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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บทนา
บริษทั แอสเซทไวส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ในกลุ่ม (“บริษทั ”) ตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รปั ชันส่
่ งผลร้ำย และเป็ น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องและสร้ำงควำมไม่เป็ นธรรมในทำงธุรกิจ ส่งผล
เสียทัง้ ด้ำนจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร และไม่เป็ นทีย่ อมรับทัง้ ภำยในป ระเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมทัง้ ทำให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ขำดควำมเชื่อมั ่นต่อบริษทั
บริษทั จึงถือเป็ นหลักกำรที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ในอันทีจ่ ะไม่สนับสนุ น
กิจกำร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทีก่ ระทำ หรือยอม หรือสนับสนุ นกำรกระทำใดๆ ที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
วัตถุประสงค์
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นแนวทำงให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยจิตสำนึกในกำรยึดถือควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือกำร
แสวงหำผลประโยชน์ในหน้ำทีโ่ ดยมิชอบ และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนินธุรกิจทีอ่ ำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่
ได้พจิ ำรณำอย่ำงครบถ้วน รอบคอบ
คานิ ยาม
1. ทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะในรูปแบบใด โดยให้หมำยควำมรวมถึงกำรเสนอให้หรือรับ
สัญญำ กำรมอบให้ ให้คำมั ่น หรือเรียกร้อง ทัง้ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมำะสมต่อ
เจ้ำหน้ำที่รฐั หน่ วยงำนรัฐ หน่ วยงำนเอกชน คู่ค้ำธุรกิจ ลูกค้ำ และผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ไม่ว่ำจะทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบตั ิ ละเว้นกำรปฏิบตั อิ ย่ำงใดในตำแหน่ งหน้ำที่ หรือใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่
อันเป็ นกำรให้ได้มำ เพื่อรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ข้ อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน หรือแนะนำธุรกิจให้กบั
บริษทั ใดบริษทั หนึ่งโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำ รักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมำะสมสำหรับตนเอง หรือ
ผู้อ่นื เว้นแต่ เป็ นกรณีท่กี ฏหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตทำง
กำรค้ำให้ทำได้
2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์ อื่นใด หมำยถึง กำรเสนอให้สทิ ธิพเิ ศษในรูปของเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ
หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อเป็ นสินน้ำใจ เป็ นกำรจูงใจ เป็ นกำรตอบแทน หรือเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพทีด่ ี
3. การให้หรือรับสิ นบน หมำยถึง กำรเสนอให้ หรือรับสิง่ ของ ของขัวญ รำงวัล หรือกำรตอบแทนในลักษณะอื่นใด
เพื่อจูงใจผูน้ ัน้ ให้ตดั สินใจ หรือกระทำหรือละเว้นกระทำกำรอย่ำงใด หรือเพื่อให้ตนได้รบั ผลประโยชน์ หรือช่วยให้
กำรนัน้ สำเร็จตำมประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณของบริษทั
4. สิ นบน (Bribery) หมำยถึง ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อย่ำงอื่นทีใ่ ห้หรือเสนอว่ำจะให้แก่บุคคลเพื่อให้ผนู้ ัน้ กระทำกำร
หรือละเว้นไม่กระทำกำรตำมทีผ่ จู้ ่ำยเงินสินบนต้องกำร
5. เงิ นสนั บสนุ น (Sponsorships) หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้หรือได้รบั จำกลูกค้ำ คู่ค้ำและหุ้นส่วนทำงธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจ เช่น เป็ นประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรค้ำ หรือช่วยกระชับควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจตำมควำมเหมำะสมแก่โอกำส
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บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้ำทีด่ งั นี้
1) กำหนดและอนุมตั นิ โยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันและติ
่
ดสินบน
2) อนุมตั แิ ละทบทวนแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันและกำรติ
่
ดสินบน
3) กำกับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำทีด่ งั นี้
1) สอบทำนให้บริษทั มีกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ
2) สอบทำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ ำงมีประสิทธิภำพ
3. คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล มีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำให้ควำมเห็นต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ ำที่จดั ให้มกี ำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้
ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร มีหน้ำที่ ดังนี้
1) ควบคุมและกำกับดูแลให้มกี ำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รบั ชั น่ ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง สำมำรถระบุควำม
เสีย่ ง ตรวจสอบ และบริหำรจัดกำร ให้มมี ำตรกำรทีเ่ พียงพอในกำรแก้ไขปั ญหำได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และ
ทันเวลำ
2) สนับสนุ นกำรพัฒนำกระบวนกำร รวมทัง้ บุคลำกรเพื่อให้มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันขององค์
่
กร
บรรลุผล
6. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำม
นโยบำย มำตรกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม
และเพียงพอต่อควำมเสีย่ งด้ำนคอร์รปั ชันและกำรติ
่
ดสินบนทีอ่ ำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบทัง้ กับหน่ วยงำนของรัฐ
หน่ ว ยงำนของเอกชน หรือ บุ ค คลที่มีห น้ ำ ที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อ ม เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง ธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ
ผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมำะสมตำมหลักจริยธรรม ได้แก่กำรให้คำรับรองว่ำจะให้ หรือกำรรับสิ่งของ กำรให้หรือรับ
ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง รับเงินเรีย่ ไร รับเงินบริจำค และประโยชน์อ่นื ใดจำกบุคคลอื่นทีม่ ผี ลประโยชน์กบั ธุรกิจ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ครอบคลุมถึง คู่คำ้ ธุรกิจ ลูกค้ำ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ทุกฝ่ ำยทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ และบริษทั จัดให้มกี ำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และทำกำร
ประเมินควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รปั ชันทั
่ ง้ องค์กร เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
แนวทางการปฏิ บตั ิ เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
1. บริษทั ได้กำหนดให้มปี ระกำศ “นโยบำยไม่รบั ของขวัญ” ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำลปี ใหม่ หรือโอกำสอื่นใด
เพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนที่ดใี นกำรดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสำรไปยัง กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และคู่ค้ำธุรกิจของ
บริษทั
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2. บริษัทจัดให้มกี ำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ชื่อถือได้ มีระบบกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันและกำรรั
่
บสินบนในกระบวนกำรธุรกิจ โดยมีกำรติดตำมดูแลอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อ
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
3. บริษัทได้กำหนดให้มกี ำรเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่บุคคลภำยในองค์กร โดยเฉพำะ
บุคลำกรทีต่ ้องปฏิบตั หิ น้ำทีก่ บั ผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั เพื่อนำไปสูก้ ำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่
ไม่ให้กำรยอมรับต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. บริษทั กำหนดให้มชี ่องทำงกำรร้องเรียน และแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรกระทำทีอ่ ำจนำไปสู่กำรทุจริตคอร์รปั ชันใน
่
บริษทั โดยบริษทั จะให้กำรคุม้ ครอง และควำมเป็ นธรรมกับผูร้ อ้ งเรียน ซึง่ รวมถึงพนักงำนทีป่ ฏิเสธกำรมีส่วนร่วมใน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือผู้ท่ที ำกำรแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กี่ยวข้องกับบริษทั โดยบริษทั ได้กำหนดช่องทำง
ดังกล่ำวไว้ในนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด
5. บริษทั จะถือว่ำกำรกระทำ กำรมีส่วนร่วม หรือกำรรูเ้ ห็นในกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นกำรกระทำผิดต่อจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของบริษทั โดยผูก้ ระทำผิดนัน้ จะได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินัยทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ และหำกกระทำผิด
กฎหมำย บริษทั จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
6. แนวทำงกำรปฏิบตั ขิ องกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
6.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท จะต้องปฏิบตั ำม “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติด
สินบน” โดยจะต้องไม่เกีย่ วข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
6.2 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนำจหน้ ำที่ ที่บริษัทมอบหมำย เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลใกล้ชดิ ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือ
ทำงอ้อม ตลอดจนกระบวนกำรธุรกิจ เช่นกำรกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ ำยสินค้ำ หรือบริกำร
ส่วนตัวให้แก่บริษทั หรือทำกำรแข่งขันทำงธุรกิจไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อมต่อบริษทั เป็ นต้น
6.3 ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำน จะต้อ งไม่ละเลย หรือ เพิก เฉย เมื่อ พบเห็น เหตุก ำรณ์ ก ำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริต
คอร์รปั ชันอั
่ นอำจเกีย่ วข้องกับบริษทั โดยแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชำ หรือ บุคคลทีร่ บั ผิดชอบทรำบ หรือทำกำรแจ้ ง
ผ่ำน “ช่องทำงร้องเรียน แจ้งเบำะแส และ รับฟั งควำมคิดเห็น (Whistle Blower Channel) โดยผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ
6.4 ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อ่นื ใดอันไม่ชอบธรรมจำกผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อกำหนดในกำรดำเนินกำร เรื่อง กำรรับสิง่ ของ กำรให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื
ใด โดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงกำรเลี้ยงรับรองจำกผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ซึ่งอำจได้รบั ประโยชน์จำก
กำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั
6.5 พนักงำนบริษทั มีหน้ำทีช่ แ้ี จง และขอควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรตำมประกำศ “นโยบำยไม่รบั ของขวัญ” ให้
ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ทรำบเป็ นระยะ เช่น ในช่วงเทศกำลสำคัญต่ำงๆ เป็ นต้น
6.6 ผู้บ ริห ำรและพนัก งำนจะต้อ งให้ค วำมร่ว มมือในกำรส่ งเสริมแนวปฏิบ ัติท่ดี ีภำยในองค์ก รกับ หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในในกำรหำข้อมูลและติดตำมผลกำรดำเนินกำรหำกพบกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีขอ้ มูลใดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูแ้ จ้ง ชีแ้ จ้ง หรือร้องเรียน จะได้รบั กำรคุม้ ครองสิทธิอย่ำงเป็ น
ธรรมและข้อมูลทีใ่ ห้มำทัง้ หมดถือเป็ นควำมลับของบริษทั
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ข้อกาหนดในการดาเนิ นการ
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั กำรดำเนินกำรใดๆ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวทำงกำรปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว้ และแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ ทีบ่ ริษทั กำหนดเพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงอันอำจนำไปสู่กำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ทุกระดับ ต้องปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้
1. การรับสิ่ งของหรือประโยชน์ อื่นใด
1.1 บริษทั กำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั งดรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดจำกผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรรับของขวัญ กำรขอรับเรี่ยไร กำรขอเลี้ยง
รับรอง กำรรับเงินบริจำค เป็ นต้น
1.2 พนักงำนมีหน้ำทีช่ ้แี จงให้ค่คู ำ้ ธุรกิจ และผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องทรำบถึงประกำศ “นโยบำยไม่รบั ของขวัญ”
ของบริษทั เป็ นระยะ และขอให้ผมู้ สี ่วนได้เสียให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
1.3 ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด โดยไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ เช่นคู่คำ้ ไม่ทรำบถึงประกำศ
“นโยบำยไม่รบั ของขวัญ” และได้นำสิง่ ของมำมอบให้แล้ว หรือพนักงำนตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ไี ม่สำมำรถ
ปฏิเสธกำรรับสิง่ ของนัน้ ได้ ด้วยต้องรักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคคล หรือองค์กร พนักงำนควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) กำหนดให้ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปเป็ นผูร้ บั สิง่ ของ ซึ่งต้องมีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท หำกเกิน บริษทั ไม่
อนุญำตให้รบั ของ และแจ้งให้ผทู้ ใ่ี ห้ของรับทรำบถึง “นโยบำยไม่รบั ของขวัญ”
2) เมื่อรับสิง่ ของแล้ว จะต้องนำไปให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทันที เพื่อดำเนินกำรต่อสิง่ ของนัน้ ๆ ตำมควำม
เหมำะสม โดยหำกเป็ นของบริโภคทีม่ วี นั หมดอำยุ หรือ ของชำร่วย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลสำมำรถ
แจกจ่ำยสิง่ ของเหล่ำนัน้ ให้กบั พนักงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรำงวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จำกกำรจัดประกวดแข่งขัน กำรทำสัญญำกับ
พันธมิตรทำงธุรกิจ หรืองำนที่มลี กั ษณะยกย่ องชมเชยผลงำนของบริษัท บริษัทสำมำรถรับสิง่ ของนัน้ ได้ใน
รูปแบบระหว่ำงองค์กร โดยมอบหมำยให้ระดับผูจ้ ดั กำรขึน้ ไปเป็ นตัวแทนในกำรรับ โดยสิง่ ของดังกล่ำวถือเป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั
1.5 บริษัทอนุ โลมให้สำมำรถรับของชำร่วยที่มูลค่ำไม่เกิน 500 บำท ในช่วงเทศกำลอันเป็ นประเพณีนิย ม งำน
ประชำสัมพันธ์ หรืองำนเสวนำต่ำงๆ เช่น ปฏิทนิ ปำกกำ สมุดบันทึก เป็ นต้น
2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์ อื่นใด
บริษทั กำหนดเรื่องกำรให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด แก่ลูกค้ำ คู่คำ้ ตัวแทนทำงธุรกิจ พันธมิตรทำงธุรกิจ หรือผูท้ ่ี
มีส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ในช่วงเทศกำลอันเป็ นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึง่
ไม่ขดั ต่อกฎหมำย และไม่เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจทีไ่ ม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้ องกันกำรดำเนินกำร
ในลักษณะกำรให้สินบนอันอำจนำไปสู่กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ ผู้บริหำรและพนักงำนจะปฏิบตั ิ ตำมระเบียบ
อำนำจอนุมตั แิ ละดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
3. นโยบายเงิ นบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิ นสนับสนุน
กำรให้ หรือ กำรรับเงินบริจำค เงินเรีย่ ไร เงินสนับสนุน สิง่ ของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็ นกุศล ต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส
และชอบด้วยกฏหมำย โดยต้องมั ่นใจด้วยว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้ำงในกำรให้หรือ
รับสินบน ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี งินบริจำคมีมลู ค่ำสูง บริษทั จะนำเสนอต่อผูม้ อี ำนำจลงนำมตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิ และ
ดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
