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นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชันและการรับ-ให้สินบน 
(Anti-Corruption and Bribery Policy) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ จ ำกดั (มหำชน)  และบรษิัทในเครือ (“บรษิัท”) ใหค้วำมส ำคญักบัชื่อเสียง 
และกำรด ำรงไวซ้ึ่งควำมน่ำเชื่อถือที่ลูกคำ้ ผูถื้อหุ้น คู่คำ้ ผูร้่วมงำน หน่วยงำนรฐั และ ประชำชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท 
ดงันัน้ จึงถือเป็นหนำ้ที่ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนักงำนทุกคนในองคก์รพึงรกัษำสิ่งดีงำมเหล่ำนีไ้ว ้ดว้ยกำรยึด
มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต ยุติธรรม ปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงมีจรรยำบรรณและ ธรรมำภิบำล ยึดมั่นใน
ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมถึงกำรแสดงเจตนำรมณใ์นกำรต่อตำ้นกำรทจุริต คอรร์ปัชนั และกำร
รบั-ใหส้ินบนทกุรูปแบบ และจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศไทย 

 
2. นิยาม 

คอรรั์ปชัน หมำยถึง กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ที่กำรงำนโดยมิชอบเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่มิควรได ้กำรให้
หรือรบัสินบน ซึ่งเป็นกำรกระท ำต่อหน่วยงำนรฐัและหน่วยงำนเอกชนโดยมุ่งหวงัเอำรดัเอำเปรียบบคุคล/องคก์รอื่นใน
เชิงแข่งขนั ไม่ว่ำจะกระท ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งทรพัยส์ินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมำะสม ไม่
ว่ำกำรกระท ำเหลำ่นัน้จะกระท ำเพื่อตนเอง บคุคลในครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรือกระท ำเพื่อบรษิัทก็ตำม 

การรับและให้สินบน หมำยถึง กำรเรียกรอ้ง  กำรรบัผลประโยชน ์หรือ กำรเสนอ  กำรสญัญำ  กำรมอบ 
ผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเงิน หรือประโยชนอ์ื่นๆ แก่หน่วยงำนรฐัและหน่วยงำนเอกชนไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้ม  
เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งธุรกิจ หรือ เพื่อรกัษำหรือแนะน ำธุรกิจใหก้บับรษิัทใดโดยเฉพำะ หรือเพื่อรกัษำผลประโยชนอ์ื่นใดอนัไม่
เหมำะสม ซึ่งเป็นกำรปฏิบตัิที่ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณ 

ค่าอ านวยความสะดวก  หมำยถึง  ค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่รฐัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรซึ่งอำจมีมลูค่ำ
เล็กนอ้ยหรือมลูค่ำสงูก็ตำม  และเป็นกำรใหเ้พื่อวตัถุประสงคว่์ำพนักงำนดงักล่ำวจะช่วยด ำเนินกำรหรือช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกใหด้ ำเนินกำรรวดเรว็ขึน้  ซึ่งเสมือนหนึ่งว่ำพนกังำนผูน้ัน้กระท ำไปโดยชอบดว้ยหนำ้ที่ รวมทัง้เป็นสิทธิที่
นิติบุคคลใด ๆ พึงจะไดร้บัตำมกฎหมำยอยู่แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต  กำรขอหนังสือรบัรอง  และกำรไดร้บักำร
บรกิำรต่ำง ๆ เป็นตน้ 

   เจำ้หนำ้ที่รฐั  หมำยถึง  บคุคลดงัต่อไปนี ้
(1) ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง   
(2) ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิ่นซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ   
(3) พนกังำนหรือบคุคลผูป้ฏิบตัิงำนในรฐัวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรฐั   
(4) ผูบ้รหิำรทอ้งถิ่นและสมำชิกสภำทอ้งถิ่นซึ่งมิใช่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(5) เจำ้พนกังำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที่ 
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(6) กรรมกำร  อนุกรรมกำร  ลกูจำ้งของส่วนรำชกำร  รฐัวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรฐั และบุคคล

