นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน
(Anti-Corruption and Bribery Policy)
1. หลักการและเหตุผล
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ให้ควำมสำคัญกับชื่อเสียง
และกำรดำรงไว้ซ่ึงควำมน่ำเชื่อถือที่ลูกค้ำ ผูถ้ ือหุ้น คู่คำ้ ผูร้ ่วมงำน หน่วยงำนรัฐ และ ประชำชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท
ดังนัน้ จึงถือเป็ นหน้ำที่ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ พนักงำนทุกคนในองค์กรพึงรักษำสิ่งดีงำมเหล่ำนีไ้ ว้ ด้วยกำรยึด
มั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีจรรยำบรรณและ ธรรมำภิบำล ยึดมั่นใน
ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมถึงกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน และกำร
รับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศไทย
2. นิยาม
คอร์รัปชัน หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่กำรงำนโดยมิชอบเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ กำรให้
หรือรับสินบน ซึ่งเป็ นกำรกระทำต่อหน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนเอกชนโดยมุ่งหวังเอำรัดเอำเปรียบบุคคล/องค์กรอื่นใน
เชิงแข่งขัน ไม่ว่ำจะกระทำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เหมำะสม ไม่
ว่ำกำรกระทำเหล่ำนัน้ จะกระทำเพื่อตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั หรือกระทำเพื่อบริษัทก็ตำม
การรับและให้สินบน หมำยถึง กำรเรียกร้อง กำรรับผลประโยชน์ หรือ กำรเสนอ กำรสัญญำ กำรมอบ
ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับเงิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ แก่หน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนเอกชนไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ หรือ เพื่อรักษำหรือแนะนำธุรกิจให้กบั บริษัทใดโดยเฉพำะ หรือเพื่อรักษำผลประโยชน์อ่นื ใดอันไม่
เหมำะสม ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิท่ีผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณ
ค่าอานวยความสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่รฐั อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรซึ่งอำจมีมลู ค่ำ
เล็กน้อยหรือมูลค่ำสูงก็ตำม และเป็ นกำรให้เพื่อวัตถุประสงค์ว่ำพนักงำนดังกล่ำวจะช่วยดำเนินกำรหรือช่วยอำนวย
ควำมสะดวกให้ดำเนินกำรรวดเร็วขึน้ ซึ่งเสมือนหนึ่งว่ำพนักงำนผูน้ นั้ กระทำไปโดยชอบด้วยหน้ำที่ รวมทัง้ เป็ นสิทธิท่ี
นิติบุคคลใด ๆ พึงจะได้รบั ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น กำรขอใบอนุญ ำต กำรขอหนังสือรับรอง และกำรได้รบั กำร
บริกำรต่ำง ๆ เป็ นต้น
เจ้ำหน้ำที่รฐั หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี ้
(1) ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(2) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
(3) พนักงำนหรือบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงำนในรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ
(4) ผูบ้ ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผดู้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(5) เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่
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(6) กรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนำจหรือได้รบั มอบหมำยให้ใช้อำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำร
ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ งตำมกฎหมำย ไม่ ว่ ำ จะเป็ นกำรจั ด ตั้ง ขึ น้ ในระบบรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือ กิจกำรอื่นของรัฐ
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ี กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทเกิด
ควำมขัดแย้งขึน้ ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทำงวิชำชีพอันส่งผลให้เกิดปั ญหำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงเป็ นกลำง หรือ มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึน้ อำจส่งผลให้เกิดควำมไม่ไว้วำงใจที่มีต่อบุคคลผูน้ นั้ ว่ำ
จะสำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มำกน้อยเพียงใด
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
อนุมัตินโยบำยในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันและกำรรับ -ให้สินบน กำกับดูแลให้มีกำรควบคุมภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้เกิดปั ญหำจำกกำรทุจริต คอร์รปั ชัน ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
กำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบ ในกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต คอร์รปั ชัน
3.3 ผู้บริหารทุกระดับ
นำนโยบำยในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันและกำรรับ -ให้สิ นบน ที่ คณะกรรมกำรบริษัท อนุมัติไปยึดถื อปฏิ บัติ
รวมถึง กำรกำกับดูแลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชำ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่บริษัทกำหนด
3.4 พนักงานทุกระดับ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันและกำรรับ -ให้สินบน รวมถึง กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชันและกำรรับ-ให้สินบน อย่ำงเคร่งครัด
3.5 ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยและขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทกำหนด โดยจะต้อง
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมลำดับ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และ/หรือรำยงำนทันทีหำกพบกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นที่มีนยั สำคัญ
บริษัทกำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทบริษัทในเครือทุกแห่งจะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมนโยบำยนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด และหำกพบว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือ พนักงำนมีกำรปฏิบตั ิท่ีฝ่ำฝื นกับ
