


สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

สารจากประธานกรรมการบริษทั 1 

นิยาม 2 

การบงัคบัใช ้ 2 

นโยบายต่อตา้นการทุจริต 3 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  3 

แนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 6 

ขอ้แนะน าเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 8 

เร่ืองท่ีรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 8 

ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต  8 

มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 9 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 10 

การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการฝึกอบรม  11 
 
 
 
 
 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3  หนา้ 1 ของ 11 
 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทย่อย 

กำรประกำศเจตนำรมณ์เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษทั”) ไดเ้ลง็เห็น
ถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตข้ึน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ท่ีบริษทัจะต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร 
ไดมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตภายใตน้โยบายเดียวกนั   และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดรั้บ
ทราบเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมุ่งมัน่ต่อตา้นการทุจริต  
 การส่งเสริมโดยการน านโยบายการต่อตา้นการทุจริตมาใช้ภายในองค์กร  ปฏิบติัได้ก าหนดให้
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตน้ีมีผลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง 
ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทั  ในขั้นตอนการน ามาตรการนโยบายดงักล่าวมาใชใ้น
นั้น บริษทัไดน้ ามาปรับใชใ้นกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบติังาน 
ตั้งแต่พนกังานระดบัปฏิบติังาน จนถึงผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ทั้งน้ีผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัและการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตน้ี อาจไดรั้บการลงโทษขั้นสูงสุด คือ เลิกจา้ง หรือ ยกเลิกสัญญา 
และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้ นเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกด าเนินการตาม
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายนั้นโดยผูพ้บเห็นผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามสามารถแจง้เบาะแสผ่านช่อง
ทางการส่ือสารของบริษทัได ้
 นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัยงัส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองคก์ร  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ไดรั้บทราบ
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตน้ี ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั เพื่อให้ได้รับทราบว่ากลุ่มบริษทัมี
เจตนารมณ์ท่ีจะต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงจงั 
  การส่งเสริมให้ทุกคนไดย้ึดถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการทุจริต เป็นส่วนหน่ึงของการ
มุ่งเน้นสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงเป็นไปตามปณิธานของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณ
แผน่ดิน" โดยปณิธานดงักล่าว ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร ทั้งน้ีความร่วมมือของคนในองคก์รจะเป็น
อีกหน่ึงพลงัความดีท่ีเกิดข้ึนท่ี "เอเซีย พรีซิชัน่" 
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นิยาม 
 กลุ่มบริษัท  หมายถึง บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 กรรมการ  หมายถึง  กรรมการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  บริษทัย่อย และบริษทั
ร่วม 
 บุคคลที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับ
ท างานใหก้บักลุ่มบริษทั 
 ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม ชุมชน 
 การทุจริต หรือคอร์รัปชัน (Corruption)  หมายถึง การใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดม้า หรือการใช้
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนั
มิควรได ้ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น เช่น การติดสินบนเจา้พนกังานดว้ยการชกัชวน การ
เสนอ การให ้ หรือการรับสินบน การใหค้  ามัน่สญัญา ทั้งท่ีเป็นเงิน ส่ิงของ สิทธิประโยชน์อ่ืน การมี
ประโยชน์ทบัซอ้น การปกปิดขอ้เทจ็จริง หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงขดัต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี กบั
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง หรือทางออ้ม เพื่อให้
หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเวน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไว ้  
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหเ้งิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพื่อ
อ านวยความสะดวก (สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม) แก่พรรคการเมือง 
นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง  เพื่อสนบัสนุนนโยบาย  การกระท าอนัมิควร หรือการ
กระท าใดท่ีขดัต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิด
ความแตกแยกในสงัคม  ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 
 การบริจาคเพ่ือการกศุล  หมายถึง การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็นตวั
เงิน ใหก้บัองคก์รสาธารณะกศุล โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 เงินสนับสนุน  หมายถึง เงินท่ีจ่ายใหห้รือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้หห้รือไดรั้บ หรือผลตอบแทนอ่ืนท่ีได้
ใหห้รือไดรั้บ ซ่ึงอาจจะค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน จากลูกคา้ คู่คา้ หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ 
ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั เป็นประโยชน์การสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม 

การบังคบัใช้ 

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตน้ีมีผลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึง
ตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทั โดยสามารถน ามาปฎิบติัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดล้งนามอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริต 