หรือคณะบุคคลซึ่งใชอ้ ำนำจหรือไดร้บัมอบหมำยใหใ้ชอ้ ำนำจทำงกำรปกครองของรฐัในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย  ไม่ ว่ำจะเป็นกำรจัดตั้งขึน้ในระบบรำชกำร  
รฐัวิสำหกิจ หรือ กิจกำรอื่นของรฐั 

การขัดแย้งทางผลประโยชน ์  หมำยถึง  สถำนกำรณท์ี่ กรรมกำร  ผูบ้รหิำร  หรือพนกังำนของบรษิัทเกิด
ควำมขัดแยง้ขึน้ระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตัวกับผลประโยชนท์ำงวิชำชีพอันส่งผลใหเ้กิดปัญหำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นกลำง  หรือ มีผลประโยชนท์บัซอ้นที่เกิดขึน้  อำจส่งผลใหเ้กิดควำมไม่ไวว้ำงใจที่มีต่อบุคคลผูน้ัน้ว่ำ
จะสำมำรถปฏิบตัิงำนตำมต ำแหน่งใหอ้ยู่ในครรลองของคณุธรรมจรยิธรรมไดม้ำกนอ้ยเพียงใด 

 
3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 
อนุมัตินโยบำยในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันและกำรรบั-ใหส้ินบน ก ำกับดูแลใหม้ีกำรควบคุมภำยใน และกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อปอ้งกนัมิใหเ้กิดปัญหำจำกกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบ ในกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติ คอรร์ปัชนั 

3.3 ผู้บริหารทุกระดับ 
น ำนโยบำยในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชันและกำรรบั -ใหส้ินบน ที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติไปยึดถือปฏิบัติ 
รวมถึง กำรก ำกบัดแูลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่บรษิัทก ำหนด 

3.4 พนักงานทุกระดับ 
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัและกำรรบั-ใหส้ินบน รวมถึง กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ต่อตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนัและกำรรบั-ใหส้ินบน อย่ำงเครง่ครดั 

3.5 ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทก ำหนด โดยจะตอ้ง
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมล ำดับ 
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ/หรือรำยงำนทนัทีหำกพบกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนที่มีนยัส  ำคญั 

บริษัทก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทบริษัทในเครือทกุแห่งจะตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมนโยบำยนีอ้ย่ำงเครง่ครดั และหำกพบว่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือ พนกังำนมีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกบั
นโยบำยและแนวปฏิบตัิว่ำดว้ยเรื่องนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัและกำรรบั-ใหส้ินบน รวมถึง นโยบำยใน
กำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน บรษิัทจะมีกำรด ำเนินกำรลงโทษตำมที่บรษิัท
เห็นสมควร ต่อไป 
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4. นโยบาย  

4.1 ค่าอ านวยความสะดวก   
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หน้ำที่รฐัไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้ทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม เช่น  กำรใหข้องขวญั  ค่ำรบัรอง  กำรบริจำค เป็นตน้  ซึ่งมีควำมเสี่ยงสงูที่จะกลำยเป็นกำรใหส้ินบนท ำ
ใหบ้รษิัทมีโอกำสเสื่อมเสียชื่อเสียงและละเมิดนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของบรษิัท 

4.2 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
     บริษัทไม่มีนโยบำยจัดจ้ำงหรือแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ รัฐที่ยังอยู่ในต ำแหน่ง/เกษียณอำยุรำชกำรแล้วมำเป็น

พนกังำนของบรษิัท  

4.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บคุลำกรของบรษิัทจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะน ำไปสูค่วำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์กุประเภท   

4.4 การช่วยเหลือทางการเมือง  
บรษิัทเป็นองคก์รธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีแนวคิดที่จะใหก้ำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรค
กำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ดงันี ้
4.4.1 หำ้มบริจำคเงินหรือทรัพยใ์ดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มให้แก่ พรรคกำรเมือง หรือ ผู้สมัครรับ

