นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น

Anti-Corruption Policy

สาหรับ
บริษัท แอพพลิแคด จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย มีควำมตั้งใจ และมุ่งมัน่ ที่จะดำเนิ นธุ รกิจด้วย
ควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
โดยปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล จริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จ และสำมำรถตรวจสอบได้ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น (“นโยบำย”) ฉบับนี้ ถือเป็ นส่ วน
เพิ่มเติมของจริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั แอพพลิแคด จำกัด และบริ ษทั ย่อย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ดำเนิ นกำรหรื อกระทำ
กำรใดๆ ที่ไม่เหมำะสม และไม่เกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทั้งสิ้ น
2. เพื่อส่ งเสริ มบทบำท และกำรมีส่วนร่ วมของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย และผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจ เพื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
3. เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ แก่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจร่ วมกันด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
คานิยาม
กำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อ คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิ บตั ิหรื อละเว้นกำรปฏิ บตั ิใน
ตำแหน่ งหน้ำที่ หรื อใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิ ชอบ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนั มิควรในรู ปแบบต่ำงๆ ไม่วำ่ จะ
เป็ นกำรให้หรื อรับสิ นบน กำรนำเสนอ กำรให้คำมัน่ ว่ำจะให้ กำรขอหรื อเรี ยกร้ อง ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรื อบุคคลอื่น
ใดที่ดำเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำรให้ได้มำ
ซึ่ งธุ รกิจ หรื อเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุ รกิจ
ขอบเขต
ห้ำมกรรมกำรบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ดำเนิ นกำร หรื อมี ส่วน
เกี่ยวข้องในกำรคอร์ รัปชัน่ หรื อยอมรับกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ประกอบไปด้วย
กำรรับ กำรเสนอ และกำรให้เงิ น (รวมถึ งเงิ นบริ จำค เงิ นเรี่ ยไร และผลประโยชน์ที่ ส ำมำรถเปลี่ ยนเป็ น
เงิ นตรำ) ของขวัญ สิ่ งของ กำรเลี้ ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ในเชิ งที่เป็ นกำรเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่
เหมำะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และธุ รกิจ จำกบุคคล นิ ติบุคคล หรื อหน่วยงำนที่ทำธุ รกิจกับบริ ษทั
ฯ และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปลูกฝัง และส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีวฒั นธรรมองค์กรที่
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ปรำศจำกกำรคอร์ รัปชั่น และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยฉบับ นี้ อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำย รวมถึงให้มีระบบ
กำรสนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่นที่ มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้พนักงำนทุกคนในบริ ษทั ฯ ได้
เข้ำใจและตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรต่ อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่นและปลู กฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและบัญชี ระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
ตลอดจนรับ เรื่ องกำรแจ้งเบำะแสกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น อันเกิ ดจำกคนในองค์ก รมี ส่ วนเกี่ ยวข้อง
พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำลงโทษ หรื อ
แก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำรและผูบ้ ริ ห ำร มี ห น้ำที่ แ ละรั บ ผิด ชอบในกำรก ำหนดให้ มี ระบบ กำร
ส่ งเสริ ม และกำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุ กฝ่ ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ ำงๆ เพื่ อให้ สอดคล้องกับ กำร
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
4. คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่ในกำรจัดทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ตลอดจนจัดทำมำตรกำรและแนวทำงป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั แอพพลิแคด จำกัด และบริ ษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัป ชั่นอย่ำงเคร่ งครั ด ห้ำมเข้ำไปเกี่ ยวข้องกับ เรื่ องคอร์ รัป ชั่นทุ ก รู ป แบบทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ดังนี้
1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็ นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็ นกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรให้ หรื อรับสิ นบน แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มำหรื อคงไว้ซ่ ึ ง
ธุ รกิจหรื อข้อได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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2. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นกำรกระทำที่ เข้ำข่ำยกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่ วมมือใน
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ
3. บริ ษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้งเบำะแสเรื่ องกำร
คอร์ รัปชัน่ ให้กบั บริ ษทั ฯ ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือ
ในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. ผูท้ ี่ ก ระท ำกำรทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น เป็ นกำรกระท ำผิ ด จรรยำบรรณ ซึ่ งจะต้องได้รับ กำรพิ จ ำรณำ
บทลงโทษ ตำมระเบี ยบว่ำด้วยวินัย พนัก งำนของบริ ษ ทั ฯ ที่ กำหนดไว้ และอำจได้รับโทษตำม
กฎหมำยหำกกำรกระทำนั้นผิดกฏหมำย
5. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หรื ออำจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้
6. บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ก ระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เหมำะสมและมี
ประสิ ทธิ ภำพ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมิให้มีกำรคอร์ รัปชัน่
7. เพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนในกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสู งกับกำรเกิ ดคอร์ รัปชัน่ กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
7.1

