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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั-น Anti-Corruption Policy
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บริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส ซืA อสัตย์ สุ จริ ตและสามารถ
ตรวจสอบได้ เพืAอให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงดําเนิ นการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดี ซึA งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
นโยบายและยึดถือตลอดมา บริ ษทั ฯ จึงมุ่งส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนในองค์กรของบริ ษทั ฯ มีจิตสํานึกทีAดีต่อความซืAอสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิ
หน้าทีA
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักดีถึงความเสี ยหายของการทุจริ ตคอร์ รัปชันA ซึA งไม่ใช่เพียงกระทบชืAอเสี ยงทีAดีขององค์กรแต่ยงั ส่ งผลต่อระบบ
บริ หารจัดการองค์กรอย่างมากมายและโดยเฉพาะระเบียบประพฤติปฏิบตั ิอนั ดีต่อสังคม บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์รัปชันA ขึ'นมา โดยนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันA (“นโยบาย”) ฉบับนี'ถือเป็ นส่วนเพิAมเติมของประมวลจริ ยธรรมของบริ ษทั และ
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

วัตถุประสงค์
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1. แสดงถึงทิศทาง และกรอบการดําเนินการของบริ ษทั ฯ เกีAยวกับการบริ หารจัดการการทุจริ ตคอร์ รัปชันA หลักการปฏิบตั ิทีAดี ป้ องกัน
การเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชันA อันเป็ นทีAยอมรับว่าเหมาะสม สําหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ
2. เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความร่ วมมือของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูเ้ กีAยวข้อง กับนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชันA เพืAอเป็ นแนวปฎิบตั ิ เพืAอส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรทีAมีการบริ หารจัดการทีAดีมีประสิ ทธิ ภาพ มีจรรยาบรรณ และมี
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายฉบับนี' นาํ มาใช้บงั คับกับบุคคลากรของบริ ษทั ในทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั รวมถึง
พันธมิ ตร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีA เกีA ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ ลูกหนี' เจ้าหนี' หน่ วยงานของรั ฐ เจ้าหน้าทีA รัฐ
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทีAเกีAยวข้อง
2. การบัง คับ ใช้น โยบายฉบับ นี' โดยพิ จ ารณาให้ สอดคล้อ ง กับ นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ คู่ มื อ จรรยาบรรณ กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสีA ยง ระเบียบว่าด้วยอํานาจอนุ มตั ิ คู่มืออํานาจอนุ มตั ิและการ
ดําเนินงาน รวมถึงคู่มือทีAเกีAยวข้อง ตลอดจนแนวปฎิบตั ิอืAนไดทีAบริ ษทั จะกําหนดทั'งทีAมีอยูใ่ นปั จจุบนั และกําหนดขึ'นในอนาคต

นิยาม
บริษทั หมายถึง บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน )
การคอร์ รัปชั*น (Corruption) หมายถึง การกระทําทีA ให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืAนใดแก่เจ้าหน้าทีA รัฐใน
ประเทศ เจ้าหน้าทีAของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้าหน้าทีAขององค์กรระหว่างประเทศ เพืAอจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรื อประวิงการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าทีA และมีเจตนาให้ได้รับประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ืAนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึAงอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพืAอการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขัวญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืAนๆ เป็ นต้น
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การทุจริ ต (Fraud) หมายถึง ประพฤติชวัA ประพฤติไม่ดี ไม่ซืAอตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรื อเลห์เหลีAยมหลอกลวง
เพืAอให้ได้สAิ งทีAตอ้ งการ เพืAอการแสวงหาประโยชน์ทีAมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง หรื อผูอ้ ืAน เช่น ยักยอกเงิน หรื อ ทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน การตกแต่งบัญชีหรื อการแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการให้
