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บทนํา 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซืAอสัตย ์สุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได ้เพืAอให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีAดี ซึA งบริษทัฯ ไดก้าํหนด
นโยบายและยดึถือตลอดมา บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รของบริษทัฯ มีจิตสาํนึกทีAดีต่อความซืAอสตัยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ทีA 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัดีถึงความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชัAน ซึA งไม่ใช่เพียงกระทบชืAอเสียงทีAดีขององคก์รแต่ยงัส่งผลต่อระบบ
บริหารจดัการองคก์รอยา่งมากมายและโดยเฉพาะระเบียบประพฤติปฏิบติัอนัดีต่อสังคม บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัAนขึ'นมา โดยนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน (“นโยบาย”) ฉบบันี' ถือเป็นส่วนเพิAมเติมของประมวลจริยธรรมของบริษทัและ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

วัตถุประสงค์ 
1. แสดงถึงทิศทาง และกรอบการดาํเนินการของบริษทัฯ เกีAยวกบัการบริหารจดัการการทุจริตคอร์รัปชัAน หลกัการปฏิบติัทีAดี ป้องกนั

การเกิดการทุจริตคอร์รัปชัAน อนัเป็นทีAยอมรับวา่เหมาะสม สาํหรับการปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจ และ
สงัคมของประเทศ 

2. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความร่วมมือของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้กีAยวขอ้ง กบันโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัAน เพืAอเป็นแนวปฎิบติั เพืAอส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองคก์รทีAมีการบริหารจดัการทีAดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ และมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

ขอบเขตของนโยบาย 
1. นโยบายฉบบันี' นาํมาใชบ้งัคบักบับุคคลากรของบริษทัในทุกระดบั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั รวมถึง

พนัธมิตร และผูมี้ส่วนได้เสียทีAเกีAยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้ ลูกหนี'  เจ้าหนี'  หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีAรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ และบุคคลทีAเกีAยวขอ้ง 

2. การบังคับใช้นโยบายฉบับนี' โดยพิจารณาให้สอดคล้อง กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีAยง ระเบียบว่าดว้ยอาํนาจอนุมติั คู่มืออาํนาจอนุมติัและการ
ดาํเนินงาน รวมถึงคู่มือทีAเกีAยวขอ้ง ตลอดจนแนวปฎิบติัอืAนไดทีAบริษทัจะกาํหนดทั'งทีAมีอยูใ่นปัจจุบนัและกาํหนดขึ'นในอนาคต 

นิยาม 

 บริษทั หมายถึง บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน ) 