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง

กำรให้ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเมื อง (Political Contributions) หมำยถึ ง กำรให้กำรสนับสนุ นทำง
กำรเงิน สิ่ งของและ/หรื อ กำรเข้ำร่ วมกิ จกรรม ตลอดจนกำรส่ งเสริ มให้พนักงำนเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำร
เมืองในนำมบริ ษทั เพื่อให้ได้มำซึ่ งควำมได้เปรี ยบทำงธุ รกิจทำงกำรค้ำ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจอย่ำงเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุนหรื อกระทำกำรอัน
เป็ นกำรฝักใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
2) บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุ นทำงกำรเงินหรื อสิ่ งของให้แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมืองหรื อผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งทำงกำรเมืองใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทำงธุ รกิจให้กบั บริ ษทั
3) พนักงำนมีสิทธิ เสรี ภำพส่ วนบุคคลในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้ำง
ควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไปใช้
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง
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7.2

กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล และเงินสนับสนุน

กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล (Donation) และเงินสนับสนุ น (Sponsorships) อำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกกิ จกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มี
ตัวตน และอำจจะใช้เป็ นข้ออ้ำงหรื อเส้นทำงสำหรับกำรคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลมี
วัตถุประสงค์แอบแฝง บริ ษทั ฯ มีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
1) กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรู ปแบบของกำรให้ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ นหรื อรู ปแบบอื่นๆ
เช่ น กำรให้ควำมรู ้ หรื อสละเวลำ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ สำมำรถกระทำได้โดยอำจเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กิ จกรรมตอบแทนสั งคม ตลอดจนกำรประชำสั ม พันธ์ และเสริ ม สร้ ำงภำพลัก ษณ์ ที่ ดีให้ แก่
บริ ษทั ฯ โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทำงธุ รกิจ
2) กำรบริ จำคนั้นต้องพิสูจน์ได้วำ่ เป็ นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงำนใด
3) เงิ นสนับสนุ นนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำผูข้ อเงิ นสนับสนุ นได้ทำกิ จกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริ ง
และเป็ นกำรดำเนิ น กำรเพื่ อสนับ สนุ น ให้วตั ถุ ป ระสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็ จ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
4) เงินสนับสนุ นนั้นต้องพิสูจน์ได้วำ่ ให้เงินสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ น
ตัวเงินได้ เช่น กำรให้ที่พกั และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน
ให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงำนใด
7.3