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิว่ำด้วยเรื่องนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันและกำรรับ -ให้สินบน รวมถึง นโยบำยใน
กำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน บริษัทจะมีกำรดำเนินกำรลงโทษตำมที่บริษัท
เห็นสมควร ต่อไป
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4. นโยบาย
4.1 ค่าอานวยความสะดวก
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่รฐั ไม่ว่ำในกรณี ใด ๆ ทัง้ ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เช่น กำรให้ของขวัญ ค่ำรับรอง กำรบริจำค เป็ นต้น ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงที่จะกลำยเป็ นกำรให้สินบนทำ
ให้บริษัทมีโอกำสเสื่อมเสียชื่อเสียงและละเมิดนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันของบริษัท
4.2 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
บริษั ท ไม่ มีน โยบำยจัดจ้ำงหรือแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ รัฐ ที่ ยังอยู่ในตำแหน่ ง /เกษี ย ณอำยุร ำชกำรแล้ว มำเป็ น
พนักงำนของบริษัท
4.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลำกรของบริษัทจะต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะนำไปสูค่ วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทกุ ประเภท
4.4 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีแนวคิดที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรค
กำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ดังนี ้
4.4.1 ห้ำมบริจำคเงินหรือทรัพย์ใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมให้แก่ พรรคกำรเมือง หรือ ผู้สมัครรับ
เลือกตัง้
4.4.2 ห้ำมจ่ำยเงินหรือให้ของขวัญแก่ เจ้ำหน้ำที่รฐั หรือ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
4.4.3 ห้ำมเลีย้ งรับรองพรรคกำรเมืองหรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้
4.4.4 ห้ำมโฆษณำส่งเสริมหรือสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หรือ พรรคกำรเมือง
อย่ำงไรก็ดี กรรมกำร ผู้บ ริหำร และ พนัก งำนมีสิ ทธิ และเสรี ภำพทำงกำรเมืองตำมขอบเขตของ
กฎหมำย
4.5 การบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทจะบริจำคเงินเพื่อสำธำรณกุศลหรือสำธำรณประโยชน์ โดยจะจ่ำยให้แก่องค์กรหรือสถำนสำธำรณกุศล
หรือสำธำรณประโยชน์ มูลนิธิ หรือหน่วยงำนของรัฐเป็ นหลัก โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือกำร
คำดหวังประโยชน์อนั มิชอบจำกกำรทำธุรกิจ ทัง้ นี ้ กำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของบริษัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมตั ิวงเงินซือ้ ทรัพย์สินและค่ำใช้จ่ำยทั่วไป
4.6 เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลเนื่องจำก เงินสนับสนุนมี วตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ
หรือ ชื่อเสียงของบริษัทเนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินสำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ท่ียำกต่อกำรวัดผลและ
ติดตำม ดังนัน้ เงินสนับสนุนจึงอำจถูกเชื่อมโยงกับกำรให้สินบนได้ ดังนัน้ บริษัทจึงมีนโยบำยให้เงินสนับสนุน
เฉพำะในกรณีท่เี ป็ นกำรพัฒนำชุมชน สังคม กำรศึกษำและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำง
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เศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมเท่ำนั้น ทั้งนี ้ กำรสนับ สนุนดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำร
เกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชันหรือให้สินบน รวมถึง กำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของบริษัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมัติวงเงินซือ้ ทรัพย์สินและค่ำใช้จ่ำยทั่วไป โดยจะอนุมัติเฉพำะ
ลักษณะของเงินสนับสนุน ตำมที่บริษัทกำหนดเท่ำนัน้
4.7 ของขวัญ และ การเลีย้ งรับรอง
บริษัทจะไม่อนุญำตให้พนักงำนรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจำกลูกค้ำ เว้นแต่เป็ นกำรรับของขวัญ
จำกลูกค้ำในเทศกำล หรือ ในโอกำสสำคัญ เช่น ปี ใหม่ วัน เกิด กำรเลื่อนตำแหน่ง เป็ นต้น โดยพนักงำน
สำมำรถรับของขวัญในมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกมูลค่ำของขวัญเกินกว่ำ 5,000 บำทขึน้ ไป
พนักงำนจะต้องแจ้งกรณี ดังกล่ำวต่อผูบ้ ังคับบัญชำเพื่อขออนุมั ติต่อไป โดยผู้บังคับบัญ ชำมีหน้ำที่ในกำร
กลั่นกรองกำรขออนุมตั ิดงั กล่ำวอย่ำงเข้มงวด ทัง้ นี ้ กำรรับของขวัญดังกล่ำวจะต้องไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง
หรือกำรคำดหวังประโยชน์อนั มิชอบจำกกำรทำธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้ -รับของขวัญกับ
บุคคลใด ๆ หำกบริษัทเห็นว่ำกำรกระทำเหล่ำนัน้ อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต คอร์รปั ชัน
ส ำหรับ กำรเลี ้ย งรับ รองนั้น จะต้อ งเป็ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยตำมหลัก เกณฑ์ท่ี บ ริษั ท ก ำหนด และจะต้อ งไม่ มี
วัตถุประสงค์แอบแฝงหรือกำรคำดหวังประโยชน์อนั มิชอบจำกกำรทำธุรกิจ
4.8 สินบน
4.8.1 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนรับสินบนจำกบุคคลหรือองค์กรใด
4.8.2 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนเสนอหรือให้สินบนหรือจ่ำยเงินให้แก่บคุ คล หรือ องค์กรใด
เพื่อให้บริษัทได้มำซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ
4.9 ความสัมพันธ์กับบุคคลทีส่ าม
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เสนอสัญญำ รับเงิน หรือจ่ำยเงินที่เป็ นกำรคอร์รปั ชันที่ดำเนินกำรผ่ำน
คู่คำ้ ตัวแทนคนกลำง บริษัทที่รว่ มลงทุน หรือ บุคคลที่สำม ไม่ว่ำจะกระทำไปด้วยเหตุผลใดก็ตำม
5 การบริหารความเสี่ยง