 การคอร์รัปชั*น (Corruption) หมายถึง การกระทาํทีAให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใดแก่เจา้หน้าทีAรัฐใน
ประเทศ เจา้หนา้ทีAของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ทีAขององคก์รระหวา่งประเทศ เพืAอจูงใจใหก้ระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวงิการกระทาํ
อนัมิชอบดว้ยหนา้ทีA และมีเจตนาใหไ้ดรั้บประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอื้Aนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซึAงอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง 
การบริจาคเพืAอการกศุล เงินสนบัสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ เป็นตน้ 
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 การทุจริต (Fraud) หมายถึง ประพฤติชัAว ประพฤติไม่ดี ไม่ซืAอตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใชอุ้บายหรือเลห์เหลีAยมหลอกลวง
เพืAอให้ไดสิ้AงทีAตอ้งการ เพืAอการแสวงหาประโยชน์ทีAมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเอง หรือผูอื้Aน เช่น ยกัยอกเงิน หรือ ทรัพยสิ์น
ของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน การฉอ้โกง การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น การตกแต่งบญัชีหรือการแกไ้ขปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการให้
สินบนทุกรูปแบบไม่วา่จะโดยตรง หรือโดยออ้ม 
 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนดา้นการเงินหรือส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพืAอสนบัสนุนพรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลทีAเกีAยวขอ้งทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม เพืAอใหไ้ดม้าซึAงสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ แต่ทั'งนี' ไม่
รวมถึงพนกังานการทีAพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพ 
 การบริจาคเพื*อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิAงของ หรือประโยชน์อืAนได ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลใดทีAจัดตั' งขึ' น เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร สาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรทีAทําประโยชน์เพืAอสังคม อันมี
วตัถุประสงคเ์พืAอจดัทาํสาธารณะประโยชน์ใหส้งัคมโดยไม่หวงัสิAงตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองคก์รทีAเขา้ไปใหก้ารสนบัสนุน 
 เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินทีAจ่ายใหห้รือไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้ สมาคม มูลนิธิ องคก์รกุศล หรือองคก์รทีAไม่แสวงหา
กาํไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พืAอส่งเสริมตราสินคา้ หรือ ชืAอเสียงของบริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชืAอถือทางการคา้ช่วยกระชบั
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมกบัโอกาส 
 ค่าของขัวญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื*นๆ ที*เกี*ยวข้อง หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีAจ่ายเพืAอเป็นค่าสิAงของใดๆ ทีAมี
มูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิAงทีAใชแ้ทนเงินสด และสิAงทีAสามารถแลกเปลีAยนเป็นสินคา้หรือบริการ 
 ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใชจ่้ายจาํนวนเล็กนอ้ยทีAจ่ายแก่เจา้หนา้ทีAของรัฐอยา่งไม่เป็นทางการ 
และเป็นการใหเ้พียงเพืAอใหม้ัAนใจวา่เจา้หนา้ทีAของรัฐจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการเร็วขึ'น โดยกระบวนการ
นั'นไม่ตอ้งอาศยัดุยพินิจของเจา้หนา้ทีAรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ทีAของเจา้หนา้ทีAรัฐผูน้ั'นรวามทั'งเป็นสิทธิทีAนิติบุคคลพึงจะไดรั้บ
ตามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง และการไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
 พนักงานบริษทั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัของบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) 

หน้าที*ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ทีAรับผิดชอบเป็นผูอ้นุมติั และกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัAนทีAชดัเจน สืAอสารนโยบายแก่พนกังานของบริษทัทุกระดบั และบุคคลภายนอกเพืAอใหเ้กิดการนาํไปปฎิบติัไดจ้ริง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีAสอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเกีAยวกบัมาตรการคอร์รัปชัAนของ
บริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ในหนา้ทีAรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน สอบทานใหบ้ริษทัปฎิบติัตามกฎหมายทีAเกีAยวขอ้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง กาํหนดนโยบายการบริหารความเสีAยงและกลยทุธ์การบริหารความเสีAยงทีAมีผลต่อนโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัAน พิจารณาและกลัAนกรองการจดัสรรสินทรัพยเ์ชิงกลยุทธ์ ให้สอดคลอ้งกบัความเสีAยงทีAยอมรับไดข้องบริษทัและ
รายงานผลการบริหารความเสีAยงต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ผู้บริหาร มีหนา้ทีA นาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนไปปฎิบติัในการ
ทาํงาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพืAอให้สอดคลอ้งกบัการเปลีAยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ทีAและรับผิดชอบ รับนโยบายจากกรรมการมาจดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน ให้
คาํปรึกษาและขอ้แนะนาํเกีAยวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน สอบทานในการตรวจสอบ และสอบทานการปฎิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน สืAอสารและหรืออบรมให้ความรู้เกีAยวกบันโยบาย สอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจง้
เบาะแส เพืAอให้มัAนใจว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในดา้นการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัAนทีAเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติและข้อกาํหนดในการดําเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั*น 
บททั-วไปนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัAนในทุกรูปแบบ ทั'งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตาม นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
อยา่งเหมาะสม และสมํAาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพืAอให ้สอดคลอ้งกบัการเปลีAยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

1. บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในเพืAอป้องกันการคอร์รัปชัAนในเรืA องทีAมีความเสีAยงสูงทีAก่อให้เกิดการคอร์รัปชัAน กรรมการ และ
พนกังานของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ทีAโดยยึดนโยบายนี' เป็นหลกั ห้ามขอ้งเกีAยวกบัการทุจริตคอร์รัปชัAน ไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มและหากพบเห็นหรือทราบเกีAยวกบัการทุจริตคอร์รัปชัAนไม่วา่จะเกีAยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ทีAของตนหรือไม่ก็ตาม ตอ้งรายงาน
ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนหรือผูมี้อาํนาจดูแลรับผิดชอบเกีAยวกบัการประพฤติตามนโยบายนี' รับทราบ แต่ถา้หากผูน้ั'นทุจริตเสียเองก็ให้
รายงานแก่ผูมี้ตาํแหน่งเหนือกวา่ขึ'นไปทราบ 

2. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ทีAเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัAน การให ้หรือรับสินบน แก่เจา้หนา้ทีAของรัฐและเอกชน หรือผู ้
มีส่วนไดเ้สียทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ เพืAอใหไ้ดม้าหรือคงไวซื้Aงธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางกการแข่งขนั หรือเพืAอประโยชน์ของตนเอง
และผูที้AเกีAยวขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมืAอพบเห็นการกระทาํทีAเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปปชัAนทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป้นหน้าทีAทีAตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลทีAรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 

4. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีAปฏิเสธการคอร์รัปชัAน หรือแจง้เบาะแสเรืAองการคอร์รัปชัAนให้กบับริษทัฯ ตามทีA
กาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูที้Aใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปชัAน 

5. ผูที้Aกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัAน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ ซึA งจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าดว้ยวินัย
พนกังานของบริษทั ทีAกาํหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั'นๆ ผิดต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจกบับุคคลทีAตอ้งปฏิบติัหนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเรืAองทีAตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรรัปชัAนนี'  

7. บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยา่งสมํAาเสมอเพืAอป้องกนัมิให้มี
การคอร์รัปชัAน 
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8. บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีAสะท้อนถึงความมุ่งมัAนของบริษทัฯ ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัAนตั'งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลืAอนตาํแหน่ง 

 

นโยบายในการปฏิบัตงิานที-เกี-ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั-น 
บริษทัฯ มีนโยบาย ห้ามพนักงานของบริษทั รับ หรือให้ของขวัญ การเลี'ยงรับรองหรือบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ รวมทั'งสิทธิ

ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ใหก้บัลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั หน่วยงานของรัฐ หรือ เจา้หนา้ทีA หรือ ผูที้AมีความเกีAยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั เพืAอให้
ไดม้าซึAงธุรกิจหรือจูงใจใหเ้จา้หนา้ทีAของรัฐใหก้ระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ทีAเพืAอประโยชน์ของบริษทั หรือมีผลกระทบเกีAยวการดาํเนินการ
ของบริษทั โดยมีขอ้กาํหนดดงันี'  
1. ประเภทของค่าใช้จ่ายที-อาจเป็นเหตุจูงใจในการทุจริตและคอร์รัปชั-น 

1.1 ค่าของขัวญ และการรับรอง 

1.1.1 การให้ หรือการรับของขวัญ การเลี' ยงรับรอง หรือการบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ ทีAเกีAยวขอ้ง (Gift  /Hospitality 

/Entertain) จะกระทาํไดก็้ต่อเมืAอเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใดตามธรรมจรรยา หรือให้กนัตามมารยาททีAปฏิบติั
ในสงัคม และตอ้งปฏิบติัในวาระโอกาสทีAเหมาะสม  

1.1.2 พนักงานของบริษทัตอ้งกระทาํตามขั'นตอนการอนุมติั การควบคุม รวมถึงการรายงานตามระเบียบของบริษทัทีAกาํหนดไว ้
รวมทั'งเป็นค่าใชจ่้ายทีAไดข้องบประมาณไวแ้ลว้ 

1.1.3 ตอ้งมีใบเสร็จ ใบกาํกบัภาษีหรือเอกสารรับรองทีAเพียงพอในการเบิกจ่าย และบนัทึกตามมาตรฐานบญัชี 
1.2 ค่าอาํนวยความสะดวก ( Facilitation Payment)  