 นอกจากนั้นการปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง นโยบายต่อตา้นการทุจริต จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง   
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 กรณีท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประสงคใ์หก้ลุ่มบริษทั ปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือ
ทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการต่อตา้นการทุจริต จะตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามช่องทางการท่ีก าหนด (ช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน) 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 

 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างาน
ให้กบักลุ่มบริษทั กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์
ทางตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั  ไม่ว่าตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผู ้
เสนอให้สินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัได้
ด าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด  

 ทั้งน้ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฉบบัน้ีหมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 
รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบทั้งของประเทศไทย และระหวา่งประเทศท่ีวา่ดว้ยเร่ือง การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้
หรือรับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุกประเทศท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมติันโยบาย และสนับสนุนการต่อตา้นทุจริต 
หรือ คอร์รัปชัน ให้เกิดข้ึนในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้ งกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดร้ายงานการกระท าการทุจริต ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทัมี
หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ  และร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ให้กบั
กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
2.1  พิจารณานโยบายการต่อตา้นทุจริต ท่ีได้รับจากกรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรม
องคก์ร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นทุจริต ท่ีไดรั้บ
จากกรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ ัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่ออนุมติั 

2.3  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียง
เก่ียวกบัการทุจริต ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบดงักล่าว มี
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ความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดโอกาสการทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

2.4  รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจริต ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง  และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

3. กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
3.1  ก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2  ส่ือสารกบับุคลากรในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ไดท้ราบถึงนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริต 
3.3  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อตา้นทุจริตให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ หรือขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.4  คอยช่วยเหลือทีมตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสืบขอ้เทจ็จริง

ตามท่ีไดรั้บแจง้ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการ
สอบสวนเร่ืองการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นว่าสามารถ
ช่วยสืบหาขอ้เทจ็จริงได ้ 

3.5   ก าหนดใหผู้บ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีรณรงค ์ส่งเสริมใหพ้นกังานในหน่วยงานของ
ตนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และรายงานผลให้กับ
กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการใหท้ราบ  ทั้งน้ีเพื่อใหก้รรมการผูอ้  านวยการ 
และกรรมการผูจ้ดัการตอ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงส่ือสารให้ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานได้ทราบว่ากรณีท่ี
ตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบแจง้ให้กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการได้
ทราบโดยทันที เพื่อให้กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ ัดการได้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป 

3.6   ก าหนดให้มีระบบและให้การสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้มี
การน าไปใชใ้นการปฏิบติั 

4. ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 

4.1   ปฏิบัติและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน และ
ก าหนดให้มีระบบในการสนับสนุนนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงั
พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4.2    ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น การแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัเพื่อให้มีการสอบยนัความถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 
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4.3   จดัให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานและ
กระบวนการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ  

4.4    สอบทานและติดตามการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามนโยบาย กฎ 
และระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศของบริษทั 

4.5   รายงานกรณีทุจริตคอรัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการผูอ้  านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหไ้ดรั้บทราบตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

4.6   ปกป้องพนกังานท่ีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดต าแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือใหผ้ล
ทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกกรณี แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้
บริษทัสูญเสียโอกาสทางการคา้และป้องกนัไม่ใหพ้นกังานไดรั้บผลกระทบ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
5.1  จดัท าแผนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และตรวจติดตาม ก ากบัให้

เกิดการน านโยบายการต่อการทุจริตไปใช้ในการปฏิบติังาน และรายงานต่อกรรมการ
ผูอ้  านวยการ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อร่วมหาวิธีการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ
ต่อไป 

5.2   ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว ้และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต ท่ีเกิด
จากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ  

5.3  ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้

6. พนกังาน  มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
6.1   ปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชัน่รวมถึงปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
6.2   รายงานเหตุกรณ์ท่ีน่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคล เช่น คู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ตาม
กระบวนการท่ีบริษทัก าหนด 

6.3   สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่ 
6.4   พนกังานทุกคนตอ้งเปิดเผยรายการความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบับริษทั 
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แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บั
กลุ่มบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด ไม่ว่าจะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง หรือทางออ้มโดย 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  หรือติดสินบน  แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองท่ีตนท าหนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ใหข้องขวญั  ของท่ีระลึก  ท่ีเป็นเงินสด  เช็ค  พนัธบัตร  หุ้น  ทองค า อญัมณ ี 
อสังหาริมทรัพย์  หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกัน กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไป
ติดต่อประสานงาน  ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ  ของขวญั  ของก านลัใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกั
น าใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน   

ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทั โดยส่ิงของ  หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ี
การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพยสิ์น ส่ิงของ  ของขวญั  หรือของก านลัใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน  เพื่อจูงใจใน
การตดัสินใจ หรือมีผลท าใหผู้รั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้
รายอ่ืน ทั้งน้ีการใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั   

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน  ทรัพย์สิน  ส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  หน่วยงานราชการ  หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควร
ได ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั
ทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

2. ในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษทั  มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ 

3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ  และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม
สญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั  เพื่อบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามกลุ่มบริษทั

เท่านั้ น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ  องค์กรสาธารณะกุศล  วัด 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล  หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  ท่ีมีใบรับรอง หรือ
เช่ือถือได ้ สามารถตรวจสอบได ้  
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4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าให้เกิด
ขอ้สงสยัไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

4.3 การบริจาคเพื่อการกศุล ตอ้งมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได ้ด าเนินการผา่นขั้นตอน
ตามระเบียน และมีผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของกลุ่มบริษทั 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั  เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนาม

กลุ่มบริษทัเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั   

5.2 การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ี
สามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติ
คุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

5.3 การให้เงินสนับสนุน ตอ้งมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบ และมีผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของกลุ่มบริษทั 

6. กลุ่มบริษทัไม่มีแนวทางใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง 
หรือทางออ้ม ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา 
หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทั ตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในกลุ่ม
บริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของกลุ่มบริษทั เพื่อด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเป็น
องค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบ
ท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้    

7. หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
บริษทั ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้
กรรมการผูอ้  านวยการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ ทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส 
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายน้ี 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้  าปรึกษา เพื่อ
สร้างความเขา้ใจให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษทั เช่น พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึง
ตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทั เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้
ปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมี
ความซ่ือสัตย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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ข้อแนะน าเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงงานมีขอ้สงสัยเก่ียวกับการปฏิบติัของตนเองว่าถูกตอ้งตาม
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่หรือไม่  ขอใหมี้การพิจารณาก่อนการปฏิบติัหรือตดัสินใจเร่ือง
นั้นๆ ดงัน้ี 

1. เป็นการกระท าท่ีถูกกฎหมายหรือระเบียบของทางการและของบริษทัหรือไม่ 
2. สงัคมยอมรับการกระท านั้นหรือไม่  สามารถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ 
3. เป็นการกระท าท่ีขดัต่อจริยธรรม  และอาจจะน าความเส่ือมเสียมาใหก้บัผูก้ระท าหรือผูอ่ื้นหรือ

ต่อ   ช่ือเสียงของบริษทัในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่ 

   หากไม่แน่ใจในการพิจารณาดว้ยตนเอง  ใหแ้จง้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงของเร่ืองนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชา
พิจารณาหรือสอบถามจากฝ่ายส านักกรรมการผูจ้ ัดการ  ส่วนงานก ากับดูแลกิจการ  เพื่อจะได้ร่วมกัน
พิจารณาปัจจยัและด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อไป 

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
1. พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยทางตรง หรือทางออ้ม  เช่น พบเห็น

บุคคลในองคก์รติดสินบน/รับสินบน  เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 
2. พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของกลุ่มบริษทั หรือมีผลต่อระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั  จนท าใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 
3. พบเห็นการกระท าท่ีท าใหก้ลุ่มบริษทัเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั 
4. พบเห็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส 
ขอ้ร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดย
ทางตรง หรือทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 
 โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี audit_committee@asiaprecision.com  
หรือ 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องกรรมการผูอ้  านวยการ  apichart@asiaprecision.com   หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ  chairoj@asiaprecision.com  หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)  หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148  (ฝ่ายบริหารทัว่ไป / เลขานุการบริษทั) 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่หอ้งฝ่ายบุคคลและแต่ละโรงงานยอ่ย)  

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการผูอ้  านวยการ  หรือกรรมการผูจ้ดัการ  
ขอใหท่้านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต  คือ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่   
ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั   ทั้งน้ีไม่
วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบริษทัจะรักษาความลบัของท่าน 