กำหนดให้สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรดูแลเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปั ชัน ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้ และ มำตรกำรที่ตอ้ งปฏิบั ติ วิธีวัดควำมสำเร็จ และ ทรัพยำกรที่ตอ้ งใช้เพื่อลดควำมเสี่ยง เพื่อนำมำใช้
กำหนดเป็ นนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน มำตรกำรควบคุมภำยใน
และกำรกำกับดูแลอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
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6 การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี กำรบันทึกข้อมูลที่ถกู ต้อง และกำรปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และเป็ นไปตำมระเบียบของบริษัท กรณีท่พี บกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เหมำะสม หรือ
กำรทุจริต พนักงำนหรือผูบ้ ริหำรที่พบกรณีดงั กล่ำวจะต้องแจ้งข้อมูลตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสโดยไม่ชกั ช้ำ
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.1 ในกระบวนกำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำน บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่รบั พนักงำนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับกำรถูก
ลงโทษอันเนื่องจำกกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน
7.2 ในกำรประเมินผลงำน เช่น กำรปรับขึน้ เงินเดือ น กำรให้โบนัส และ กำรเลื่อนตำแหน่งของพนักงำน เป็ นต้น
บริษัทมีนโยบำยที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ -ให้สินบนมำพิจำรณำด้วย
เช่น กรณี ท่ีพนักงำน/ผูบ้ ริหำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว จะต้องถูกลงโทษ เช่น ไม่ได้รบั กำรขึน้
เงินเดือน ไม่ได้รบั โบนัส ไม่ได้รบั กำรเลื่อนตำแหน่ง หรือเลิกจ้ำง เป็ นต้น ในขณะที่พนักงำนที่ชีเ้ บำะแสใน
เรื่องดังกล่ำวด้วยควำมบริสทุ ธิ์ใจจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง ยกย่อง หรือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
7.3 ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่จะต้องมีกำรให้ควำมรู แ้ ละฝึ กอบรมพนักงำนเกี่ยวกับ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน ตลอดจนมีกระบวนกำรฝึ กอบรมในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้พนักงำน
ผูบ้ ริหำรและกรรมกำร ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องนีแ้ ละเพื่อกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
8 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ต่อพนักงานในองค์กร และ สาธารณชน
8.1 สื่อสำรให้พนักงำน ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรทรำบ ถึงนโยบำย ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำน และกำรลงโทษเกี่ยวกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน และ นโยบำยในกำรแจ้งเบำะแสด้วย
8.2 เปิ ด เผยข้อมูล เรื่อง นโยบำยกำรต่ อต้ำนกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชัน กำรรับ -ให้สิ น บนต่อ สำธำรณชน เพื่ อให้
สำธำรณชนทรำบว่ำบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่ำวและต้องกำรให้ผูท้ ่ีจะมำทำธุรกรรมกับบริษัทเห็น
ควำมส ำคัญ และให้ค วำมร่ว มมื อ ด้วยกั น เพื่ อ ต่ อ ต้ำนกำรคอร์รัป ชัน โดยบริษั ท ก ำหนดให้ฝ่ ำยกลยุท ธ์
กำรตลำดและกำรสื่อสำรเป็ นผูด้ ำเนินกำร
9 การควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
9.1 บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบ สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยเรื่อง
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันและกำรรับ -ให้สินบน ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และ
ในกรณีท่พี บประเด็นที่มีสำระสำคัญและเร่งด่วน กำหนดให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบรำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและหรือกรรมกำรบริหำรทันที
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9.2 กรณีท่ีพบกำรปฏิบัติฝ่ำฝื น จะต้องหำรือร่วมกับกรรมกำรบริหำร และหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อหำ
แนวทำงแก้ไขที่เหมำะสม
9.3 กำหนดให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบทบทวนนโยบำยฉบับนี ้ ต่อคณะกรรมกำรบริห ำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำร และ สถำนกำรณ์ใน
ปั จจุบนั โดยจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครัง้ และ หำกมี
กำรแก้ไขปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวก็จะต้องสื่อสำรให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทใน
เครือทรำบด้วยทุกครัง้
10 การแจ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นมำตรกำรในกำรป้องกันและตรวจสอบกำรทุจริตและหรือคอร์รปั ชัน บริษัทได้จดั ให้ มีแนวปฏิบตั ิในกำร
แจ้งเบำะแสโดยกำหนดช่องทำงแจ้งเบำะแสและกำรรำยงำน หำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นหรือพบเห็นกำรกระทำ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน และจัดให้มีมำตรกำรคุม้ ครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้กบั ผูร้ ำยงำน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ี
ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนดังกล่ำว และผูถ้ ูกร้องเรียน ซึ่งแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำวจะเป็ นช่องทำงที่ช่วยให้
บริษัท รับ ทรำบข้อมูล ได้รวดเร็วยิ่ งขึน้ และ สำมำรถแก้ไขปั ญ หำได้ทัน ท่ วงที อี ก ทั้งช่ วยพิ ทัก ษ์ผลประโยชน์
เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11 บทลงโทษ
กรณีท่ี พนักงำน ผูบ้ ริหำร หรือ กรรมกำร ฝ่ ำฝื น หรือ ไม่ปฏิบัติให้เป็ นไปตำมนโยบำยว่ำด้วย เรื่อง กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต คอร์รัป ชัน กำรรับ -ให้สิ น บน หรือ มีก ำรรู เ้ ห็ น เป็ น ใจ หรือ เพิ ก เฉยให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งกระท ำ
ควำมผิ ด บริษั ทจะพิ จำรณำลงโทษตำมที่ เห็น สมควรต่อไป ซึ่งอำจรวมถึ ง กำรเลิ กจ้ำง กำรให้ช ดเชยควำม