บริษทัฯ  มีนโยบายหา้มจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ทีAของรัฐไม่วา่กรณีใดๆ เนืAองจากการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกทีAจ่าย
ใหเ้จา้หนา้ทีAของรัฐมีความเสีAงสูงทีAกลายเป็นสินบน หรือเป็นค่าใชจ่้ายทีAมิชอบดว้ยกฎหมาย บริษทัไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัดงันี'  

1.2.1 หา้มพนกังานของบริษทั ให ้ขอให ้หรือรับ วา่จะให้ค่าอาํนวยความสะดวก หรือ สินบน ในรูปแบบทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อืAนใดแก่เจา้หน้าทีAรัฐ เจา้หน้าทีAของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หน้าทีAขององค์กรระหว่างประเทศ เพืAอจูงใจให้กระทาํการ ไม่
กระทาํการ หรือประวงิการกระทาํการ อนัส่งผลกระทบเกีAยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

1.2.2 การการติดต่องานภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซืAอสัตย ์และจดัตารางการทาํงานและเอกสารทีAตอ้งใชใ้ห้สอดคลอ้งตรง
กบัทีAระเบียบปฏิบติัของส่วนราชการกาํหนด  และปฏิบติัตามกฎหมายทีAเกีAยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

1.2.3 บริษทัมีการสืAอสารทีAชดัแจง้ถึงขอ้หา้มดงักล่าวใหพ้นกังานของบริษทั และผูก้ระทาํแทนบริษทัไดรั้บทราบทัAวกนั 
1.3 เงนิสนับสนุน (Sponsorship) 

บริษทัฯ สามารถใหเ้งินสนบัสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พืAอการดาํเนินธุรกิจ ส่งเสริมชืAอเสียงและภาพลกัษณ์ทีA
ดีของบริษทัโดยมีขอ้กาํหนดดงันี'  

1.3.1 เงินสนบัสนุนตอ้งกระทาํในนามของบริษทัเท่านั'น 
1.3.2 ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานทีAชดัเจนในกระบวนการอนุมติัและใชเ้งินสนบัสนุนซึA งสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัซื'อจดัจา้งของ

บริษทัฯ 
1.3.3 เงินสนบัสนุนตอ้งไม่ถูกใชเ้พืAอเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน และไม่ไดเ้ป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชัAน 
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2. การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions) 
บริษทัฯ มีนโยบาย หา้มจ่ายเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใด เพืAอสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองและบริษทัไม่มีแนวปฏิบติัทีAจะ

ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลทีAเกีAยวขอ้งทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม เพืAอให้
ไดม้าซึAงสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ 

 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพืAอใหก้ารบริหารงานทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกนัมิให้มีการ
คอร์รัปชัAนทุกรูปแบบ บริษทัมีขอ้กาํหนดดงันี'  

3.1 บริษทัฯ ตอ้งนาํนโยบายฉบบันี'มาปรับใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั'งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคดัเลือกพนกังาน โดย
พนักงานทีAไดรั้บการคดัเลือก ตอ้งไม่กระทาํความผิดทางวินัยหรือไม่ไดรั้บโทษในความผิดทีAเกีAยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
นอกจากนี'  การเลืAอนตาํแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังาน และการให้ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจารณาผลการปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและไม่มีประวติัการทุจริตและคอร์รัปชัAน หรือความประพฤติทีAขดัขวางต่อการปฏิบติัของนโยบายฉบบันี'  

3.2 บริษทัตอ้งใหค้วามรู้ และสร้างความตระหนกั เพืAอใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เกีAยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัAน บริษทัจดัให้
มีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกีAยวกบันโยบายแก่พนกังานเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครั' ง 

3.3 บริษทัชี'แจงบทลงโทษของการฝ่าฝืนนโยบายนี' ใหแ้ก่พนกังานบริษทัรับทราบ 
3.4 บริษทัตอ้งมีนโยบายทีAจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานของบริษทัทีAปฏิเสธการคอร์รัปชัAน ถึงแมก้าร

