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1. คาแถลงของนโยบาย

Applus+ มุง่ มั่นทีจ
่ ะ:
1. ดาเนินธุรกิจทัว่ โลกอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. สร ้างความมั่นใจว่าบุคลากร หุ ้นส่วนกิจการร่วมค ้า และบุคคลทีส
่ ามของ Applus+ เข ้าใจถึงนโยบายนี้
และดาเนินธุรกิจในนามของ Applus+ อย่างถูกต ้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีมาตรฐานทางวิชาชีพ
3. ต่อต ้านการให ้สินบน
หรือผิดกฎหมาย

(รวมถึงการให ้สินบนเชิงพาณิชย์)
การให ้ของกานัล

เงินใต ้โต๊ะ

หรือเงินสนับสนุน

เพือ
่ ให ้ได ้รับการปฏิบต
ั เิ ป็ นอย่างดีจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ

ลูกค ้า

การจ่ายเงินทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง

และวิธก
ี ารอืน
่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสม
กรรมการ

เจ ้าหน ้าที่

หรือพนักงานของบริษัทอืน
่ หรือบุคคลอืน
่ ใดนอกจากทีก
่ ล่าวมาแล ้ว
4. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการทุจริต ทีเ่ กีย
่ วข ้องในประเทศต่างๆ ทีบ
่ ริษัทเข ้าไปดาเนินธุรกิจ
5. ดาเนินการอย่างจริงจัง หากมีการละเมิดนโยบายนี้
6. ปฏิบต
ั ต
ิ ามส่วนเพิม
่ เติมของนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรของ Applus+ ทุกคน หุ ้นส่วนของกิจการร่วมค ้าและบุคคลภายนอกทีด
่ าเนินการในนามของ Applus+
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายนี้ และห ้ามเสนอ สัญญา ดาเนินการ เชิญชวน หรือยอมรับ (ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม)
ผลประโยชน์หรือข ้อได ้เปรียบทีไ่ ม่สมเหตุสมผล (สินบน เงินใต ้โต๊ะ หรือการจ่ายเงินทีไ่ ม่ชอบด ้วยกฎหมายอืน
่ ใด)
ไม่วา่ ในลักษณะใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของ

Applus+

ซึง่ ส่งผลให ้เป็ นการละเมิดข ้อผูกพันของผู ้รับ

Chief

Compliance Officer จะมอบหมายบุคลากรของ Applus+ ทีจ
่ ะเข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับนโยบายนี้
Applus+ จะไม่ยอมรับการละเมิดนโยบายนีเ้ ป็ นอันขาด การละเมิดนโยบายนีจ
้ ะถูกรายงานไปยัง Chief Compliance
Officer หรือผู ้ประสานงานฝ่ ายกากับดูแลของ Applus+
Applus+ มีนโยบายห ้ามการตอบโต ้ใดๆ: บุคลากรของ Applus+ จะไม่ถก
ู ตอบโต ้ใดๆ จากการรายงานโดยสุจริต
ในเรือ
่ งการฝ่ าฝื น หรือละเมิดนโยบายนี้ หรือในการให ้ความร่วมมือภายใต ้นโยบายนี้
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Chief Compliance Officer เป็ นเจ ้าของนโยบายนี้ และมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบทัง้ หมด ในการนานโยบายนีไ้ ปปฏิบต
ั ิ
และกากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายนี้

Chief

Compliance

Officer

จะรับผิดชอบการกระตุ ้นการตระหนั ก

และรับรู ้นโยบายนีภ
้ ายใน Applus+ โปรดติดต่อ Chief Compliance Officer หรือผู ้ประสานงานการกากับดูแลของ
Applus+ หากท่านมีข ้อสงสัยใดๆ เกีย
่ วกับนโยบายนี้
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