เสียหำย และ กำรรับโทษตำมกฎหมำยทำงแพ่ง และหรืออำญำ ต่อไป
นโยบำยนีใ้ ห้มีผล ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธันวำคม 2563 เป็ นต้นไป

(นำยชำลี โสภณพนิช)
ประธำนกรรมกำร
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แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน
1. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในควำมเป็ นธรรม
2. จัดให้มีกำรฝึ กอบรมหรือเผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับจรรยำบรรณที่พึงปฏิบตั ิให้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำน เพื่อให้ตระหนักถึงจรรยำบรรณ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ จริต
คอร์รปั ชัน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. ทุกหน่วยงำนในบริษัทจะต้องประเมินว่ำหน่วยงำนของตนมีทรัพยำกรและบุคลำกรที่มีทกั ษะเพียงพอ
ต่อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ -ให้สินบน ซึ่งในกรณี ท่ีพบว่ำมี
ทรัพ ยำกรและบุ ค ลำกรไม่ เพี ย งพอ จะต้อ งแจ้งกรณี ดั งกล่ ำวต่ อ กรรมกำรบริห ำรโดยเร็ วเพื่ อ กำร
ดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ พนักงำนจะต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีไม่ม่ ันใจว่ำสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ หรือ ต้องกำรที่จะปฏิบัตินั้น จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์หรือไม่นนั้ จะต้องปรึกษำหำรือหรือขอคำแนะนำจำกฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบก่อน
5. กำรอนุมตั ิในเรื่องต่ำง ๆ ต้องไม่ใช่เป็ นกำรอนุมตั ิเพื่อตนเอง
6. หน่วยงำนกำกับดูแลของบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และกรณี
ที่พบทุจริต คอร์รปั ชันหรือกำรเบิ กค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เหมำะสม หรือพบว่ำบำงหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ยงั ไม่ดีเพียงพอที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้ ฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบจะเปิ ดโอกำสให้
หน่วยงำนดังกล่ำวได้ชีแ้ จงข้อเท็จจริง และหำรือร่วมกันที่จะปรับปรุ งแก้ไขระบบงำนดังกล่ำวเพื่อให้เกิด
กำรควบคุมภำยในที่ดี อุดช่องโหว่ของโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชัน อย่ำงไรก็ดี มำตรกำรปรับปรุ ง
แก้ไขดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรบริหำรและหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำไปใช้
7. บริษัทมีนโยบำยในกำรไม่ลดตำแหน่งหรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต คอร์รปั ชัน แม้ว่ำ
กำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจนัน้ ก็ตำม
8. กรณี ท่ี กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำน มีข้อสงสัย หรือเกิ ดควำมไม่ชัดเจนเกี่ ย วกับ นโยบำยและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยกำกับ
และตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
แนวปฏิบัติเรื่องการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่
1. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือ
เป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขัน กับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่ อประโยชน์ตน หรือ ประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ข้อ
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บังคับบริษัท ข้อ 34 ซึ่งเป็ นไปตำม พรบ มหำชน มำตรำ 86
2. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้เสียในสัญญำที่ทำกับบริษัท หรือถือหุน้ หรือ
หุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ข้อบงคับบริษัท ข้อ 35
3. กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษั ท (ASPS) ต้องเปิ ดเผยข้อมูลกำรเป็ นกรรมกำร รวมถึงกำรถื อหุน้ ใน
กิจกำรอื่นที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว และให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร (ASP) จะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัททรำบทุก 6 เดือน ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจะต้องไม่มีรำยกำรซึ่งอำจก่ อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่ีอำจนำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริ ษัทในเครือได้ ทัง้ นีก้ รรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หรือให้ควำมเห็น หรือ
ตัดสินใจใด ๆ ในรำยกำรดังกล่ำว พรบ.หลักทรัพย์ มำตรำ 89/14
(ผูบ้ ริหำร หมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริหำร และผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 รำยแรกนับต่อ จำก
ประธำนกรรมกำรบริหำรลงมำ ผูซ้ ่งึ ดำรงตำแหน่งเทีย บเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่ 4 ทุก
รำย และให้หมำยควำมรวมถึง ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ)
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร จะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใน
เครือได้ก็ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำวได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว ยกเว้น
4.1 ธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั่วไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรหรือเป็ นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิไว้แล้ว
4.2 ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมลู ค่ำไม่เกินจำนวนหรืออัตรำที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศ
กำหนด
5. กรรมกำรจะต้องไม่ซือ้ ทรัพย์สินของบริษัท หรือขำยทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือ กระทำธุรกิจอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ ง กั บ บริ ษั ท ไม่ ว่ ำ กระท ำในนำมตนเองหรื อ ของบุ ค คลอื่ น ยกเว้น จะได้ รับ ควำมยิ น ยอมจำก
คณะกรรมกำรแล้ว ข้อบังคับบริษัท ข้อ 36
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