ปฏิเสธนั'นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และมีกระบวนการสืAอสารใหพ้นกังานไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน 
4 การสื-อสาร การรายงานข้อมูลแก่สาธารณชน หรือผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ มีนโยบายสืAอสารขอ้มูลต่างๆ ทีAเกีAยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้งการทุจริตและคอร์รัปชัAนเพืAอใหพ้นกังานของบริษทั ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ 
ตวัแทน คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูที้AเกีAยวขอ้งทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสืAอทั' งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านทางระบบ ADB 
knowledge, www.adb.co.th, รายงานประจาํปี เป็นตน้ เพืAอส่งเสริมชืAอเสียงและภาพลกัษณ์ทีAดีของบริษทัในการต่อตา้นคอร์รัปชัAน บริษทัได้
กาํหนดวธีิการทาํงานดงันี'  

4.1 บริษทัฯ มีการเผยแพร่ใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจเกีAยวกบันโยบายนี' ใหแ้ก่พนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพืAอรับทราบมาตรการใน
การป้องกนัการคอร์รัปชัAน 

4.2 บริษทัฯ เปิดรับขอ้เสนอแนะเกีAยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัAนจากพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  5.   การประเมนิความเสี-ยงการต่อต้านการคอร์รัปชั-น (Anti-Corruption risk assessment) 

บริษทัฯ มีการจดัทาํการประเมินความเสีAยงในการคอร์รัปชัAน โดยเฉพาะการประเมินความเสีAยงในการให้สินบนเจา้หนา้ทีAรัฐ โดยมุ่งเป้า
ไปทุกกระบวนการ พนักงานทุกระดบัทีAมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์หรือติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอก โดยมี
วธีิดาํเนินการดงันี'  

5.1 ตอ้งทาํการประเมินความเสีAยงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัAนอยา่งต่อเนืAอง เพืAอลดโอกาสในการทุจริตทั'งภายในและภายนอกบริษทั 
อยา่งนอ้ยประเมินปีละ 1 ครั' ง 

5.2 จดัทาํนโยบายบริหารความเสีAยง โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั'นตํAาในการบริหารจดัการความเสีAยง 
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6 ระบบการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผดิ ( Whistle Blowing Policy) 
บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองทีAเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ดว้ยความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลากรทีAแจง้เรืAองทุจริตและคอร์รัปชัAน โดย

กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้เบาะแส และกระบวนการตรวจหาขอ้เท็จจริง              
ดูรายละเอียดไดใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด (Whistle Blowing Policy) 
 

7 การตดิตามและทบทวน 
บริษทัฯ ตอ้งติดตามและทบทวนการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัAน เพืAอให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสีAยงทีAเปลีAยนแปลงไปเกีAยวกบั

นโยบายนี'  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีAสอบทานมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัAนและการควบคุมภายในทีA เกีAยวข้องและ
คณะกรรมการความเสีAยง ตอ้งสอบทานการประเมินความเสีAยงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัAน และจดัทาํรายงานผลไปยงัคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
สมํAาเสมอ 
8 บทลงโทษ 

บริษทัฯ มีกระบวนการในการลงโทษพนกังานของบริษทัทีAไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัAนอยา่งเหมาะสม การลงโทษนี' รวมถึง
การเลิกจา้งหรือปลดออก ตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั นอกจากนี'อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั'นๆ ผิดต่อบทบญัญติั
ของกฎหมาย 

นโยบายฉบบันี'ไดรั้บการอนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 4/2562 วนัทีA 8 สิงหาคม 2562 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนฉบบัเดิม
ตั'งแต่วนัทีA 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เอกสารแนบท้าย 
แนวทางปฏิบัตใินเรื-องของขัวญ ของกาํนัลและการเลี:ยงรับรอง 

