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นโยบายบริ ษทั
เรือ่ ง การป้ อ งกัน และต่อ ต้านการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
---------------------------------------------------------------------------บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังใน
เรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย จึงกําหนดนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. วัต ถุประสงค์
เพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีเ่ หมาะสม ครอบคลุมถึงการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากกระทําทุจริต
และคอร์รปั ชันในการปฏิบตั งิ าน บริษทั จึงได้จดั ทํานโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันขึน้ เพือ่ ให้เกิดการป้ องกันและ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างเป็ นรูปธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นบริษทั เพือ่ ใช้ถอื เป็ นแนวปฏิบตั ิ
2.หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
เมือ่ มีขอ้ สงสัย เชือ่ ว่า หรือเหตุอนั สมควรเชื่อโดยสุจริตว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เกีย่ วข้องกับการกับการ
กระทําทุจริตและคอร์รปั ชัน จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวัง และป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในบริษทั หากพบเห็น
การกระทําทุจริตคอร์รปั ชันหรือการกระทําทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาทันที หรือ อาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด รวมทัง้ ต้องไม่กระทําการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การนํ าเสนอ การให้คํามันสั
่ ญญา การขอ การเรียกร้อง
การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทําทีผ่ ดิ ต่อกฎหมาย
2.2 จัดให้มแี นวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
บริจาคเพือ่ การกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็ นต้น
2.3 จัด ให้มีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่เ พีย งพอ และเหมาะสม เพื่อ ป้ อ งกัน การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน และการ
ดําเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
2.4 จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารให้พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และ
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษทั ได้ทราบ เพือ่ สืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ
และนําไปแก้ไขปรับปรุง
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ฯ
กําหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจ้าง อย่างสมํ่าเสมอ
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3. ช่อ งทางการแจ้งเบาะแส
บริษัท ฯ ได้จ ดั เตรีย มช่ อ งทางที่ป ลอดภัย เพื่อ ให้ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่พ บเห็น การกระทํา ผิด หรือ ต้อ งการแจ้ง เบาะแส
สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต่อบริษทั ได้ตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
3.1 แจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชือ่ บุคคล
ผูก้ ระทําผิดและเหตุการณ์กระทําผิดทีเ่ ป็ นข้อมูลเชือ่ ถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ
รายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
3.2 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ดงั นี้
3.2.1 ส่งอีเมลมาที่ ac@amrasia.com
3.2.2 ส่งไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)
469 ซอยประวิทย์และเพือ่ น ถนนประชาชืน่ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
4. การให้ค วามคุ้ม ครอง
4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อ มูลและรายละเอียดของผู้แ จ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้อ งเรียน และผู้ถูก ร้อ งเรียนไว้เ ป็ น
ความลับหรืออาจเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในวงจํากัด ทัง้ นี้ การจะ
เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ บริษทั ฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้
แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจ
ได้รบั ความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้คณะกรรมการสอบสวนให้ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมได้
5. การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อ เท็จ จริ ง
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณารับเรือ่ งแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เพื่อ ทําหน้ าที่ร วบรวม
พยานหลักฐาน และดําเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการ
จัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยง
ธรรม
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ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการ
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ทะเบีย นควบคุม เอกสาร
ลํา ดับ
01
02
03

วัน ที่จ ดั ทํา
15 ส.ค. 62
3 ส.ค. 63
24 มี.ค. 64

รายละเอีย ดการดํา เนิ น การ
จัดทํานโยบาย เสนอขออนุ มตั ปิ ระกาศใช้ครัง้ แรก
ปรับปรุงแก้ไข
แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน
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วัน ที่บ งั คับ ใช้
6 ก.ย. 62
14 ส.ค. 63
25 มี.ค. 64

ผู้ด าํ เนิ น การ
เลขานุ การ
เลขานุ การ
เลขานุ การ