ของขวัญ ค่ำใช้จ่ำยเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น

บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวำ่ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทำงธุ รกิ จเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะ
นำมำซึ่ งควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ บริ ษทั จึงได้กำหนดแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งควำม
ได้เปรี ยบใดๆ ผ่ำนกำรกระทำไม่เหมำะสม หรื อเป็ นกำรแลกเปลี่ ยนอย่ำงชัดเจนหรื อแอบแฝง
เพื่อให้ได้มำซึ่ งกำรช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2) เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ตำมที่กำหนดไว้
3) เป็ นกำรให้ในนำมบริ ษทั ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน และกระทำอย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
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4) ไม่เป็ นของขวัญที่ อยู่ในรู ป ของเงิ นสดหรื อสิ่ งเที ยบเท่ ำเงิ นสด เช่ น บัตรของขวัญ หรื อบัตร
กำนัล
5) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุ ษจีน
หรื อปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
6) ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถูกต้องตำมกำลเทศะ เช่น กรณี ที่อยูใ่ นระหว่ำง
กำรประกวดรำคำ งดกำรให้ของขวัญ หรื อเลี้ยงรับรองกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ พนักงำนของบริ ษทั หรื อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) เป็ นกำรให้อย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
มาตรการและช่ องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กำหนดให้ผูบ้ ริ หำรทุ กระดับในองค์กร ดู แลรับผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ อง
สำคัญที่จะดำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมและ
จรรยำบรรณธุ รกิ จ นโยบำย/ระเบียบปฏิ บตั ิ /ข้อกำหนดของบริ ษ ทั หลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี รวมทั้ง
กฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงจริ งจัง และได้กำหนดแนวทำงปฏิ บตั ิในกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่ องรำวร้ องทุกข์
หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วำงใจและเชื่ อมัน่
ในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นธรรม เพื่อให้มีกำรปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรอย่ำงเท่ำเที ยมกัน และมีควำมเป็ นธรรม โดยจัดช่ องทำงกำรสื่ อสำรที่ หลำกหลำยช่ องทำง เพื่อเปิ ด
โอกำสให้พนักงำนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนมำยังบริ ษทั ฯ ได้สะดวกและ
เหมำะสมโดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุ รำยละเอี ยดของเรื่ องที่แจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
พร้ อมชื่ อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่ งมำยังช่ องทำงกำรรับเรื่ อง ตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด
ดังนี้
1) ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ สามารถแจ้ งผ่านช่ องทางสื่ อสารโดยตรง

E-mail : independent@applicadthai.com
2) ช่ องทางไปรษณีย์
นำส่ งที่ เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน)
69 ซอยสุ ขมุ วิท 68 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบำงนำ-เหนือ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
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3) ช่ องทางการรับเรื่ องร้ องเรียนการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น และให้ คาปรึ กษาหรื อ
คาแนะนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น สาหรั บพนักงานบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อย
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรอิสระ
• หัวหน้ำ ผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อผูบ้ ริ หำรที่ผแู ้ จ้งเบำะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้ใจ
• รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
• เลขำนุกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรรวบรวมเอกสำรที่รับจำกช่องทำงดังกล่ำวเพื่อสรุ ป
ข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นรำยไตรมำส และ
แจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทรำบ หลังจำกนั้นบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบตำมขั้นตอนและบันทึกกำรสอบสวน
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบำะแส รวมทั้งดำเนิ นกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสเป็ น
ควำมลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบำะแสดังกล่ำว
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้ งเบาะแส
1) บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลเป็ นควำมลับและเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึ งถึ งควำมปลอดภัย และควำม
เสี ยหำยของผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูท้ ี่ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทั้งที่เป็ นพนักงำน ลู กค้ำ บุคคลที่รับจ้ำงทำงำนให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มอื่นที่ เป็ นผูแ้ จ้งเบำะแส จะได้รับกำรปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ตำมกฎหมำย หรื อ
ตำมแนวทำงที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้ โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผย
ตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนั้นจะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดควำมเสี ยหำยใดๆ
3) บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อ หรื อข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
4) บริ ษทั ฯ จะไม่พิจำรณำลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่
แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ
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บทลงโทษ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ นี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของจริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ถือเป็ น
วินัยที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตำมอย่ำงเคร่ งครัด โดยผูท้ ี่ ฝ่ำฝื นหรื อไม่ปฏิ บ ตั ิตำม บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นกำรกระทำที่ ขดั กับ
นโยบำย จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และกำรกระทำฝ่ ำฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุ ให้บริ ษทั ฯ
ได้รับควำมเสี ยหำยหรื อสู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ ผูท้ ี่ฝ่ำฝื นจะได้รับโทษทำงวินยั ตำมข้อบังคับเกี่ ยวกับกำร
ท ำงำนของบริ ษ ัท ฯ ว่ ำ ด้ว ยเรื่ อ งกำรลงโทษทำงวิ นั ย และอำจเข้ำ ข่ ำ ยควำมผิ ด พลำดพระรำชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมด้วย
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