 . ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะซึ งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยมิได้แจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบ
8. เคารพสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ทังผูถ้ ือหุ น้ ทีเป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ ทีไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทังผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบตั ิทีเท่าเทียมกัน
13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้ า
มุ่งมัน สร้างความพึงพอใจและความมัน ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชนทีจะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริ การทีดีมีคุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทังรักษา
สัมพันธภาพทีดีและยัง ยืน
โดยได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพไว้วา่ “บริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน ทีจะก้าวสู่ สถานะของความเป็ นผูผ้ ลิตชินส่ วนยาน
ยนต์ระดับโลกและยึดมัน ถึงความพึงพอใจทีสมบูรณ์แบบของลูกค้า โดยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื องทังใน
ด้านคุณภาพ ราคา และการส่ งมอบ รักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย AAPICO จะดําเนินตาม
มาตรฐาน ISO/TS 16949 ในการจัดการระบบคุณภาพ ทุกหน่วยงานมีหน้าทีรับผิดชอบโดยเฉพาะ และมี
ส่ วนร่ วมทีจะต้องนํานโยบายนีไปดําเนิ นงานอย่างสัทฤทธิ?ผล” ทังนีได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี
1) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุ ภาพ สร้างความน่าเชื อถือ และความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพือให้ทราบข้อมูลทีเกียวกับ
สิ นค้าและบริ การ
3) ส่ งมอบสิ นค้าและให้บริ การทีมีคุณภาพ รวดเร็ ว ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาทีเป็ น
ธรรม
4) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเพือหาแนวทางแก้ไข
5) จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกียวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ รวมทังความ
รวดเร็ วในการตอบสนองหรื อส่ งมอบ และดําเนิ นการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ

13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี8
คํานึงถึงความเสมอภาคและความซื อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ โดย
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาทีกาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะสร้างความสัมพันธ์ทีดีทางธุ รกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี ดําเนิ นธุ รกิจบนพืนฐาน
ของความเกือหนุ นทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีอย่างเสมอภาค โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลีกเลียงสถานการณ์ทีทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทังปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1) ไม่ดาํ เนิ นการทีทุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี กรณี ทีมีขอ้ มูลว่ามีการดําเนิ นการทีไม่
สุ จริ ตเกิดขึน ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี เพือร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว และ
ยุติธรรม
2) ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีอย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีทราบเพือหาแนวทางแก้ไข
13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิภายในประเทศ
และหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกียวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยตังอยู่
บนพืนฐานของกติกาการแข่งขันทียตุ ิธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1) ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
2) ไม่พยายามทําลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจาก
ความจริ ง
3) ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

13.5 การปฏิบัติต่อภาครั ฐ
ให้ความสําคัญกับภาครัฐซึ งถือเป็ นหนึงในผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิต่อภาครัฐใน
ประเทศต่างๆ ทีเข้าไปลงทุน เพือหลีกเลียงการดําเนินการทีอาจส่ งผลต่อการกระทําทีไม่เหมาะสม
หากต้องติดต่อหรื อต่อรองกับรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจเพือการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว ไป

13.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ นันให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ งเป็ นทรัพยากรทีสาํ คัญของบริ ษทั ฯ ซึ งจะมีส่วนช่วย
ส่ งเสริ ม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนินธุ รกิจ ดังนันบริ ษทั ฯ จึงมี
นโยบายทีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวติ ทีดี โดยมีสภาพการจ้างทียตุ ิธรรม มีสวัสดิการที
เหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทังมีสภาพการทํางานทีปลอดภัยและถูก
สุ ขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
3) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ?ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
4) ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน
5) การพิจารณาการแต่งตัง และการโยกย้าย รวมทังการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วย
ความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันเป็ น
เกณฑ์
6) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว ถึงและสมําเสมอ
7) หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน คงในหน้าทีการงาน
ของพนักงาน หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8) พนักงานมีสิทธิ ในการร้องเรี ยนกรณี ทีไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที
กําหนด
9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

13.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สั งคม และสิ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวกับความปลอดภัย ความมัน คง สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อม
อย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1) สร้างจิตสํานึกในเรื องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ งแวดล้อมให้เกิดขึนในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื อง
2) คืนกําไรส่ วนหนึงเพือกิจกรรมทีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ งแวดล้อมอย่าง
สมําเสมอ
3) ดําเนิ นธุ รกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนน้อยทีสุด

4) ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
5) ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน สิ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนับสนุ น
การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีดอ้ ยโอกาส
ให้เป็ นชุมชนทีเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้

13.8 การให้ ความสํ าคัญต่ อความปลอดภัย อาชี วอนามัย และคุณภาพ
ให้ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยมาตรฐานอย่าง ต่อเนือง กําหนดและทบทวนนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
คุณภาพ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทีดี เพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน

13.9 การพัฒนาอย่ างยังยืน
การพัฒนาอย่างยัง ยืนเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุ รกิจ อย่างหนึงของบริ ษทั ฯความยัง ยืนหมายถึง
การมีดุลยภาพทีเหมาะสม ขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ คน โลก และผลกําไร บริ ษทั ฯ ดําเนิ นจะบันทึก
รายการตามแนวทางของ GRI (The guidelines from the Global Reporting Initiative) บริ ษทั ฯมุ่งมัน ทีจะ
ปฏิบตั ิงานโดย รักษาสิ งแวดล้อมอย่างยัง ยืนและเกิดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมให้นอ้ ย ทีสุด เล็งเห็นถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทํางาน เป็ นความ จําเป็ นพืนฐานทีจะต้องจัดทําเป็ นอันดับแรก รวมถึงขยาย
ขอบเขตของ การคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ งแวดล้อม ไปถึงคู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้าด้วย
จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจของ ผูผ้ ลิต/จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ
1. สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ ควรให้ความ เคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชนและมีการปฏิบตั ิต่อ
พนักงาน ของตนอย่างเป็ นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ
และจะต้องไม่มี การใช้แรงงานทีไม่สมัครใจ
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็กและ
ต้องปฏิบตั ิตาม กฎหมายแรงงานเด็กหรื อเยาวชนทีบงั คับใช้
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิในการ
จ้างงานด้วย เงือนไขของเชือชาติ สี ผวิ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ
2. ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ งแวดล้ อม
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ ควรมีความ รับผิดชอบและมุ่งมัน ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ$ งแวดล้อมที$บงั คับใช้อย่างเคร่ งครัด
• ในระบบการผลิตของผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และ บริ การ จะต้องมัน$ ใจว่ามีการ
ติดตั)งระบบกําจัดและจัดการ ของเสี ยการปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายนํ)าทิง) ที$ เหมาะสม
ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยูเ่ สมอ
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องจัดหา สถานที$ทาํ งานที$ปลอดภัยและมี
สุ ขอนามัยให้แก่พนักงาน ของตน รวมถึง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ให้แก่พนักงาน
ของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. จริ ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย อย่างเคร่ งครัด
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจโดยปราศจากให้สินบนใน
ทุกรู ปแบบ
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องดําเนิน ธุ รกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ ต้องมีการ จัดการบันทึกทางธุ รกิจและบัญชี ที$
เกี$ยวข้องกับการทําธุ รกิจ อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมที$จะจัดส่ งให้ตรวจสอบ เมื$อมีการร้องขอ
• ผูผ้ ลิต / จัดหาสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ จะต้องปกป้ อง ข้อมูลความลับของบริ ษทั
ประกาศ ณ วันที$ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(นายเย็บ ซู ชวน)
ประธานและประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร

