
 

1 นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใส จึงก าหนดนโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัขึน้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท หลกีเลีย่งการกระท าอนัใดที่อาจเป็น
การเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบไมว่า่จะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว หรือบคุคล
ใกล้ชิดที่เก่ียวข้อง อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน        
และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมใน                 
การตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

1. ค านิยาม 

การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหน่ง
หน้าที่ หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน 
การน าเสนอ การให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน หรือบคุคลอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจกบับริษัท เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท า
หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาซึง่ธุรกิจ หรือเพื่อเอือ้ประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตก่รณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล ให้มีระบบสนบัสนุนการต่อต้าน 
การคอร์รัปชนัท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้พนกังานทกุคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของ
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร  

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน 
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนรับ
เร่ืองการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน อนัเกิดจากคนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

2.3 คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรับผิดชอบตอ่สงัคม มีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ค าปรึกษาและติดตามให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการต่อต้าน    
การทจุริตคอร์รัปชนั 

2.4 คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดท าการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริต   
คอร์รัปชัน ตลอดจนจัดท ามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั น                
เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.5 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการน านโยบายการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชนัไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้มีระบบสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และสื่อสารไป
ยงัพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบ นโยบาย และมาตรการ
ตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 
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3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบตัิตามนโยบาย   

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทัง้ทางตรง          

และทางอ้อม ดงันี ้

3.1 ไมท่ าพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถงึเจตนาวา่เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสนิบนแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ

ทางการแขง่ขนั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยถือเป็น

หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตา่งๆ 

3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชัน

ให้กับบริษัท ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ

ทจุริตคอร์รัปชนั 

3.4 ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั

ตามระเบียบทีบ่ริษัทก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

3.5 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่     

ที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชนันี ้

3.6 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ          

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลด   

ความเสี่ยงจากลกัษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมประกอบด้วยการควบคุมทัง้ในด้าน    

การปอ้งกนั (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึง่เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการลด

โอกาสและแรงจูงใจในการกระท ามิชอบและการทจุริตคอร์รัปชนัให้น้อยลง โดยมีหลกัเกณฑ์การแบ่งแยก

หน้าที่การท างาน นอกจากนีม้ีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึง

สาเหตขุองข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทนัท่วงที รวมทัง้สามารถปรับปรุงระบบในเชิง

ป้องกนัได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในถือ

เป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของกระบวนการ 

3.7 บริษัทจดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันตัง้แต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อน

ต าแหนง่ 
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3.8 เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

3.8.1 การให้มอบหรือรับของก านัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

3.8.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย  

โดยต้องมัน่ใจวา่การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการอ าพรางการติด

สนิบน 

3.8.3 ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กับหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนีก้รรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขัน้ตอนของการด าเนิน

กิจการ  

4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของกลุ่มบริษัท โดยจัดช่อง

ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายงั

บริษัทได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่แจ้งเบาะแส               

หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางการรับเร่ืองตามที่บริษัทก าหนด 

4.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน 

• ทางอีเมล์ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : audit.committee@addtechhub.com 

• ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.addtechhub.com 

4.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดช่ือ     

ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้

ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

เทา่นัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่

ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับ

ความเดือดร้อน อนัตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การเป็นพยาน

หรือการให้ข้อมลู  
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4 นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

ผู้ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล            

ข้อร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่น    

ที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 5. ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

5.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้กลัน่กรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้  

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทราบ 

5.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลกัฐานที่ได้รับมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้

กระท าการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง    

โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัทจุริต

คอร์รัปชนัตามที่ถกูกลา่วหา 

5.3 หากผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตคอร์รัปชนัจริง ผู้กระท าการทจุริตคอร์รัปชนันัน้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังาน ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ และหาก 

การกระท าทจุริตนัน้เป็นการกระท าที่ผิดตอ่กฎหมาย ผู้กระท าผิดนัน้อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทัง้นี ้

โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท และค าตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัสิน้สดุ 

บริษัทไมม่ีนโยบายลดต าแหนง่ ลงโทษ หรือผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชนั แม้วา่การกระท า

นัน้จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  

6. การอบรมและการสื่อสาร 

6.1 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศ

กรรมการและพนกังานใหม ่การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้

ทกุคนในบริษัทเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั 

6.2 บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส          

หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ               

ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนบัสนนุให้ยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบตอ่

สงัคม ในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกบับริษัท 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบบันี ้พิจารณาและอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
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