
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 

เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน 

 
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดแูล
กิจการที่ดี จึงน าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีเป็นเคร่ืองมือเพิ่มมลูค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะ
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นและการให้/รับสินบนทัง้ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้ตระหนกัดีว่า การทจุริตคอร์รัปชั่นเป็นภัย
ร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบบันี ้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิดชอบ 
แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนนิการ เพื่อช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีแนวปฎิบตัิที่ชัดเจนใน
การด าเนนิธุรกิจ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุทา่นจะศกึษาและท าความเข้าใจ และยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย และร่วมมือกนัพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 
โดยมนีโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนการป้องกัน
การทจุริตทัง้ภายในและภายนอกและมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม และเพื่อให้การ
ตดัสนิใจและการด าเนินธุรกิจทีอ่าจมีความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ 
จึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
ตดัสนิใจในการด าเนินธรุกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 ทัง้นี ้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ได้รับการพิจารณาและอนุมตัิแล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 
 

ค านิยาม 

 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ มอบให้ การให้
ค ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดงักลา่วปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ เพือ่ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณี
ที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชั่นใน
ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงบริษัทย่อย และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับให้มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมปีระสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุ
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธิภาพ 
 3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การสง่เสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

1 



 

 4. พนกังานจะต้องปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้สอดคล้องกับนโยบายฉบบันี ้กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้บงัคบับญัชา และหาก
พบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้จะต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไว้ 
 

แนวทางปฏบิัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจ โดยต้องไมเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ จะต้องไมใ่ช้อ านาจหน้าที่ ที่บริษัทฯมอบหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
สว่นตวั หรือเอือ้ประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลที่ใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ 
เช่น กระท าการด้วยวิธีการใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจ าหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือท าการแข่งขนัทาง
ธุรกิจไมว่่าทางตรง หรือทางอ้อม เป็นต้น 

3. ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลย หรือ เพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท าที่เข้าข่ายทจุริตคอร์รัปชัน่อนั
อาจเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือ บคุคลที่รับผิดชอบทราบ หรือท าการแจ้งผ่านช่องทางการรายงานที่
ก าหนดไว้ โดยพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ  

4. ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอนัไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้เสีย และ
จะต้องระมดัระวงั หลกีเลีย่งการรับเลีย้งจากผู้ มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตัิงานของพนกังาน
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

5. หากพนกังานมีข้อสงสยั เกิดความลงัเล หรือตกอยู่ในสภาวะกดดนัให้มีสว่นร่วมในการทจุริตคอร์รัปชัน่ พนกังาน
สามารถปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏบิตัิตามจริยธรรมธุรกิจได้ทกุเม่ือ หรือ พนกังานสามารถท าการร้องเรียนผ่านช่องทางการรายงานที่
ก าหนดไว้ โดยผู้แจ้งหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสทิธิอย่างเป็นธรรม และข้อมลูที่ได้มาทัง้หมดถือเป็นความลบั 

6. ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติของภายในองค์กรกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคมุและการตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมลูและติดตามผลการด าเนินงาน หากพบเห็น
การทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือข้อมลูการทจุริตคอร์รัปชัน่ใดๆ โดยผู้แจ้งหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม และ
ข้อมลูที่ได้มาทัง้หมดถือเป็นความลบั 
 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

 1. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบคุคล ตัง้แต่การ
สรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารท าความเข้าใจกบัพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผดิชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 2. การด าเนนิการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ยดึแนวปฏิบตัิตามหลกัการ การก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทฯที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นที่บริษัทฯจะ
ก าหนดขึน้ต่อไป 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกะท า
ใดๆ ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสยัว่าเป็นการคอร์รัปชัน่ที่เกิดขึน้กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับ
เร่ืองที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้

 โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอยีดของเร่ืองทีแ่จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์
ที่สามารถตดิต่อได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้
 1. ทางอเีมล:  AC@ait.co.th  
 2. ทางจดหมาย: สง่ไปรษณีย์ปิดผนกึถึง 

    เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
            บริษัท แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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 บคุคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ ได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐบาล ชุมชน สงัคม ผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ ทัง้นี ้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด
ดงักลา่วข้างต้น จะได้รับการปกปอ้งและคุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ 
 

การคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มกีารคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ เป็นพยาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน 
ซึง่บคุคลนัน้จะได้รับการคุ้มครองสทิธิจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปกป้องและเก็บไว้เป็นความลบัซึง่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน
ทกุประการทีส่ามารถระบตุวัตนผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมลู ผู้ เป็นพยาน หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องได้ 
 บริษัทฯ จะไม่พจิารณาปรับลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือ ด าเนินการด้วยประการใดๆ อนัเป็นผลในทางลบต่อพนกังานที่
ปฏเิสธการทจุริตคอร์รัปชัน่แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ แม้ว่าการกระท านัน้อาจท าให้บริษัทฯต้องสญูเสยีโอกาสทางธรุกิจ 
 

การพิจารณาบทลงโทษ 

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาทีจ่ะไม่ปฏิบตัติามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นความผิดทางวินยั โดยบริษัทฯจะพจิารณาโทษตามระเบยีบของบริษัทฯ และหากการกระท านัน้ผิด
ต่อกฎหมาย บริษัทฯจะพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอีกหนึง่ประการด้วย 
 

นโยบายและคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องศกึษาและท าความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้ร่วมกบันโยบาย
และคู่มืออืน่ๆ ของบริษัทฯ ดงันี ้

1. หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
3. คู่มอืจริยธรรมธุรกิจ 
4. ข้อบงัคบับริษัท 
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