เลือกตัง้ 
4.4.2 หำ้มจ่ำยเงินหรือใหข้องขวญัแก่ เจำ้หนำ้ที่รฐั หรือ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 
4.4.3 หำ้มเลีย้งรบัรองพรรคกำรเมืองหรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 
4.4.4 หำ้มโฆษณำสง่เสรมิหรือสนบัสนนุผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ หรือ พรรคกำรเมือง 

อย่ำงไรก็ดี กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมขอบเขตของ
กฎหมำย 

4.5 การบริจาคเพื่อการกุศล 
บรษิัทจะบรจิำคเงินเพื่อสำธำรณกศุลหรือสำธำรณประโยชน ์โดยจะจ่ำยใหแ้ก่องคก์รหรือสถำนสำธำรณกศุล 
หรือสำธำรณประโยชน ์มูลนิธิ หรือหน่วยงำนของรฐัเป็นหลัก โดยตอ้งไม่มีวัตถุประสงคแ์อบแฝงหรือกำร
คำดหวงัประโยชนอ์นัมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ ทัง้นี ้กำรอนมุตัิค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่วจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของบรษิัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนมุตัิวงเงินซือ้ทรพัยส์ินและค่ำใชจ้่ำยทั่วไป  

4.6 เงนิสนับสนุน  
เงินสนบัสนนุแตกต่ำงจำกกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลเนื่องจำก เงินสนบัสนนุมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตรำสินคำ้ 
หรือ ชื่อเสียงของบริษัทเนื่องจำกเป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรบักำรบริกำรหรือผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวัดผลและ
ติดตำม ดงันัน้ เงินสนบัสนนุจึงอำจถกูเชื่อมโยงกบักำรใหส้ินบนได ้ดงันัน้ บรษิัทจึงมีนโยบำยใหเ้งินสนบัสนนุ
เฉพำะในกรณีที่เป็นกำรพฒันำชมุชน สงัคม กำรศกึษำและสิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำคณุภำพชีวิต สรำ้ง 
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เศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนและสังคมเท่ำนั้น ทั้งนี ้กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำร
เก่ียวขอ้งกับกำรคอรร์ปัชันหรือใหส้ินบน รวมถึงกำรอนุมตัิค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของบริษัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมัติวงเงินซือ้ทรัพยส์ินและค่ำใชจ้่ำยทั่วไป โดยจะอนุมัติเฉพำะ
ลกัษณะของเงินสนบัสนนุ ตำมที่บรษิัทก ำหนดเท่ำนัน้ 

4.7 ของขวัญ และ การเลีย้งรับรอง 
บริษัทจะไม่อนุญำตใหพ้นักงำนรบัของขวญัและผลประโยชนต์อบแทนอื่นจำกลูกคำ้ เวน้แต่เป็นกำรรบัของขวัญ
จำกลูกคำ้ในเทศกำล หรือ ในโอกำสส ำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเกิด กำรเลื่อนต ำแหน่ง เป็นตน้ โดยพนักงำน
สำมำรถรบัของขวัญในมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกมูลค่ำของขวญัเกินกว่ำ 5,000 บำทขึน้ไป 
พนักงำนจะตอ้งแจ้งกรณีดังกล่ำวต่อผูบ้ังคับบัญชำเพื่อขออนุมัติต่อไป โดยผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำร
กลั่นกรองกำรขออนมุตัิดงักลำ่วอย่ำงเขม้งวด ทัง้นี ้กำรรบัของขวญัดงักลำ่วจะตอ้งไม่มีวตัถปุระสงคแ์อบแฝง
หรือกำรคำดหวังประโยชนอ์นัมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้-รบัของขวัญกับ
บคุคลใด ๆ หำกบรษิัทเห็นว่ำกำรกระท ำเหลำ่นัน้อำจก่อใหเ้กิดกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั 
ส ำหรับกำรเลี ้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นกำรเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และจะต้องไม่มี
วตัถปุระสงคแ์อบแฝงหรือกำรคำดหวงัประโยชนอ์นัมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ 

4.8 สินบน  
4.8.1 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนรบัสนิบนจำกบุคคลหรอืองคก์รใด 
4.8.2 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนเสนอหรือใหส้ินบนหรือจ่ำยเงินใหแ้ก่บคุคล หรือ องคก์รใด