สิ นบนทุกรู ปแบบไม่วา่ จะโดยตรง หรื อโดยอ้อม
การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรื อส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษทั เพืAอสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลทีAเกีAยวข้องทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรง
หรื อทางอ้อม เพืAอให้ได้มาซึAงสิ ทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อความได้เปรี ยบทางธุรกิจการค้า แต่ท' งั นี' ไม่
รวมถึงพนักงานการทีAพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองตามสิ ทธิเสรี ภาพ
การบริ จาคเพื*อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริ จาคเงินหรื อสิA งของ หรื อประโยชน์อืAนได ให้บุคคลหรื อนิ ติ
บุ ค คลใดทีA จัด ตั'ง ขึ' น เช่ น สมาคม มู ล นิ ธิ องค์ก ร สาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา หรื อ องค์ก รทีA ท ํา ประโยชน์ เ พืA อ สัง คม อัน มี
วัตถุประสงค์เพืAอจัดทําสาธารณะประโยชน์ให้สงั คมโดยไม่หวังสิA งตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากองค์กรทีAเข้าไปให้การสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินทีAจ่ายให้หรื อได้รับจากลูกค้า คู่คา้ สมาคม มูลนิ ธิ องค์กรกุศล หรื อองค์กรทีAไม่แสวงหา
กําไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพืAอส่งเสริ มตราสิ นค้า หรื อ ชืAอเสี ยงของบริ ษทั อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชืAอถือทางการค้าช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมกับโอกาส
ค่ าของขัวญ ค่ าบริการต้ อนรับ (Hospitality) และค่ าใช้ จ่ายอื*นๆ ทีเ* กีย* วข้ อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีAจ่ายเพืAอเป็ นค่าสิA งของใดๆ ทีAมี
มูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิA งทีAใช้แทนเงินสด และสิA งทีAสามารถแลกเปลีAยนเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
ค่ าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยทีAจ่ายแก่เจ้าหน้าทีAของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ
และเป็ นการให้เพียงเพืAอให้มนัA ใจว่าเจ้าหน้าทีAของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุน้ ให้ดาํ เนินการเร็ วขึ'น โดยกระบวนการ
นั'นไม่ตอ้ งอาศัยดุยพินิจของเจ้าหน้าทีAรัฐ และเป็ นการกระทําอันชอบด้วยหน้าทีAของเจ้าหน้าทีAรัฐผูน้ ' นั รวามทั'งเป็ นสิ ทธิทีAนิติบุคคลพึงจะได้รับ
ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสื อรับรอง และการได้รับการบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
พนักงานบริษทั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้าทีAรับผิดชอบเป็ นผูอ้ นุมตั ิ และกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฎิบตั ิการต่อต้านทุจริ ตและ
คอร์รัปชันA ทีAชดั เจน สืA อสารนโยบายแก่พนักงานของบริ ษทั ทุกระดับ และบุคคลภายนอกเพืAอให้เกิดการนําไปปฎิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีAสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีAยวกับมาตรการคอร์รัปชันA ของ
บริ ษทั ตามโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) ในหน้าทีAรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริ ษทั ปฎิบตั ิตามกฎหมายทีAเกีAยวข้อง
คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง กําหนดนโยบายการบริ หารความเสีA ยงและกลยุทธ์การบริ หารความเสีA ยงทีAมีผลต่อนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตและคอร์ รัปชันA พิจารณาและกลันA กรองการจัดสรรสิ นทรัพย์เชิ งกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความเสีA ยงทีA ยอมรับได้ของบริ ษทั และ
รายงานผลการบริ หารความเสีA ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร ผู้บริ หาร มีหน้าทีA นํานโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA ไปปฎิบตั ิในการ
ทํางาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพืAอให้สอดคล้องกับการเปลีA ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของกฎหมาย
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีAและรับผิดชอบ รับนโยบายจากกรรมการมาจัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA ให้
คําปรึ กษาและข้อแนะนําเกีA ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA สอบทานในการตรวจสอบ และสอบทานการปฎิ บตั ิ ตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA สืA อสารและหรื ออบรมให้ความรู ้เกีAยวกับนโยบาย สอบสวนข้อเท็จจริ งในกรณี มีการร้องเรี ยน หรื อการแจ้ง