1. ห้ำมใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนไปดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง หรือช่วยเหลือ
ญำติสนิทมิตรสหำย
2. ห้ำมแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งหมำยรวมถึง ห้ำม
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้ำมนำข้อมูลอันเป็ นควำมลับของบริษัทเพื่อแสวงหำผลประโยชน์สว่ นตัว
ห้ำมดำเนินธุรกิจส่วนตัวที่เป็ นกำรแข่งขันกับบริษัท
ห้ำมแสวงหำผลประโยชน์ทบั ซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ทำงำน
ห้ำมนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้สว่ นตัว
กำรปิ ดบังควำมผิดของตนเองหรือช่วยเพื่อนพนักงำนปกปิ ดควำมผิด
กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบตั ิตำมกฎบัตรที่กำหนด
หำกพบประเด็นที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ภำยในบริษัท ให้ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือ พนักงำนแจ้งเบำะแสดังกล่ำวตำมนโยบำยแจ้งเบำะแสของบริษัท หรือ แจ้งต่อผูบ้ ั งคับบัญชำ
ทันที
แนวปฏิบัติ เรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง
1. บริษัทเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีแนวคิดที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่
พรรคกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. ห้ำมบริจำคเงินหรือทรัพย์ใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมให้แก่ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
3. ห้ำมจ่ำยเงินหรือให้ของขวัญแก่เจ้ำหน้ำที่รฐั หรือ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
4. ห้ำมเลีย้ งรับรองพรรคกำรเมืองหรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้
5. ห้ำมโฆษณำส่งเสริมหรือสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หรือ พรรคกำรเมืองอย่ำงไรก็ ดี กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และ พนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมขอบเขตของกฎหมำย
6. ใช้สิท ธิท ำงกำรเมืองในนำมตนเอง และหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ ทำให้ผู้อ่ืนเข้ำใจว่ำกระทำในนำมกลุ่ม
เอเซีย พลัส
7. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ ที่ทำให้ผูอ้ ่ืนเข้ำใจว่ำกลุ่มเอเซีย พลัส มีส่วนเกี่ ยวข้อง หรือสนันสนุนกำร
ดำเนินกำรทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผูม้ ีอำนำจทำงกำรเมือง หรือผูส้ มัคร
รับเลือกตัง้ ทำงกำรเมือง
8. ไม่ใช้สญ
ั ลักษณ์ใดที่ทำให้ผูอ้ ่ืนเข้ำใจได้ว่ำเป็ น พนักงำนกลุ่มเอเซีย พลัส ในกำรเข้ำร่วมประชุมทำงกำร
เมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สำธำรณสถำนใด ๆ อันมีลกั ษณะทำงกำรเมือง เช่น สวมเสือ้ หรือแขวนบัตรผ่ำน
เข้ำออกบริษัทที่มีโลโก้กลุม่ เอเซีย พลัส
9. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงออก หรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ทำงำนหรือในเวลำงำนอันอำจ
ทำให้เกิดควำมขัดแย้งในกำรทำงำน
แนวปฏิบัติ เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล
1. บริษัทจะบริจำคเงินเพื่อสำธำรณกุศลหรือสำธำรณประโยชน์โดยจะจ่ำยให้แก่องค์กรหรือสถำนสำธำรณ
กุศล หรือสำธำรณประโยชน์ มูลนิธิ หรือหน่วยงำนของรัฐเป็ นหลัก โดยต้องไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง
หรือกำรคำดหวังประโยชน์อนั มิชอบจำกกำรทำธุรกิจ หรือ กำรคอร์รปั ชัน
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2. กำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมตั ิ
วงเงินซือ้ ทรัพย์สินและค่ำใช้จ่ำยทั่วไป
3. จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนเกี่ยวกับกำรบริจำคดังกล่ำว โดยมีช่อื องค์กรที่ไปบริจำค สถำนที่ตงั้
อย่ำงละเอียด
แนวปฏิบัติ เรื่องเงินสนับสนุน
1. ให้เงินสนับสนุนเฉพำะในกรณีท่ีเป็ นกำรพัฒนำชุมชน สังคม กำรศึกษำและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคมเท่ำนัน้
2. กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชันหรือให้สินบน
3. กำรอนุมตั คิ ่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมตั ิ
วงเงินซือ้ ทรัพย์สินและค่ำใช้จ่ำยทั่วไป
แนวปฏิบัติ เรื่องของขวัญ และ การเลีย้ งรับรอง
1. บริษัทจะไม่อนุญำตให้พนักงำนรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจำกลูกค้ำ เว้นแต่เป็ นกำรรั บ
ของขวัญจำกลูกค้ำในเทศกำล หรือ ในโอกำสสำคัญ เช่น ปี ใหม่ วันเกิด กำรเลื่อนตำแหน่ง เป็ นต้น โดย
พนักงำนสำมำรถรับของขวัญในมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกมูลค่ำของขวัญเกินกว่ำ 5,000
บำทขึน้ ไป พนักงำนจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อขออนุมตั ิจำกผูบ้ งั คับบัญชำก่อนทุกครัง้
2. ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำปฏิบัติถูกต้องตำมนโยบำยที่บริษัทกำหนด
ผูบ้ งั คับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรกลั่นกรองกำรขออนุมตั ิดงั กล่ำวอย่ำงเข้มงวด ทัง้ นี ้ กำรให้หรือรับของขวัญ
ดังกล่ำวจะต้องไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงหรือกำรคำดหวังประโยชน์อนั มิชอบจำกกำรทำธุรกิจ ดังนั้น
บริษัทไม่มีน โยบำยในกำรให้-รับ ของขวัญ กับบุคคลใด ๆ หำกบริษัทเห็นว่ำกำรกระทำเหล่ำนั้นอำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
3. ไม่รบั ของขวัญที่เป็ นเงินสด พันธบัตร เพชร ทอง หุน้ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน
4. ในกรณี ท่ีพนักงำนช่วยเหลือหน่วยงำนภำยนอก หำกเป็ นไปได้พนักงำนควรปฏิเสธของขวัญดังกล่ำว
และหำกมีจ ำเป็ น ใดก็ ตำมที่ จ ะต้องรับ ของขวัญ นั้น ไว้ จะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับ บัญ ชำทรำบทัน ที
เพื่อให้พิจำรณำว่ำจะให้ดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
5. กำรเลี ้ย งรับ รองนั้ น จะต้อ งเป็ นกำรเบิ ก จ่ ำ ยตำมหลั ก เกณฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ก ำหนด และจะต้ อ งไม่ มี