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

 เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิด
ช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน
และผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียน เท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนักรรมการผูอ้  านวยการ  หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการบริษทั  นั้น   ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคล
ตวักลางข้ึน โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูล ท าหน้าท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือน
ร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้
ขอ้มูล  โดยขอใหผู้ร้้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมายงักรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีถูกร้องเรียน
ไดโ้ดยตรง  

กรรมการผูอ้  านวยการ  กรรมการผูจ้ดัการ  มีหนา้ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง ไม่ใหไ้ดรั้บ
ความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน 
หรือการใหข้อ้มูล  

 กรรมการผูอ้  านวยการ  กรรมการผูจ้ดัการ  สามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้ริหารคนใด คนหน่ึง ท า
หนา้ท่ีแทนในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และ
บุคคลท่ีให้ขอ้มูล  ได ้โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแส 
หรือร้องเรียน ท้ังโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง)  

 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้
ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืน
ท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน 

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการผูอ้  านวยการ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง  

2. ระหวา่งการสืบสวนขอ้เทจ็จริง กรรมการผูอ้  านวยการ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้
เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ  

3. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูก
กล่าวหาไดก้ระท าการทุจริตจริง  บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา  และให้
สิทธิผูถู้กกล่าวหา  พิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเอง
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา   

4. หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตจริง  การทุจริตนั้นถือวา่เป็นการกระท าผดินโยบายต่อตา้น
การทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ และหากการกระท าทุจริตนั้นผดิกฎหมาย ผูก้ระท าผดิอาจจะตอ้งไดรั้บ
โทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั ค  าตดัสินของกรรมการผูอ้  านวยการ 
ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นกรรมการผูอ้  านวยการ  
กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการบริษทั  นั้นสามารถใชสิ้ทธิพิสูจน์ตน โดยการหา
ขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต ตามท่ีถูก
กล่าวหาได ้โดยให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลใด ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ในการรับเร่ือง หา
ขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ตามท่ีไดรั้บแจง้  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ร่วมกนัพิจารณา 
การก าหนดโทษให้เป็นไประเบียบวินัยของบริษทั  และหากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิด
อาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีค  าตดัสินของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ท้ังนีบ้ริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ี
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระท าน้ันจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการละเมิดไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
 การฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฉบบัน้ี จะตอ้งถูกด าเนินการทางวินยั ตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทั โดยมีตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ให้พกังาน และใหอ้อก  และในบางกรณี
อาจไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   



_________________________________________________________________________________________________________________ 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3  หนา้ 11 ของ 11 
 

 ทั้งน้ีการพิจารณาบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูฝ่้าฝืนเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษ 
และในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนท าผดิร้ายแรง (ใหอ้อก) บทลงโทษนั้นตอ้งผา่นความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ ใน
กรณีท่ีผูฝ่้าฝืนมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบับทลงโทษนั้น  ใหถื้อวา่ค าตดัสินของกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นอนัส้ินสุด 
 ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนด ารงต าแหน่ง กรรมการ หรือ กรรมการผูอ้  านวยการ หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ใหถื้อ
วา่ค าตดัสินของคณะกรรมการบริษทั เป็นอนัส้ินสุด ทั้งน้ีในการประชุมเพื่อสรุปบทลงโทษ กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะมีมติก าหนดบทลงโทษ 

การเผยแพร่และการฝึกอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

การเผยแพร่ 
1. จดัให้มีการติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ในสถานท่ีเด่นชดั ทุกคนในกลุ่มบริษทั

สามารถอ่านและรับทราบขอ้มูลได ้
2. จดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น 

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (E-Mail) เวบ็ไซตบ์ริษทั รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี (56-2) เป็นประจ าทุกปี 

3. เม่ือมีการปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริต จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ต่อสาธารณะชน กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ให้ไดรั้บทราบเม่ือมี
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

การฝึกอบรม 
1. จดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
2. จดัให้มีการส่งเสริมทบทวนความเขา้ใจ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส าคญัของการ

ต่อตา้นการทุจริต ผา่นส่ือกิจกรรมต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. จดัให้บรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรใน

การพิจารณาเล่ือนขั้นของพนกังานระดบัหวัหนา้งาน  
4. สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีส่วนในการใหค้วามรู้แก่พนกังาน เพื่อเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
5. บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

 
 