เบาะแส เพืAอให้มนัA ใจว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในด้านการป้ องกันการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA ทีA เหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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แนวปฏิบัติและข้ อกําหนดในการดําเนินตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั*น

บททัว- ไปนโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการหรื อยอมรับการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชันA ในทุกรู ปแบบ ทั'งทางตรง หรื อ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานทีAเกีAยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA
อย่างเหมาะสม และสมํAาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนิ นการเพืAอให้ สอดคล้องกับการเปลีAยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย

CO
NT
R

OL
L

ED

1. บริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุ มภายในเพืAอป้ องกันการคอร์ รัปชันA ในเรืA องทีA มีความเสีA ยงสู งทีA ก่อให้เกิ ดการคอร์ รัปชันA กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าทีAโดยยึดนโยบายนี' เป็ นหลัก ห้ามข้องเกีAยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันA ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดย
อ้อมและหากพบเห็นหรื อทราบเกีAยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันA ไม่วา่ จะเกีAยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีAของตนหรื อไม่ก็ตาม ต้องรายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของตนหรื อผูม้ ีอาํ นาจดูแลรับผิดชอบเกีAยวกับการประพฤติตามนโยบายนี' รับทราบ แต่ถา้ หากผูน้ ' นั ทุจริ ตเสี ยเองก็ให้
รายงานแก่ผมู ้ ีตาํ แหน่งเหนือกว่าขึ'นไปทราบ
2. ไม่ทาํ พฤติกรรมใด ทีAเป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชันA การให้ หรื อรับสิ นบน แก่เจ้าหน้าทีAของรัฐและเอกชน หรื อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทีAเกีAยวข้องกับบริ ษทั ฯ เพืAอให้ได้มาหรื อคงไว้ซืAงธุรกิจ หรื อข้อได้เปรี ยบทางกการแข่งขัน หรื อเพืAอประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ ีAเกีAยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมืAอพบเห็ นการกระทําทีA เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปปชันA ทีA เกีA ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยถือเป้ นหน้าทีA ทีAตอ้ งแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลทีAรับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
4. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลทีA ปฏิ เสธการคอร์ รัปชันA หรื อแจ้งเบาะแสเรืA องการคอร์ รัปชันA ให้กบั บริ ษทั ฯ ตามทีA
กําหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีAให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอรัปชันA
5. ผูท้ ีA กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัAน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึA งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบี ยบว่าด้วยวินัย
พนักงานของบริ ษทั ทีAกาํ หนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั'นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
6. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และทําความเข้าใจกับบุคคลทีAตอ้ งปฏิบตั ิหน้าทีAทีAเกีAยวข้องกับบริ ษทั ฯ หรื อ
อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรืA องทีAตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอรรัปชันA นี'
7. บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ อย่างสมํAาเสมอเพืAอป้ องกันมิให้มี
การคอร์รัปชันA
This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี'เป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ห้ามคัดลอกหรื อสืA อสารไปยังบุคคลทีAสามก่อนได้รับอนุมตั ิ
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8. บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการบริ หารทรั พยากรบุ ค คล ทีA สะท้อนถึ งความมุ่งมัAนของบริ ษทั ฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุ จ ริ ตและ
คอร์รัปชันA ตั'งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลืAอนตําแหน่ง