ของขวัญ ของกาํนลัหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีAไดรั้บจากการให้ กบัคู่คา้ ลูกคา้ ทีAอาจจะมีความสัมพนัธ์ คา้ขายหรือดาํเนินธุรกิจทั'งใน
ปัจจุบนัและอาจเกิดขึ'นในอนาคต อาจพิจารณาไดว้า่อาจมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในเรืAองใด เรืAองหนึAง ซึA งอาจมองไดว้า่เป็นการให้เพืAอเป็น
รางวลั หรือ อีกนยัหนึAงอาจเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจทีAเหมาะสมและเป็นธรรม ซึAงบางกรณีก็พิจารณาไดว้า่ทาํไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และไดรั้บอนุญาตเพืAอใหห้รือรับของขวัญ ของกาํนลั หรือผลประโยชน์ใดๆ ได ้
ขอบเขต 

แนวทางปฏิบติัในเรืAองของขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ใชก้บัพนกังานของบริษทัทุกคนทีAตอ้งตดัสินใจเพืAอสัAงซื'อและ/หรือ 
เพืAอตกลงทาํสญัญา ขายสินคา้ ใหบ้ริการหรือผลประโยชน์ใดหรืออยูใ่นสถานะทีAมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนั'นๆ 

ของขวัญ ของกาํนัลและการเลี'ยงรับรอง หมายรวมถึงสิAงทีAมีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกินระดบัทีAไดรั้บอนุญาต ซึA งพนกังานของบริษทัฯ 
หนึAงคนหรือกลุ่มคนไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้ เพืAอเป็นการสร้างความส้มพนัธ์ทีAดี มีความเหมาะสมในแต่ละวาระและถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั'งนี'  
เพืAอความโปร่งในและเพืAอไม่ให้การให้หรือรับของขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรองนั'น ก่อให้เกิดความคาดหวงัต่อผลในการให้หรือรับ
ของนั'นๆ ซึAงไม่เป็นธรรมและ/หรือมองไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั'น บริษทัจึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัในเรืAองของขวัญ ของกาํนลัและ
การเลี'ยงรับรองไวด้งันี'  

1. การรับหรือการใหข้องขวญั ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรองตามประเพณี สามารถกระทาํได ้ซึAงตอ้งมัAนใจวา่จะไม่มีผลกระทบหรือจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินงานและธุรกิจของบริษทัฯ 

2. การรับหรือการใหข้องขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ตอ้งโปร่งใสและไม่คาดหวงัต่อผลในการรับหรือใหข้องนั'นๆ 
3. การรับหรือการให้ของขวญั ของกาํนัลและการเลี' ยงรับรองตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฏเกณฑ์อืAนทีAเกีAยวขอ้ง รวมถึงนโยบาย 

มาตรการดาํเนินการ แนวทางปฏิบติัและคู่มือต่างๆ ของบริษทัฯ 
4. การใหข้องขวญั ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ตอ้งในนามของบริษทัฯ ทั'งนี'  ค่าของขวัญ ของกาํนลัและค่าใชจ่้ายในการเลี'ยงรับรอง

ทุกรายการจะตอ้งมีการลงบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลกัฐานและการอนุมติัตามขั'นตอนเพืAอการทวนสอบในภายหลงั 
5. การรับของขวัญ ของกาํนลั ในโอกาสตามประเพณีนิยม ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 7,000 บาทหรือเทียบเท่า ทั'งนี'  การรับของขวญั ของกาํนลั

ตอ้งรายงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาทราบและถา้ของขวัญเป็นของใชที้Aไม่เน่าเสีย ใหน้าํของขวัญทีAไดรั้บไปลงทะเบียนทีAแผนกธุรการเก็บ
เป็นของส่วนรวมเพืAอใชใ้นกิจกรรมของบริษทัฯ ต่อไป 

ตัวอย่างของขวญั ของกาํนัลและการเลีWยงรับรองที*สามารถรับได้ 

• ของทีAละลึกหรือสินคา้เพืAอการโฆษณาทีAมีตราสญัลกัษณ์ขององคก์รนั'นๆ ทีAมีมูลค่าสมเหตผุล 

• ของขวัญ หรือกระเชา้ของขวัญในช่วงเทศกาล 
ตัวอย่างของขัวญ ของกาํนัล การเลีWยงรับรองที*ไม่สามารถรับได้ 