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4. นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัท ดำเนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยควำมเป็ น กลำงทำงกำรเมือ ง ไม่ เ ข้ำ ไปมีส่ว นร่ ว ม และไม่ ฝั ก ใฝ่ ในพรรคกำรเมืองใด
นักกำรเมืองคนใด หรือผูม้ อี ำนำจทำงกำรเมืองคนใด และบริษทั ไม่นำเงินทุน หรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษทั ไปใช้
เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมือง หรือนักกำรเมือง หรือผูม้ อี ำนำจทำงกำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ สิน้
ทัง้ นี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบตั หิ ำ้ มมิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ ทรัพย์สนิ เวลำ หรือสิง่
อำนวยควำมสะดวกใดๆ ของบริษทั เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุ นกิจกรรมใดๆ ทำงกำรเมือง หรือองค์กรทำง
กำรเมือง หรืออื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทำงกำรเมือง ตลอดจนห้ำมมิให้ ใช้อำนำจหน้ำทีเ่ พื่อชีช้ วน กดดัน หรือบังคับเพื่อน
ร่วมงำน หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทำงกำรเมือง
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ำมกำรให้หรือรับสินบน ในกำรดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่ คำ้ ธุรกิจ คู่สญ
ั ญำ หรือหน่ วยงำนใดๆ ทัง้ ภำครัฐ และ
ภำคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และกำรดำเนินกำรใดๆ ทำงธุรกิจต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัตติ ำมกฎหมำย
การควบคุม
1. แนวทางในการติ ดตาม/ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั จัดให้มชี อ่ งทำงเพือ่ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวในหลำย
ช่องทำง เช่น กำรอบรมพนักงำน และกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และ กำรประกำศผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น
รวมทัง้ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวโดยกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษทั และบริษทั ในกลุ่ม ในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันและกำรทุ
่
จริตคอร์รปั ชัน่
2. แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมเพื่อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั จัดให้มกี ำรติดตำมและประเมินควำมเสีย่ ง โดยกำหนดไว้ในมำตรฐำน ระเบียบคู่มอื ปฏิบตั ิ อีกทัง้ เปิ ดช่องทำง
ให้รอ้ งเรียนจำกพนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสีย หำกพบกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรกระทำผิดต่อนโยบำยดังกล่ำว โดย
เป็ นไปตำมนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดของบริษทั
3. การฝึ กอบรมแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ให้ ค วามรู้เ กี่ ย วกับ นโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่นของบริษทั
บริษัท และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรทุ จ ริต
คอร์รปั ชันให้
่ แก่พนักงำนทีม่ หี น้ำทีด่ แู ล หรือเกีย่ วข้องในกำรป้ องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร โดยจัดให้มกี ำรอบรม
ในด้ำ นคอร์ร ัป ชัน่ กับ พนั ก งำนตัง้ แต่ ต้ น กำรเข้ำ ท ำงำนและมีก ำรจัด อบรมพนั ก งำนในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต
คอร์รปั ชันและกำรติ
่
ดสินบน ตลอดจนประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรจัดทำคู่มอื จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด
การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั กำหนดให้มกี ำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส ผูร้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ป็ นพยำน หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน ซึ่ง
บุคคลนัน้ จะได้รบั กำรคุ้มครองสิทธิจำกบริษัท โดยข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทุกประกำรที่สำ มำรถระบุตัวผู้แจ้งเบำะแส ผู้
ร้องเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ป็ นพยำน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรร้องเรียนได้ บริษทั จะปกป้ องและเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ
บริษทั จะไม่พจิ ำรณำปรับลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรือดำเนินกำรด้วยประกำรใดๆ อันเป็ นกำรให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่
ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รบั ชันและกำรติ
่
ดสินบนแต่อย่ำงใด แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ อำจจะทำให้บริษทั ต้องสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
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การพิ จารณาโทษ
กรณีทก่ี รรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน ฝ่ ำฝื น ละเลย ละเว้น หรือเจตนำทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นกำรกระท ำผิดทำงวินัย โดยบริษัทจะพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษัท และหำกกำรกระทำนัน้ ผิด ต่ อ
กฎหมำย บริษทั จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอีกประกำรหนึ่งด้วย

ประกาศใช้ ณ วันที่ 2 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563

(นำยศรำวุธ จำรุจนิ ดำ)
ประธำนกรรมกำร
บริษทั แอสเซทไวส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรใช้ภำยในบริษทั (Internal Use)

หน้ำ 6 จำก 6