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นโยบายในการปฏิบัตงิ านทีเ- กีย- วข้ องกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั-น
บริ ษทั ฯ มีนโยบาย ห้ามพนักงานของบริ ษทั รับ หรื อให้ของขัวญ การเลี'ยงรับรองหรื อบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืAนๆ รวมทั'งสิ ทธิ
ประโยชน์ในรู ปแบบใดๆ ให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั หน่วยงานของรัฐ หรื อ เจ้าหน้าทีA หรื อ ผูท้ ีAมีความเกีAยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั เพืAอให้
ได้มาซึAงธุรกิจหรื อจูงใจให้เจ้าหน้าทีAของรัฐให้กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าทีAเพืAอประโยชน์ของบริ ษทั หรื อมีผลกระทบเกีAยวการดําเนิ นการ
ของบริ ษทั โดยมีขอ้ กําหนดดังนี'
1. ประเภทของค่ าใช้ จ่ายทีอ- าจเป็ นเหตุจูงใจในการทุจริตและคอร์ รัปชั-น
1.1 ค่ าของขัวญ และการรับรอง
1.1.1 การให้ หรื อการรับของขัวญ การเลี'ยงรับรอง หรื อการบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืAนๆ ทีAเกีA ยวข้อง (Gift /Hospitality
/Entertain) จะกระทําได้ก็ต่อเมืAอเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืAนใดตามธรรมจรรยา หรื อให้กนั ตามมารยาททีAปฏิบตั ิ
ในสังคม และต้องปฏิบตั ิในวาระโอกาสทีAเหมาะสม
1.1.2 พนักงานของบริ ษทั ต้องกระทําตามขั'นตอนการอนุมตั ิ การควบคุม รวมถึงการรายงานตามระเบียบของบริ ษทั ทีA กาํ หนดไว้
รวมทั'งเป็ นค่าใช้จ่ายทีAได้ของบประมาณไว้แล้ว
1.1.3 ต้องมีใบเสร็ จ ใบกํากับภาษีหรื อเอกสารรับรองทีAเพียงพอในการเบิกจ่าย และบันทึกตามมาตรฐานบัญชี
1.2 ค่ าอํานวยความสะดวก ( Facilitation Payment)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีAของรัฐไม่วา่ กรณี ใดๆ เนืA องจากการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกทีAจ่าย
ให้เจ้าหน้าทีAของรัฐมีความเสีA งสูงทีAกลายเป็ นสิ นบน หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายทีAมิชอบด้วยกฎหมาย บริ ษทั ได้กาํ หนดข้อพึงปฏิบตั ิดงั นี'
1.2.1 ห้ามพนักงานของบริ ษทั ให้ ขอให้ หรื อรับ ว่าจะให้ค่าอํานวยความสะดวก หรื อ สิ นบน ในรู ปแบบทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อืAนใดแก่เจ้าหน้าทีA รัฐ เจ้าหน้าทีA ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้าหน้าทีA ขององค์กรระหว่างประเทศ เพืAอจูงใจให้กระทําการ ไม่
กระทําการ หรื อประวิงการกระทําการ อันส่งผลกระทบเกีAยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
1.2.2 การการติดต่องานภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซืA อสัตย์ และจัดตารางการทํางานและเอกสารทีAตอ้ งใช้ให้สอดคล้องตรง
กับทีAระเบียบปฏิบตั ิของส่วนราชการกําหนด และปฏิบตั ิตามกฎหมายทีAเกีAยวข้องอย่างเคร่ งครัด
1.2.3 บริ ษทั มีการสืA อสารทีAชดั แจ้งถึงข้อห้ามดังกล่าวให้พนักงานของบริ ษทั และผูก้ ระทําแทนบริ ษทั ได้รับทราบทัวA กัน
1.3 เงินสนับสนุน (Sponsorship)
บริ ษทั ฯ สามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรื อนิติบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพืAอการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริ มชืAอเสี ยงและภาพลักษณ์ทีA
ดีของบริ ษทั โดยมีขอ้ กําหนดดังนี'
1.3.1 เงินสนับสนุนต้องกระทําในนามของบริ ษทั เท่านั'น
1.3.2 ต้องมีเอกสารหลักฐานทีA ชดั เจนในกระบวนการอนุ มตั ิและใช้เงิ นสนับสนุนซึA งสอดคล้องกับกระบวนการจัดซื' อจัดจ้างของ
บริ ษทั ฯ
1.3.3 เงินสนับสนุนต้องไม่ถูกใช้เพืAอเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน และไม่ได้เป็ นข้ออ้างในการคอร์รัปชันA
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2. การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
บริ ษทั ฯ มีนโยบาย ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืAนใด เพืAอสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองและบริ ษทั ไม่มีแนวปฏิบตั ิทีAจะ
ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลทีAเกีAยวข้องทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม เพืAอให้
ได้มาซึAงสิ ทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อความได้เปรี ยบทางธุรกิจการค้า
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพืAอให้การบริ หารงานทรัพยากรบุคคลสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และป้ องกันมิให้มีการ
คอร์รัปชันA ทุกรู ปแบบ บริ ษทั มีขอ้ กําหนดดังนี'