เพื่อใหบ้รษิัทไดม้ำซึ่งผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

4.9 ความสัมพันธกั์บบุคคลทีส่าม   
หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน เสนอสญัญำ รบัเงิน หรือจ่ำยเงินที่เป็นกำรคอรร์ปัชนัที่ด  ำเนินกำรผ่ำน 
คู่คำ้  ตวัแทนคนกลำง  บรษิัทที่รว่มลงทนุ หรือ บคุคลที่สำม ไม่ว่ำจะกระท ำไปดว้ยเหตผุลใดก็ตำม 
 

5 การบริหารความเสี่ยง 
ก ำหนดใหส้ำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รดแูลเก่ียวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชัน ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้ และ มำตรกำรที่ตอ้งปฏิบัติ วิธีวัดควำมส ำเร็จ และ ทรพัยำกรที่ตอ้งใชเ้พื่อลดควำมเสี่ยง เพื่อน ำมำใช้
ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน มำตรกำรควบคุมภำยใน  
และกำรก ำกบัดแูลอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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6 การรายงาน/การบันทกึข้อมูลทางบัญชีและการเงนิ 

บรษิัทมนีโยบำยที่จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี กำรบนัทกึขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และกำรปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และเป็นไปตำมระเบียบของบรษิัท  กรณีที่พบกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยที่ไม่เหมำะสม หรือ 
กำรทจุรติ  พนกังำนหรือผูบ้รหิำรที่พบกรณีดงักลำ่วจะตอ้งแจง้ขอ้มลูตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสโดยไม่ชกัชำ้ 
 

7 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
7.1 ในกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกพนกังำน บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่รบัพนกังำนที่มีประวตัิเก่ียวขอ้งกับกำรถูก

ลงโทษอนัเนื่องจำกกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน 
7.2 ในกำรประเมินผลงำน เช่น กำรปรบัขึน้เงินเดือน กำรใหโ้บนัส และ กำรเลื่อนต ำแหน่งของพนักงำน เป็นตน้ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะน ำขอ้มูลเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอรร์ปัชัน กำรรบั -ใหส้ินบนมำพิจำรณำดว้ย 
เช่น กรณีที่พนักงำน/ผูบ้ริหำรเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในเรื่องดังกล่ำว จะตอ้งถูกลงโทษ เช่น ไม่ไดร้บักำรขึน้
เงินเดือน ไม่ไดร้บัโบนัส ไม่ไดร้บักำรเลื่อนต ำแหน่ง หรือเลิกจำ้ง เป็นตน้ ในขณะที่พนักงำนที่ชีเ้บำะแสใน
เรื่องดงักลำ่วดว้ยควำมบรสิทุธิ์ใจจะไดร้บัควำมคุม้ครอง ยกย่อง หรือเชิดชเูกียรติ เป็นตน้ 

7.3 ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่จะตอ้งมีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนักงำนเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน ตลอดจนมีกระบวนกำรฝึกอบรมในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังำน 
ผูบ้รหิำรและกรรมกำร ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องนีแ้ละเพื่อกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร 
 

8 การสื่อสาร การประชาสัมพันธต่์อพนักงานในองคก์ร และ สาธารณชน 
8.1 สื่อสำรใหพ้นกังำน ผูบ้ริหำรและกรรมกำรทรำบ ถึงนโยบำย ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และกำรลงโทษเก่ียวกับ 

กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน และ นโยบำยในกำรแจง้เบำะแสดว้ย 
8.2 เปิดเผยข้อมูลเรื่อง นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอรร์ัปชัน กำรรับ -ให้สินบนต่อสำธำรณชน เพื่อให้

สำธำรณชนทรำบว่ำบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่ำวและตอ้งกำรใหผู้ท้ี่จะมำท ำธุรกรรมกับบริษัทเห็น
ควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือด้วยกันเพื่อต่อต้ำนกำรคอรร์ัปชัน โดยบริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยกลยุทธ์
กำรตลำดและกำรสื่อสำรเป็นผูด้  ำเนินกำร 
 