• เงินสด ทีAไม่ใส่เงินรางวลัเพืAอสนบัสนุนกิจกรรมของพนกังาน 

• กิจกรรมเพืAอการสันทนาการ หรือกิจกรรมในรูปแบบอืAนๆ เพืAอประโยชน์ส่วนบุคคล ซึA งพิจารณาไดว้่ามีมูลค่ามาก เช่น การ
เดินทางไปต่างประเทศ ใหห้อ้งพกัรับรองราคาแพง สมาชิกคลบัเฮาส์หรือสถานบริการต่างๆ 
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พนกังานตอ้งตระหนกัไวเ้สมอวา่ ควรรายงานและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา หากมีขอ้สงสยัวา่การรับหรือการใหข้องขวัญ ของกาํนลั และการเลี'ยง
รับรอง ในแต่ละเหตุการณ์ทีAมีสภาวะแวดลอ้มต่างๆกนั 

แนวทางในการปฏบิัตให้เป็นรูปธรรม มีดงันี'  
1. จดัใหมี้การประเมินความเสีAยงทีAเกีAยวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทัฯ รวมถึงการนาํนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนและ

แผนการกาํกบัการทาํงานไปปฏิบติัและจดัใหมี้คู่มือ แนวทางในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.1 นโยบายเหล่านี'จะหา้มการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมทีAอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและตอ้งแน่ใจวา่การบริจาคเพืAอการ

กุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ตอ้งโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพืAอ
โนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ทีAภาครัฐ เอกชน มีการดาํเนินการทีAไม่เหมาะสม 

1.2 นโยบายหล่านี'จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองคก์รในรูปแบบ ประกาศ และ จรรยาบรรธุรกิจ เพืAอเป็นแนวทางใหผู้บ้ริการและ
พนกังานในการปฏฺบติัตนอยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกาํหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตาม 

1.3 จดัให้มีการอบรมแก่พนกังานเพืAอส่งเสริมความซืAอสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ทีAและความรับผิดชอบ 
รวมถึงสืAอใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัAนขององคก์รในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีAดีของธุรกิจ 

1.4 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสม เพืAอป้องกนัไม่ใหพ้นกังานมีการปฏิบติัทีAผิดจรรยาบรรณ รับประกนัใหมี้การกาํกบั
ดูแลกิจการทีAดี ยกระดบัค่านิยมความซืAอสตัย ์สุจริตและความรับผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

1.5 จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีAโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นยาํ 
1.6 จดัให่มีช่องทางในการสืAอสารเพืAอใหพ้นกังานและผูที้Aมีส่วนเกีAยวขอ้งสามารถทีAจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมัAนใจไดว้า่จะ

ไดรั้บการคุม้ครองและมีเจา้หนา้ทีAหรืAอผูบ้ริหาร กรรมการทีAเหมาะสมเป็นคนกลางในการับเรืAองร้องเรียนหรือพิจารณาไต่สวน
เรืAองร้องเรียน 

2. เปิดเผยและใหโ้อกาสพนกังานและผูบ้ริหาร ลูกคา้ คู่คา้ แลกเปลีAยนประสบการณ์ แนะนาํแนวปฏิบติัทีAดี แนวทางแห่งความสาํเร็จใน
การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนในองคก์ร 
2.1 บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังาน เสนอความเห็น สร้างกิจกรรม ร่วมโครงการต่างๆทีAจะสนบัสนุนให้เกิดการองคร์วมของการ

ต่อตา้นการทุจริต 
2.2 สนบัสนุนให้พนกังาน ร่วมอบรมสัมนา เสวนา แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในการประชุมต่างๆ เพืAอสร้างความเขา้ใจ

และใขขอ้กงัวลถึงปัญหาทีAเกิดขึ'นทีAมีผลต่อการปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
2.3 ใช้ความพยายามหาแนวร่วมเพืAอการต่อต้านการทุจริตกับ คู่ค้า ลูกค้า โดยการลงนามในเอกสารทีAส่งเอกสารหลักฐาน                      

ขอคาํยนืยนัการต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงใจและเหมาะสม 
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