3.1 บริ ษทั ฯ ต้องนํานโยบายฉบับนี'มาปรับใช้กบั การบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั'งแต่กระบวนการสรรหาหรื อการคัดเลือกพนักงาน โดย
พนักงานทีA ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทําความผิดทางวินัยหรื อไม่ได้รับโทษในความผิดทีA เกีA ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA
นอกจากนี' การเลืAอนตําแหน่ ง การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และการให้ผลตอบแทน บริ ษทั ต้องพิจารณาผลการปฏิ บตั ิงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและไม่มีประวัติการทุจริ ตและคอร์รัปชันA หรื อความประพฤติทีAขดั ขวางต่อการปฏิบตั ิของนโยบายฉบับนี'
3.2 บริ ษทั ต้องให้ความรู ้ และสร้างความตระหนัก เพืAอให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง เกีAยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันA บริ ษทั จัดให้
มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และมีกระบวนการฝึ กอบรมทดสอบความรู ้เกีAยวกับนโยบายแก่พนักงานเป็ นประจําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั'ง
3.3 บริ ษทั ชี'แจงบทลงโทษของการฝ่ าฝื นนโยบายนี' ให้แก่พนักงานบริ ษทั รับทราบ
3.4 บริ ษทั ต้องมี นโยบายทีA จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานของบริ ษทั ทีA ปฏิ เสธการคอร์ รัปชัAน ถึงแม้การ
ปฏิเสธนั'นจะทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ และมีกระบวนการสืA อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างชัดเจน
4 การสื-อสาร การรายงานข้ อมูลแก่ สาธารณชน หรือผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสืA อสารข้อมูลต่างๆ ทีAเกีAยวข้องกับมาตรการต่อต้างการทุจริ ตและคอร์รัปชันA เพืAอให้พนักงานของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า
ตัวแทน คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม และผูท้ ีA เกีA ยวข้องทางธุ รกิ จได้รับทราบ ผ่านสืA อทั'งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านทางระบบ ADB
knowledge, www.adb.co.th, รายงานประจําปี เป็ นต้น เพืAอส่ งเสริ มชืAอเสี ยงและภาพลักษณ์ทีAดีของบริ ษทั ในการต่อต้านคอร์ รัปชันA บริ ษทั ได้
กําหนดวิธีการทํางานดังนี'
4.1 บริ ษทั ฯ มีการเผยแพร่ ให้ความรู ้และทําความเข้าใจเกีAยวกับนโยบายนี'ให้แก่พนั ธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพืAอรับทราบมาตรการใน
การป้ องกันการคอร์รัปชันA
4.2 บริ ษทั ฯ เปิ ดรับข้อเสนอแนะเกีAยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันA จากพันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5. การประเมินความเสี-ยงการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั-น (Anti-Corruption risk assessment)
บริ ษทั ฯ มีการจัดทําการประเมินความเสีA ยงในการคอร์ รัปชันA โดยเฉพาะการประเมินความเสีA ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าทีAรัฐ โดยมุ่งเป้ า
ไปทุกกระบวนการ พนักงานทุกระดับทีA มีโอกาสปฏิ สัมพันธ์หรื อติ ดต่องานกับหน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อบุคคลภายนอก โดยมี
วิธีดาํ เนินการดังนี'
5.1 ต้องทําการประเมินความเสีA ยงด้านทุจริ ตและคอร์ รัปชันA อย่างต่อเนืA อง เพืAอลดโอกาสในการทุจริ ตทั'งภายในและภายนอกบริ ษทั
อย่างน้อยประเมินปี ละ 1 ครั'ง
5.2 จัดทํานโยบายบริ หารความเสีA ยง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั'นตํAาในการบริ หารจัดการความเสีA ยง
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6 ระบบการแจ้ งเบาะแสการกระทําความผิด ( Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองทีAเหมาะสมแก่ผแู ้ จ้งเบาะแส ด้วยความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลากรทีAแจ้งเรืA องทุจริ ตและคอร์ รัปชันA โดย
กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยน และมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้เบาะแส และกระบวนการตรวจหาข้อเท็จจริ ง
ดูรายละเอียดได้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistle Blowing Policy)
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7 การติดตามและทบทวน
บริ ษทั ฯ ต้องติดตามและทบทวนการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชันA เพืAอให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสีA ยงทีAเปลีAยนแปลงไปเกีAยวกับ