วัตถุประสงค์แอบแฝงหรือกำรคำดหวังประโยชน์อันมิชอบจำกกำรทำธุรกิจ และจะต้องสำมำรถแสดง
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่สำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงต้องแสดงรำยละเอียดว่ำ ไปรับรองใคร ด้วยเหตุผล
อะไร และจะต้องไม่เป็ นกำรเลีย้ งรับรองในอัตรำที่เกินสมควร
6. กำหนดให้กำรเบิกเงินเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ของขวัญหรือเลีย้ งรับรองลูกค้ำ
คู่คำ้ ที่เป็ นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐจะต้องพิจำรณำอย่ำงเข้มงวดเป็ นกรณี พิเศษ โดยจะต้องได้รบั กำรอนุมัติ
จำกผูบ้ งั คับบัญชำ และจะต้องมีใบเสร็จเป็ นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเบิกจ่ำย
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แนวปฏิบัติ เรื่องการบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
1. บริษัท มีนโยบำยที่จะปฏิบัติให้เป็ นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดี หน่ วยงำนด้ำนบัญ ชีจะต้อง
บันทึกบัญชีท่ีตรงต่อควำมเป็ นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญ ชี และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยภำษี อำกร เป็ นต้น หำกมีกรณี ท่ีตอ้ งตีควำมหรือไม่
มั่นใจถึงกำรกรอกข้อมูลบำงประกำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีของบริษัทจะต้องปรึกษำกับกรมสรรพำกรก่อน
เสมอ นอกจำกนีจ้ ะต้องจัดเก็บเอกสำรเป็ น ไปตำมที่ ระเบียบบริษัทและทำงกำรกำหนด และจะต้อง
สำมำรถส่งมอบให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบ หรือ ผูส้ อบบัญชี เพื่อทำกำรตรวจสอบได้โดยไม่ชกั ช้ำ
2. กำรจ่ ำยค่ำธรรมเนี ย มใด ๆ ต่อหน่ วยงำนทำงกำรจะต้องจ่ ำยในอัตรำหรือมูล ค่ำตำมประกำศ หรือ
กฎหมำยของหน่วยงำนภำครัฐนัน้ ๆ กำหนด และห้ำมจ่ำยค่ ำธรรมเนียมอื่นใดที่นอกเหนือจำกนีอ้ ย่ำง
เด็ดขำด
3. ห้ำมจ่ำยเงินใดๆ ต่อหน่วยงำนภำครัฐโดยมีวตั ถุประสงค์ในลักษณะกำรติดสินบน เช่น เพื่อลดระยะเวลำ
ดำเนินกำร เพื่อหลีกเลี่ยงค่ำปรับ เพื่อเสียภำษีไม่ตรงต่อควำมเป็ นจริง เป็ นต้น
4. หน่วยงำนด้ำนบัญชี/กำรเงินจะต้องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินของพนักงำน ผูบ้ ริหำรและ
กรรมกำรอย่ำงรัดกุมและจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ เห็ นว่ำไม่เหมำะสม และหลักฐำนกำร
เบิก จ่ำยจะต้องเป็ น หลักฐำนที่น่ ำเชื่อถื อ ซึ่งหำกพบกำรปฏิ บัติงำนที่ ไม่เหมำะสมดังกล่ำว ผู้พบเห็ น
จะต้องแจ้งเบำะแสต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและหรือหัวหน้ำฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบทรำบ
ทันทีท่พี บเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
5. รำยงำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง
6. ในกรณีท่ตี อ้ งยื่นแบบรำยงำนต่ำง ๆ งบกำรเงิน หรือ รำยงำนอื่นๆ ใดต่อหน่วยงำนรัฐ จะต้องจัดส่งข้อมูล
ที่ถกู ต้อง ตำมรูปแบบ และระยะเวลำที่หน่วยงำนรัฐนัน้ ๆ กำหนด
7. ดูแลเอกสำรสำคัญและข้อมูลที่เป็ นควำมลั บด้วยวิธีกำรเฉพำะที่กำหนดไว้ในแต่ ละระดับ แต่ละชนิด
หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ำมีกำรจัดเก็บอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม ทัง้ ข้อมูลที่เป็ น
ข้อมูลภำยในของบริษัทและข้อมูลของผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ
8. เก็บรักษำข้อมูลตำมกำหนดเวลำและตำมหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทหรือหน่วยงำนกำกับดูแล กฎหมำยกำหนด
โดยเก็บรักษำอย่ำงระมัดระวังและเป็ นระบบเพื่อสะดวกต่อกำรเรียกใช้งำน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำที่
ต้องเก็บรักษำข้อมูล พนักงำนที่เกี่ ยวข้องต้องจัดให้มีกำรทำลำยด้วยวิธี กำรที่เหมำะสมกับข้อมูลหรือ
เอกสำรแต่ละประเภท
แนวปฏิบัติ เรื่อง ความสัมพันธ์กับบุคคลทีส่ าม
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เสนอสัญญำ รับเงิน หรือจ่ำยเงินที่เป็ นกำรคอร์รปั ชันที่ดำเนินกำร
ผ่ำนคู่คำ้ ตัวแทนคนกลำง บริษัทที่รว่ มลงทุน หรือ บุคคลที่สำม ไม่ว่ำจะกระทำไปด้วยเหตุผลใดก็ตำม
2. บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยห้ำมพนักงำนปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งผูบ้ ริหำร
กรรมกำร หรือที่ปรึกษำของบริษัทคู่คำ้ เว้นแต่ได้รบั กำรยินยอมจำกผูบ้ ริหำรของบริษัท
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3. ไม่ทำควำมตกลงใด หรือสัญญำใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลดหรือจำกัดกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ และไม่โจมตีหรือใส่รำ้ ยคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูล
4. กำรแข่งขันทำงกำรค้ำจะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล
อย่ำงเคร่งครัด ในกรณี ท่ีมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ใจในกำรปฏิบัติจะต้องหำรือกับฝ่ ำยกฎหมำยและหรือ
ฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินกำร
แนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
กำหนดให้สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรดูแลเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปั ชัน ผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และ มำตรกำรที่ตอ้ งปฏิบัติ วิธีวัดควำมสำเร็จ และ ทรัพยำกรที่ตอ้ งใช้เ พื่อลดควำมเสี่ยง เพื่อ
นำมำใช้กำหนดเป็ นนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนเกี่ ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน มำตรกำร
ควบคุมภำยใน และกำรกำกับดูแลอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปั ชัน จะ
เน้นหนักที่หน่วยงำนที่ตอ้ งติดต่อ ประสำนงำน หรือ ยื่นขออนุญำตต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยจะต้อง
ประสำนงำนกับฝ่ ำยก ำกับ และตรวจสอบของบริษัท เพื่ อประเมิน หรือจัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในที่ มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกัน จำกนัน้ นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมลำดับ รวมถึง กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ
