นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัท แอ็ดวานซ์ อนิ ฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่ าน
บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดี จึงนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นเครื่ องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ฯ ซึ่งจะ
เสริมสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการให้ ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด และจะไม่เข้ า
ไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชั่นและการให้ /รับสินบนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม อีกทังตระหนั
้
กดีว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นภัย
ร้ ายแรง ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ฉบับนี ้ ถือเป็ นส่วนเพิ่มเติมของจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้ กาหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการ เพื่อช่วยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีแนวปฎิบตั ิที่ชัดเจนใน
การดาเนินธุรกิจ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าทุกท่านจะศึกษาและทาความเข้ าใจ และยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการเป็ นองค์กรที่โปร่งใสและได้ รับความไว้ วางใจจากผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน

ธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการ

ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
โดยมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุรกิจ ตลอดจนการป้องกัน
การทุจริตทังภายในและภายนอกและมุ
้
่งมัน่ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม และเพื่อให้ การ
ตัดสินใจและการดาเนินธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ
จึงได้ จัดทา “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ” เป็ นลายลักษณ์ อักษรขึ น้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทังนี
้ ้ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ ได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิแล้ ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
คานิยาม
คอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอให้ มอบให้ การให้
คามั่น สัญญา การขอ การเรี ย กร้ อง การให้ ห รื อ รั บ ทรั พ ย์ สิน หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ง ไม่เ หมาะสม กับ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บุคคล
ดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพือ่ ให้ ได้ มาหรือรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ น แต่กรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้ า ให้ กระทาได้
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นใน
ทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษัทย่อย และให้ มีการสอบทานการปฏิบั ติตามนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกาศ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ย ง เพื่ อให้ มั่น ใจว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล มี ค วามรั ด กุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมาย
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4. พนักงานจะต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ ห้ สอดคล้ องกับนโยบายฉบับนี ้ กรณีมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้บงั คับบัญชา และหาก
พบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี ้ จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไว้
แนวทางปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่นและคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ โดยต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จะต้ องไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ ที่บริ ษัทฯมอบหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือเอื ้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้ อง หรือบุคคลที่ใกล้ ชิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ
เช่น กระทาการด้ วยวิธีการใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจาหน่ายสินค้ า หรื อบริ การส่วนตัวให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อทาการแข่งขันทาง
ธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้ อม เป็ นต้ น
3. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้ องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริตคอร์ รัปชัน่ อัน
อาจเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อทาการแจ้ งผ่านช่องทางการรายงานที่
กาหนดไว้ โดยพนักงานจะต้ องให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้บริหาร และพนักงานบริ ษัทฯ จะต้ องไม่เรี ยก หรื อ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ เสีย และ
จะต้ องระมัดระวัง หลีกเลีย่ งการรับเลี ้ยงจากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้ รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
5. หากพนักงานมีข้อสงสัย เกิดความลังเล หรื อตกอยู่ในสภาวะกดดันให้ มีสว่ นร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พนักงาน
สามารถปรึ กษากับผู้บังคับบัญชา ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ ให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจได้ ทกุ เมื่อ หรือ พนักงานสามารถทาการร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการรายงานที่
กาหนดไว้ โดยผู้แจ้ งหรือผู้ร้องเรียนจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็ นธรรม และข้ อมูลที่ได้ มาทังหมดถื
้
อเป็ นความลับ
6. ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษัท ฯ จะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการส่ง เสริ มแนวปฏิ บัติ ข องภายในองค์ ก รกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ในการให้ ข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงาน หากพบเห็น
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ หรือข้ อมูลการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ โดยผู้แจ้ งหรือผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็ นธรรม และ
ข้ อมูลที่ได้ มาทังหมดถื
้
อเป็ นความลับ
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล ตังแต่
้ การ
สรรหา หรื อ การคัดเลือกบุค ลากร การเลื่อ นต าแหน่ง การฝึ ก อบรม การประเมินผลการปฏิ บัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสือ่ สารทาความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ให้ ยดึ แนวปฏิบตั ิตามหลักการ การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังระเบี
้
ยบและคู่มือปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นที่บริ ษัทฯจะ
กาหนดขึ ้นต่อไป
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ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนการกะทา
ใดๆ ที่อาจทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่าเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านช่องทางการรับ
เรื่องที่กาหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี ้
โดยผู้ร้องเรียนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่องทีแ่ จ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้
1. ทางอีเมล: AC@ait.co.th
2. ทางจดหมาย: ส่งไปรษณีย์ปิดผนึกถึง
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
37/2 ถ.สุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
บุคคลทีส่ ามารถแจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริษัทฯ ได้ แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้ าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไม่ว่าท่านจะแจ้ งด้ วยวิธีใด
ดังกล่าวข้ างต้ น จะได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บริษัทฯได้ กาหนดไว้
การคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแส
บริษัทฯ กาหนดให้ มกี ารคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล ผู้เป็ นพยาน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการร้ องเรี ยน
ซึง่ บุคคลนันจะได้
้
รับการคุ้มครองสิทธิจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปกป้องและเก็บไว้ เป็ นความลับซึง่ ข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทุกประการทีส่ ามารถระบุตวั ตนผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ ข้อมูล ผู้เป็ นพยาน หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้ องได้
บริษัทฯ จะไม่พจิ ารณาปรับลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือ ดาเนินการด้ วยประการใดๆ อันเป็ นผลในทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการทุจริตคอร์ รัปชัน่ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น แม้ ว่าการกระทานันอาจท
้
าให้ บริษัทฯต้ องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
การพิจารณาบทลงโทษ
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ าฝื น ละเลย ละเว้ น หรือเจตนาทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อ ต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นความผิดทางวินยั โดยบริษัทฯจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ และหากการกระทานันผิ
้ ด
ต่อกฎหมาย บริษัทฯจะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องอีกหนึง่ ประการด้ วย
นโยบายและคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องศึกษาและทาความเข้ าใจนโยบายฉบับนี ้ ร่วมกับนโยบาย
และคู่มืออืน่ ๆ ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
3. คู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
4. ข้ อบังคับบริษัท
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