นโยบายนี' โดยคณะกรรมการตรวจสอบทํา หน้า ทีA ส อบทานมาตรการป้ องกัน การคอร์ รั ป ชัAน และการควบคุ ม ภายในทีA เ กีA ย วข้อ งและ
คณะกรรมการความเสีA ยง ต้องสอบทานการประเมินความเสีA ยงด้านทุจริ ตและคอร์รัปชันA และจัดทํารายงานผลไปยังคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สมํAาเสมอ
8 บทลงโทษ
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานของบริ ษทั ทีAไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันA อย่างเหมาะสม การลงโทษนี' รวมถึง
การเลิกจ้างหรื อปลดออก ตามข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั นอกจากนี'อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั'นๆ ผิดต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
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นโยบายฉบับนี'ได้รับการอนุมตั ิโดยมติประชุมกรรมการบริ ษทั ครั'งทีA 4/2562 วันทีA 8 สิ งหาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิม
ตั'งแต่วนั ทีA 15 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
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เอกสารแนบท้าย
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แนวทางปฏิบัตใิ นเรื-องของขัวญ ของกํานัลและการเลีย: งรับรอง
ของขัวญ ของกํานัลหรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีAได้รับจากการให้ กับคู่คา้ ลูกค้า ทีAอาจจะมีความสัมพันธ์ ค้าขายหรื อดําเนิ นธุรกิจทั'งใน
ปั จจุบนั และอาจเกิดขึ'นในอนาคต อาจพิจารณาได้วา่ อาจมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจในเรืA องใด เรืA องหนึA ง ซึA งอาจมองได้วา่ เป็ นการให้เพืAอเป็ น
รางวัล หรื อ อีกนัยหนึAงอาจเป็ นอุปสรรคต่อการตัดสิ นใจทีAเหมาะสมและเป็ นธรรม ซึAงบางกรณี ก็พิจารณาได้วา่ ทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับอนุญาตเพืAอให้หรื อรับของขัวญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์ใดๆ ได้
ขอบเขต
แนวทางปฏิบตั ิในเรืA องของขัวญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรอง ใช้กบั พนักงานของบริ ษทั ทุกคนทีAตอ้ งตัดสิ นใจเพืAอสัAงซื' อและ/หรื อ
เพืAอตกลงทําสัญญา ขายสิ นค้า ให้บริ การหรื อผลประโยชน์ใดหรื ออยูใ่ นสถานะทีAมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจนั'นๆ
ของขัวญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรอง หมายรวมถึงสิA งทีA มีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกิ นระดับทีA ได้รับอนุ ญาต ซึA งพนักงานของบริ ษทั ฯ
หนึA งคนหรื อกลุ่มคนได้รับจากลูกค้า คู่คา้ เพืAอเป็ นการสร้างความส้มพันธ์ทีAดี มีความเหมาะสมในแต่ละวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ทั'งนี'
เพืAอความโปร่ งในและเพืAอไม่ให้การให้หรื อรับของขัวญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรองนั'น ก่อให้เกิดความคาดหวังต่อผลในการให้หรื อรับ
ของนั'นๆ ซึAงไม่เป็ นธรรมและ/หรื อมองได้วา่ เป็ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชั'น บริ ษทั จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรืA องของขัวญ ของกํานัลและ
การเลี'ยงรับรองไว้ดงั นี'
1. การรับหรื อการให้ของขวัญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรองตามประเพณี สามารถกระทําได้ ซึAงต้องมันA ใจว่าจะไม่มีผลกระทบหรื อจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการดําเนินงานและธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. การรับหรื อการให้ของขัวญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรอง ต้องโปร่ งใสและไม่คาดหวังต่อผลในการรับหรื อให้ของนั'นๆ
3. การรั บหรื อการให้ของขวัญ ของกํานัลและการเลี' ยงรับรองต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฏเกณฑ์อืAนทีA เกีA ยวข้อง รวมถึ งนโยบาย
มาตรการดําเนินการ แนวทางปฏิบตั ิและคู่มือต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
4. การให้ของขวัญ ของกํานัลและการเลี'ยงรับรอง ต้องในนามของบริ ษทั ฯ ทั'งนี' ค่าของขัวญ ของกํานัลและค่าใช้จ่ายในการเลี'ยงรับรอง
ทุกรายการจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมตั ิตามขั'นตอนเพืAอการทวนสอบในภายหลัง
5. การรับของขัวญ ของกํานัล ในโอกาสตามประเพณี นิยม ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 7,000 บาทหรื อเทียบเท่า ทั'งนี' การรับของขวัญ ของกํานัล
ต้องรายงานให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาทราบและถ้าของขัวญเป็ นของใช้ทีAไม่เน่าเสี ย ให้นาํ ของขัวญทีAได้รับไปลงทะเบียนทีAแผนกธุรการเก็บ