9 การควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย 
9.1 บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกับและตรวจสอบ สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยว่ำดว้ยเรื่อง 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัและกำรรบั-ใหส้ินบน ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ
ในกรณีที่พบประเด็นที่มีสำระส ำคญัและเรง่ด่วน ก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกบัและตรวจสอบรำยงำนเรื่องดงักลำ่วต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและหรือกรรมกำรบรหิำรทนัที 
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9.2 กรณีที่พบกำรปฏิบัติฝ่ำฝืน จะตอ้งหำรือร่วมกับกรรมกำรบริหำร และหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อหำ

แนวทำงแกไ้ขที่เหมำะสม 
9.3 ก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกับและตรวจสอบทบทวนนโยบำยฉบับนี ้ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ อย่ำงนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร และ สถำนกำรณใ์น
ปัจจุบนั โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนที่จะปรบัปรุงแกไ้ขทุกครัง้ และ หำกมี
กำรแกไ้ขปรบัปรุงนโยบำยดงักลำ่วก็จะตอ้งสื่อสำรใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทและบรษิัทใน
เครือทรำบดว้ยทกุครัง้ 
 

10 การแจ้งเบาะแส 
เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันและตรวจสอบกำรทุจริตและหรือคอรร์ปัชนั บริษัทไดจ้ดัให้มีแนวปฏิบตัิในกำร
แจง้เบำะแสโดยก ำหนดช่องทำงแจง้เบำะแสและกำรรำยงำน  หำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือพบเห็นกำรกระท ำ
ทจุรติและคอรร์ปัชนั และจดัใหม้ีมำตรกำรคุม้ครองและบรรเทำควำมเสียหำยใหก้บัผูร้ำยงำน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่
ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนดังกล่ำว และผูถู้กรอ้งเรียน ซึ่งแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำวจะเป็นช่องทำงที่ช่วยให้
บริษัทรับทรำบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที อีกทั้งช่วยพิทักษ์ผลประโยชน์
เก่ียวกบักำรจดักำรทรพัยำกรของบรษิัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
11 บทลงโทษ 

กรณีที่ พนักงำน ผูบ้ริหำร หรือ กรรมกำร ฝ่ำฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยว่ำดว้ย เรื่อง กำรต่อตำ้น
กำรทุจริต คอรร์ัปชัน กำรรับ-ให้สินบน หรือ มีกำรรูเ้ห็นเป็นใจ หรือ เพิกเฉยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท ำ
ควำมผิด บริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งอำจรวมถึง กำรเลิกจ้ำง กำรให้ชดเชยควำม
เสียหำย และ กำรรบัโทษตำมกฎหมำยทำงแพ่ง และหรืออำญำ ต่อไป 

 

นโยบำยนีใ้หม้ีผล ตัง้แต่วนัที่ 17 ธันวำคม 2563 เป็นตน้ไป 
  
 
 

        (นำยชำลี  โสภณพนิช) 
                                                                                   ประธำนกรรมกำร 
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แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอรรั์ปชันและการรับ-ให้สินบน 

1. สรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และยึดมั่นในควำมเป็นธรรม 
2. จดัใหม้ีกำรฝึกอบรมหรือเผยแพร่ควำมรูเ้ก่ียวกับจรรยำบรรณที่พึงปฏิบตัิใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนักงำน เพื่อใหต้ระหนักถึงจรรยำบรรณ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุ จริต  
คอรร์ปัชนั อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3. ทุกหน่วยงำนในบริษัทจะตอ้งประเมินว่ำหน่วยงำนของตนมีทรพัยำกรและบุคลำกรที่มีทกัษะเพียงพอ
ต่อกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอรร์ปัชัน กำรรบั -ใหส้ินบน ซึ่งในกรณีที่พบว่ำมี
ทรัพยำกรและบุคลำกรไม่เพียงพอ จะต้องแจ้งกรณีดังกล่ำวต่อกรรมกำรบริหำรโดยเร็วเพื่อกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 

4. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบรษิัท 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่ำสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ หรือ ตอ้งกำรที่จะปฏิบัตินั้น จะก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนห์รือไม่นัน้จะตอ้งปรกึษำหำรือหรือขอค ำแนะน ำจำกฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบก่อน 

5. กำรอนมุตัิในเรื่องต่ำง ๆ ตอ้งไม่ใช่เป็นกำรอนมุตัิเพื่อตนเอง 
6. หน่วยงำนก ำกับดูแลของบริษัทจะตอ้งก ำกับดูแลบริษัทเพื่อใหเ้กิดระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และกรณี  

ที่พบทุจริต คอรร์ปัชันหรือกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยที่ไม่เหมำะสม หรือพบว่ำบำงหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ยงัไม่ดีเพียงพอที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทุจริตคอรร์ปัชนัได ้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบจะเปิดโอกำสให้
หน่วยงำนดังกล่ำวไดช้ีแ้จงขอ้เท็จจริง และหำรือร่วมกันที่จะปรบัปรุงแกไ้ขระบบงำนดังกล่ำวเพื่อใหเ้กิด
กำรควบคุมภำยในที่ดี อุดช่องโหว่ของโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตคอรร์ปัชัน อย่ำงไรก็ดี มำตรกำรปรบัปรุง
แกไ้ขดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรรมกำรบรหิำรและหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำไปใช ้

7. บรษิัทมีนโยบำยในกำรไม่ลดต ำแหน่งหรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนที่ปฏิเสธกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั แมว่้ำ
กำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิัทสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจนัน้ก็ตำม 

8. กรณีที่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีข้อสงสัยหรือเกิดควำมไม่ชัดเจนเก่ียวกับนโยบำยและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอรร์ปัชัน บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกับ
และตรวจสอบมีหนำ้ที่ในกำรใหค้ ำแนะน ำเก่ียวกบัเรื่องดงักลำ่ว 

แนวปฏิบัติเร่ืองการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่  
1. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท 

หรือเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หรือ
เป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนต์น หรือ ประโยชนผ์ู้อื่น เวน้แต่จะไดแ้จ้งให้ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมมีติแต่งตัง้  ขอ้ 
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บงัคบับรษิัท ขอ้ 34 ซึ่งเป็นไปตำม พรบ มหำชน มำตรำ 86 

2. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สียในสญัญำที่ท  ำกบับริษัท หรือถือหุน้ หรือ
หุน้กูเ้พิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัทหรือบรษิัทในเครือ  ขอ้บงคบับรษิัท ขอ้ 35 

3. กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท (ASPS) ตอ้งเปิดเผยข้อมูลกำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรถือหุน้ใน
กิจกำรอื่นที่เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนช ำระแลว้ และให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร (ASP) จะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของตนเองและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ใหบ้รษิัททรำบทกุ 6 เดือน ทัง้นีเ้พื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยจะตอ้งไม่มีรำยกำรซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนท์ี่อำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทในเครือได ้ทัง้นีก้รรมกำรและ
ผูบ้ริหำรที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หรือใหค้วำมเห็น หรือ
ตดัสินใจใด ๆ ในรำยกำรดงักลำ่ว   พรบ.หลกัทรพัย ์มำตรำ 89/14 

(ผูบ้ริหำร หมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริหำร และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกนับต่อจำก
ประธำนกรรมกำรบรหิำรลงมำ ผูซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรรำยที่ 4 ทุก
รำย และใหห้มำยควำมรวมถึง ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ) 

4. กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรหรือผูบ้รหิำร จะท ำธุรกรรมกบับรษิัทหรือบรษิัทใน
เครือไดก้็ต่อเม่ือธุรกรรมดงักลำ่วไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ ยกเวน้   
4.1   ธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปใน

สถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือ บคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่ไดร้บั
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรหรือเป็นไปตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรอนมุตัิไวแ้ลว้ 

4.2   ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมลูค่ำไม่เกินจ ำนวนหรืออตัรำที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศ
ก ำหนด   