แนวปฏิบัติเรือ่ ง การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ในกระบวนกำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำน บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่รบั พนักงำนที่มีประวัติเกี่ยวข้อง หรือ
ถูกลงโทษอันเนื่องจำกกำรทุจริต คอร์รปั ชัน และกำรรับ-ให้สินบน
2. บริษัทไม่มีนโยบำยจัดจ้ำงหรือแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่รฐั ที่ยังอยู่ในตำแหน่ง/เกษี ยณอำยุรำชกำรแล้วมำเป็ น
พนักงำนของบริษัท
3. บริษัทจะไม่ลงโทษพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชัน ถึงแม้ว่ำจะทำให้บริษัทเสียประโยชน์ทำงธุรกิจก็
ตำม
4. ในกรณี ท่ีมีกำรจ้ำงชำวต่ำงชำติมำเป็ นพนักงำนของบริษัทซึ่ งจะต้องติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐเรื่อง
ขอรับ ใบอนุ ญ ำตท ำงำนของคนต่ ำ งด้ำ ว ก ำหนดให้ต้อ งยื่ น เอกสำรหลัก ฐำนให้ค รบถ้ว นเป็ น ไป
ข้อกำหนดของกฏหมำยและห้ำมจ่ำยเงินใด ๆ เพื่อเป็ นกำรเร่งดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเพื่อให้รวดเร็วขึน้
5. ในกำรประเมินผลงำน เช่น กำรปรับขึน้ เงินเดือน กำรให้โบนัส และ กำรเลื่อนตำแหน่งของพนักงำน เป็ น
ต้น บริษั ท มี น โยบำยที่ จ ะน ำข้อ มูล เกี่ ย วกั บ กำรต่ อต้ำนกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชัน กำรรับ -ให้สิ น บนมำ
พิจำรณำด้วย เช่น กรณีท่พี นักงำน/ผูบ้ ริหำรเข้ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว จะต้องถูกลงโทษ เช่น
ไม่ได้รับ กำรขึ น้ เงิน เดือน ไม่ได้รับ โบนัส ไม่ได้รับ กำรเลื่ อนตำแหน่ ง หรือเลิก จ้ำง เป็ น ต้ น ในขณะที่
พนักงำนที่ชี เ้ บำะแสในเรื่ องดังกล่ำวด้วยควำมบริสุท ธิ์ใจจะได้รบั ควำมคุ้มครอง ยกย่อง หรือเชิด ชู
เกียรติ เป็ นต้น
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6. ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำหนดให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบ จะต้องมีกำรให้ควำมรู แ้ ละฝึ กอบรม
พนักงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน ตลอดจนมีกระบวนกำรฝึ กอบรมใน
เรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้พนักงำน ผูบ้ ริหำรและกรรมกำร ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องนีแ้ ละ
เพื่อกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฏิบัติเรื่อง การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ต่อพนักงานในองค์กร และ สาธารณชน
1. มีกำรสื่อสำรให้พ นักงำน ผู้บริห ำรและกรรมกำรทรำบ ถึงนโยบำย ขั้นตอนกำรปฏิ บัติงำน และกำร
ลงโทษเกี่ยวกับ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบน และ นโยบำยในกำรแจ้งเบำะแสด้วย
โดยอำจสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอีเมล เว็บไซต์ของบริษัท Intranet และ คู่มือพนักงำน เป็ นต้น
2. เปิ ดเผยข้อมูลเรื่อง นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรรับ-ให้สินบนต่อสำธำรณชน เพื่อให้
สำธำรณชนทรำบว่ำบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่ำวและต้องกำรให้ผูท้ ่ีจะมำทำธุรกรรมกับบริษัท
เห็นควำมสำคัญและให้ควำมร่วมมือด้วยกันเพื่อต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน โดยบริษัทกำหนดให้ฝ่ำยกลยุทธ์
กำรตลำดและกำรสื่อสำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกำร โดยอำจสื่อสำรผ่ำนหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัท และ
รำยงำนประจำปี เป็ นต้น
แนวปฏิบัติเรื่อง กรณีทมี่ ีข้อสงสัยและการขอคาแนะนา
กรณี กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนัก งำน ต้องกำรคำแนะนำเกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชันสำมำรถสอบถำมได้ท่หี วั หน้ำฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ (สำมำรถ
เปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยรำยชื่อได้) อีเมล หรือ ขอนัดพบเพื่อหำรือเป็ นกำรส่วนตัว โดยข้อมูลกำรสอบถำม
ดังกล่ำวจะถูกเก็บรักษำเป็ นควำมลับ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (เอกสารแนบ)
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เอกสารแนบ

แนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Policy and Practices)
ด้วยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ให้ควำมสำคัญกับกำร
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดี และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ดังนัน้ บริษัทจึงกำหนดมำตรกำรให้พนักงำนและ
ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องได้รบั ควำมเป็ นธรรม รวมทัง้ ได้รบั กำรคุม้ ครองในกรณีท่ีพนักงำนแจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกี่ยวกับ
กำรคอร์รปั ชัน และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ท่ีไม่เหมำะสม หรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนกำรเห็นกำรทุจริตที่เกิดขึน้ ภำยในบริษัท ซึ่งแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำวจะเป็ นช่องทำงที่ช่วยให้
บริษัทรับทรำบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ สำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ทนั ท่วงที อีกทัง้ ช่วยพิทกั ษ์ผลประโยชน์เกี่ยวกับกำร
จัดกำรทรัพยำกรของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี ้ บริษัทจึงกำหนดแนวทำงในเรื่องดังกล่ำว ไว้ดงั นี ้
1. ขอบเขตกรณี ทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั น และการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ กรณี อื่ น ใดที่ เข้ า ข่ า ย
“ฝ่ าฝื น” ให้รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 กำรจัดทำเอกสำรที่เป็ นเท็จ
1.2 กำรรำยงำนเท็จเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัท
1.3 กำรเบิกและกำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เหมำะสม