เป็ นของส่วนรวมเพืAอใช้ในกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ต่อไป
ตัวอย่ างของขวัญ ของกํานัลและการเลียW งรับรองทีส* ามารถรับได้
• ของทีAละลึกหรื อสิ นค้าเพืAอการโฆษณาทีAมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั'นๆ ทีAมีมูลค่าสมเหตุผล
• ของขัวญ หรื อกระเช้าของขัวญในช่วงเทศกาล
ตัวอย่ างของขัวญ ของกํานัล การเลียW งรับรองทีไ* ม่ สามารถรับได้
• เงินสด ทีAไม่ใส่เงินรางวัลเพืAอสนับสนุนกิจกรรมของพนักงาน
• กิ จกรรมเพืAอการสันทนาการ หรื อกิ จกรรมในรู ปแบบอืA นๆ เพืAอประโยชน์ส่วนบุ คคล ซึA งพิจารณาได้ว่ามีมูลค่ามาก เช่ น การ
เดินทางไปต่างประเทศ ให้หอ้ งพักรับรองราคาแพง สมาชิกคลับเฮาส์หรื อสถานบริ การต่างๆ
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พนักงานต้องตระหนักไว้เสมอว่า ควรรายงานและปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หากมีขอ้ สงสัยว่าการรับหรื อการให้ของขัวญ ของกํานัล และการเลี'ยง
รับรอง ในแต่ละเหตุการณ์ทีAมีสภาวะแวดล้อมต่างๆกัน
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แนวทางในการปฏิบัตให้ เป็ นรูปธรรม มีดงั นี'
1. จัดให้มีการประเมินความเสีA ยงทีAเกีAยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษทั ฯ รวมถึงการนํานโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันA และ
แผนการกํากับการทํางานไปปฏิบตั ิและจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการดําเนินธุรกิจแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
1.1 นโยบายเหล่านี'จะห้ามการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ในทุกกิจกรรมทีAอยูภ่ ายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริ จาคเพืAอการ
กุศล การบริ จาคให้พรรคการเมือง การให้ของขัวญทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ต้องโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพืAอ
โน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีAภาครัฐ เอกชน มีการดําเนินการทีAไม่เหมาะสม
1.2 นโยบายหล่านี'จะถูกประกาศและเผยแพร่ ในองค์กรในรู ปแบบ ประกาศ และ จรรยาบรรธุรกิจ เพืAอเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ การและ
พนักงานในการปฏฺบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกําหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตาม
1.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพืAอส่ งเสริ มความซืA อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าทีA และความรับผิดชอบ
รวมถึงสืA อให้เห็นถึงความมุ่งมันA ขององค์กรในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีAดีของธุรกิจ
1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสม เพืAอป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิทีAผิดจรรยาบรรณ รับประกันให้มีการกํากับ
ดูแลกิจการทีAดี ยกระดับค่านิยมความซืAอสัตย์ สุจริ ตและความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
1.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีAโปร่ งใสและถูกต้องแม่นยํา
1.6 จัดให่มีช่องทางในการสืA อสารเพืAอให้พนักงานและผูท้ ีAมีส่วนเกีAยวข้องสามารถทีAจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมันA ใจได้วา่ จะ
ได้รับการคุม้ ครองและมีเจ้าหน้าทีAหรืA อผูบ้ ริ หาร กรรมการทีAเหมาะสมเป็ นคนกลางในการับเรืA องร้องเรี ยนหรื อพิจารณาไต่สวน
เรืA องร้องเรี ยน
2. เปิ ดเผยและให้โอกาสพนักงานและผูบ้ ริ หาร ลูกค้า คู่คา้ แลกเปลีAยนประสบการณ์ แนะนําแนวปฏิบตั ิทีAดี แนวทางแห่ งความสําเร็ จใน
การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันA ในองค์กร
2.1 บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงาน เสนอความเห็น สร้างกิจกรรม ร่ วมโครงการต่างๆทีAจะสนับสนุนให้เกิดการองค์รวมของการ
ต่อต้านการทุจริ ต
2.2 สนับสนุ นให้พนักงาน ร่ วมอบรมสัมนา เสวนา แสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระในการประชุมต่างๆ เพืAอสร้างความเข้าใจ
และใขข้อกังวลถึงปั ญหาทีAเกิดขึ'นทีAมีผลต่อการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันA
2.3 ใช้ค วามพยายามหาแนวร่ ว มเพืA อ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต กับ คู่ ค ้า ลู ก ค้า โดยการลงนามในเอกสารทีA ส่ง เอกสารหลัก ฐาน
ขอคํายืนยันการต่อต้านการทุจริ ตอย่างจริ งใจและเหมาะสม
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