5. กรรมกำรจะตอ้งไม่ซือ้ทรพัยส์ินของบรษิัท หรือขำยทรพัยส์ินใหแ้ก่บรษิัท หรือกระท ำธุรกิจอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ งกับบริษัทไม่ ว่ำกระท ำในนำมตนเองหรือของบุคคลอื่น ยกเว้นจะได้รับควำมยินยอมจำก
คณะกรรมกำรแลว้  ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
1.   หำ้มใชต้ ำแหน่งหนำ้ที่กำรงำนไปด ำเนินกำรเพื่อประโยชนท์ำงธุรกิจของตนเองโดยตรง   หรือช่วยเหลือ

ญำติสนิทมิตรสหำย 
2.   หำ้มแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ  จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ซึ่งหมำยรวมถึง หำ้ม

แลกเปลี่ยนผลประโยชนโ์ดยใชต้ ำแหน่งหนำ้ที่กำรงำน 
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3.   หำ้มน ำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัของบรษิัทเพื่อแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตวั 
4.   หำ้มด ำเนินธุรกิจสว่นตวัที่เป็นกำรแข่งขนักบับรษิัท   
5.   หำ้มแสวงหำผลประโยชนท์บัซอ้นจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท  ำงำน 
6.   หำ้มน ำทรพัยส์ินของบรษิัทไปใชส้ว่นตวั 
7.   กำรปิดบงัควำมผิดของตนเองหรือช่วยเพื่อนพนกังำนปกปิดควำมผิด 

             8.   กรรมกำรของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตำมกฎบตัรที่ก ำหนด 
 หำกพบประเด็นที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ภำยในบริษัท ให้กรรมกำร 

ผูบ้รหิำร หรือ พนกังำนแจง้เบำะแสดงักล่ำวตำมนโยบำยแจง้เบำะแสของบริษัท หรือ แจง้ต่อผูบ้ังคบับญัชำ
ทนัที 

แนวปฏิบัติ เร่ืองการช่วยเหลือทางการเมือง   
1. บริษัทเป็นองคก์รธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีแนวคิดที่จะใหก้ำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่

พรรคกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม   
2. หำ้มบรจิำคเงินหรือทรพัยใ์ดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มใหแ้ก่ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 
3. หำ้มจ่ำยเงินหรือใหข้องขวญัแก่เจำ้หนำ้ที่รฐั หรือ พรรคกำรเมือง หรือ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 
4. หำ้มเลีย้งรบัรองพรรคกำรเมืองหรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ 
5. หำ้มโฆษณำส่งเสริมหรือสนบัสนุนผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ หรือ พรรคกำรเมืองอย่ำงไรก็ดี กรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และ พนกังำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมขอบเขตของกฎหมำย  
6. ใชส้ิทธิทำงกำรเมืองในนำมตนเอง และหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ท  ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำกระท ำในนำมกลุ่ม

เอเซีย พลสั 
7. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใด ๆ ที่ท  ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจว่ำกลุ่มเอเซีย พลสั มีส่วนเ ก่ียวขอ้ง หรือสนันสนุนกำร

ด ำเนินกำรทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผูม้ีอ  ำนำจทำงกำรเมือง หรือผูส้มคัร
รบัเลือกตัง้ทำงกำรเมือง  

8. ไม่ใชส้ญัลกัษณ์ใดที่ท  ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจไดว่้ำเป็นพนักงำนกลุ่มเอเซีย พลสั ในกำรเขำ้ร่วมประชุมทำงกำร
เมือง หรือร่วมชมุนมุในที่สำธำรณสถำนใด ๆ อนัมีลกัษณะทำงกำรเมือง เช่น สวมเสือ้หรือแขวนบตัรผ่ำน
เขำ้ออกบรษิัทที่มีโลโกก้ลุม่เอเซีย พลสั  

9. พงึหลีกเลี่ยงกำรแสดงออก หรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ท  ำงำนหรือในเวลำงำนอนัอำจ
ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำน 

แนวปฏิบัติ เร่ืองการบริจาคเพื่อการกุศล 
1. บรษิัทจะบรจิำคเงินเพื่อสำธำรณกศุลหรือสำธำรณประโยชนโ์ดยจะจ่ำยใหแ้ก่องคก์รหรือสถำนสำธำรณ