1.4 กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อสนับ สนุน หรือรับรองต่อหน่วยงำนทำงกำรหรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อหวัง
ผลประโยชน์จำกควำมสำเร็จของงำนเป็ นสำคัญ
1.5 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ
2. หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีห น้ำที่ รับ ผิ ดชอบก ำกับ ดูแลให้เกิ ดควำมมั่น ใจว่ำบริษัท มีก ระบวนกำรที่
เหมำะสมเพื่อรับคำร้องเรียนหรือคำแจ้งเบำะแส กำรดำเนินกำรรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณี
ฝ่ ำฝื นต่ำง ๆ
3. วิธีการแจ้งเบาะแส
3.1 จดหมำยปิ ดผนึกระบุว่ำ “ลับเฉพำะ” และจ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ส่งมำยัง บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ ำวเวอร์
ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10120
3.2 อีเมลถึงหัวหน้ำฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบ (chirasak@asiaplus.co.th) และสำเนำถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (virach@asiaplus.co.th)
3.3 กล่องรับข้อเสนอแนะ / ควำมคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภำยในบริษัท
3.4 Hotline ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-680-1120 หรือ 02-680-1122 หรือ 02-680-1124
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3.5

ทัง้ นี ้ ผู้แจ้งเบำะแสจะต้องระบุช่ือ -นำมสกุลของผู้แจ้งเบำะแส ที่อยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้
และเบอร์โทรศัพท์ ไว้อย่ำงละเอียด ชัดเจน ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ หำก
ผูแ้ จ้งเบำะแสมิได้ดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้อย่ำงครบถ้วน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผแู้ จ้งเบำะแสได้ทรำบถึงกำรได้รบั เรื่องดังกล่ำว
ภำยในไม่เกิน 7 วันทำกำร

4. การดาเนินการ / กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยให้หั ว หน้ำ ฝ่ ำยก ำกั บ และตรวจสอบรับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสจำกพนักงำนรวมถึงบุคคลภำยนอก หรือ คู่คำ้ ของบริษัท และจะต้องแจ้ง
กำรให้เบำะแสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะประเมินแนวทำงที่
เหมำะสมในกำรแก้ไขปั ญ หำโดยสั่งกำรให้ฝ่ ำยก ำกับ และตรวจสอบดำเนิ น กำรตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริงโดยเร็ว ซึ่ งในบำงกรณี อ ำจจ ำเป็ น ต้อ งจัด สรรงบประมำณส่ วนหนึ่ งเพื่ อ ใช้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอก หรือผูส้ อบบัญชีท่ีไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบุคคลที่ถกู แจ้งเบำะแส
4.2 ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบำะแส
ดั ง กล่ ำ วแล้ ว จะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนิ น กำรแก่ ค ณ ะกรรมกำรบริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมลำดับ เพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
4.3 ฝ่ ำยก ำกั บ และตรวจสอบเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เบำะแสที่ เกี่ ย วกั บ คอร์รัป ชัน และน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
5. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ
กำหนดให้ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบจะต้องจัดเก็บเอกสำรตำมนโยบำยของบริษัท และหน่วยงำนรัฐที่
เกี่ยวข้อง และจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้อย่ำงเป็ นควำมลับเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 10 ปี อย่ำงไรก็ดี
ในกรณีท่เี ป็ นเอกสำรที่สำคัญอำจจำเป็ นต้องจัดเก็บไว้เกินกว่ำ 10 ปี ได้
6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
กำหนดให้พ นัก งำนและผู้บ ริห ำร หรือผู้เกี่ ยวข้องกับ กำรพิ จำรณำหรือทรำบข้อมูลเกี่ ย วกับ กำรแจ้ง
เบำะแสหรือร้องเรียนดังกล่ำวมีหน้ำที่ตอ้ งไม่เปิ ดเผยรำยชื่อ และรำยละเอียดของกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องทรำบ เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ตำมกฎหมำยเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ สำหรับผูแ้ จ้งเบำะแสหรือร้องเรียนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปรำศจำกผลประโยชน์
ส่วนตัวจะได้กำรปกป้องคุม้ ครองจำกบริษัท เช่น กำรไม่ลดตำแหน่งหรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่แจ้ง
เบำะแสหรือร้องเรียน แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจนัน้ ก็ตำม
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บทลงโทษ
6.1 กรณีท่ีบริษัทตรวจสอบพบว่ำ ผูถ้ ูกแจ้งเบำะแสหรือผูถ้ ูกร้องเรียนมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยกำรทุจริต
หรือ คอร์รปั ชัน หรื อ รับ -ให้สิน บน หรื อปฏิ บัติหน้ำที่ ท่ีไม่เหมำะสมตำมกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ร้องเรีย น บริษัท จะพิจ ำรณำลงโทษผู้ถู ก แจ้งเบำะแสหรือผู้ถูก ร้องเรียนตำมระเบี ย บที่ บ ริษั ท
กำหนด หรือ ตำมที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป
6.2 กรณีมีเหตุท่ีทำให้ผถู้ ูกแจ้งเบำะแสหรือถูกร้องเรียนทรำบตัวตนของผูแ้ จ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
ที่รำยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและ ผูถ้ ูกแจ้งเบำะแสหรือผูถ้ ูกร้องเรียนมีพฤติกรรมตอบโต้ผู้
แจ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน บริษัทอำจพิจำรณำลงโทษทำงวินัย หรือ อำจถึงขัน้ เลิกจ้ำงต่อผูถ้ ูก
แจ้งเบำะแสหรือผูถ้ กู ร้องเรียนดังกล่ำวได้
6.3 กรณี ท่ี บริษั ทพบว่ำกำรแจ้งเบำะแสกระทำไปด้วยควำมไม่สุจริต หรือไม่มีมูลควำมจริง หรือ
ตรวจสอบพบว่ำเป็ นกระทำกำรด้วยควำมมุ่งร้ำย กลั่นแกล้ง หรือเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์สว่ นตัว
บริษัทอำจพิจำรณำได้ว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นวินยั อย่ำงร้ำยแรงถึงขัน้ เลิกจ้ำง
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