กุศล หรือสำธำรณประโยชน ์มลูนิธิ หรือหน่วยงำนของรฐัเป็นหลกั โดยตอ้งไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝง
หรือกำรคำดหวงัประโยชนอ์นัมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ หรือ กำรคอรร์ปัชนั 
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2. กำรอนมุตัิค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบรษิัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมตัิ

วงเงินซือ้ทรพัยส์ินและค่ำใชจ้่ำยทั่วไป  
3. จะตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงินหรือหลกัฐำนเก่ียวกบักำรบริจำคดงักลำ่ว โดยมีชื่อองคก์รที่ไปบรจิำค สถำนที่ตัง้ 

อย่ำงละเอียด 

แนวปฏิบัติ เร่ืองเงนิสนับสนุน  
1. ใหเ้งินสนบัสนนุเฉพำะในกรณีที่เป็นกำรพฒันำชุมชน สงัคม กำรศึกษำและสิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำ

คณุภำพชีวิต สรำ้งเศรษฐกิจและควำมเขม้แข็งใหก้บัชมุชนและสงัคมเท่ำนัน้ 
2. กำรสนบัสนนุดงักลำ่วจะตอ้งไม่เป็นกำรเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชนัหรือใหส้ินบน 
3. กำรอนมุติัค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบรษิัท เรื่อง กำรพิจำรณำและกำรอนุมตัิ

วงเงินซือ้ทรพัยส์ินและค่ำใชจ้่ำยทั่วไป  

แนวปฏิบัติ เร่ืองของขวัญ และ การเลีย้งรับรอง 
1. บริษัทจะไม่อนุญำตให้พนักงำนรบัของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจำกลูกคำ้ เวน้แต่เป็นกำรรับ

ของขวญัจำกลกูคำ้ในเทศกำล หรือ ในโอกำสส ำคญั เช่น ปีใหม่ วนัเกิด กำรเลื่อนต ำแหน่ง เป็นตน้ โดย 
พนกังำนสำมำรถรบัของขวญัในมลูค่ำไม่เกิน 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกมลูค่ำของขวญัเกินกว่ำ 5,000 
บำทขึน้ไป พนกังำนจะตอ้งจดัท ำแบบฟอรม์เพื่อขออนมุตัิจำกผูบ้งัคบับญัชำก่อนทกุครัง้ 

2. ก่อนกำรใหห้รือรบัของขวัญจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปฏิบัติถูกตอ้งตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด 
ผูบ้งัคบับญัชำมีหนำ้ที่ในกำรกลั่นกรองกำรขออนมุตัิดงักลำ่วอย่ำงเขม้งวด ทัง้นี ้กำรใหห้รือรบัของขวญั
ดงักล่ำวจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงหรือกำรคำดหวงัประโยชนอ์นัมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ ดงันั้น 
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้-รบัของขวัญกับบุคคลใด ๆ หำกบริษัทเห็นว่ำกำรกระท ำเหล่ำนั้นอำจ
ก่อใหเ้กิดกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. ไม่รบัของขวญัที่เป็นเงินสด  พนัธบตัร เพชร ทอง หุน้ หรือ สิ่งของในท ำนองเดียวกนั 
4. ในกรณีที่พนักงำนช่วยเหลือหน่วยงำนภำยนอก หำกเป็นไปไดพ้นักงำนควรปฏิเสธของขวัญดงักล่ำว 

และหำกมีจ ำเป็นใดก็ตำมที่จะต้องรับของขวัญนั้นไว ้จะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 
เพื่อใหพ้ิจำรณำว่ำจะใหด้ ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป 

5. กำรเลี ้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นกำรเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และจะต้ องไม่มี
วตัถุประสงคแ์อบแฝงหรือกำรคำดหวงัประโยชนอ์ันมิชอบจำกกำรท ำธุรกิจ และจะตอ้งสำมำรถแสดง
หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินที่สำมำรถตรวจสอบได ้รวมถึงตอ้งแสดงรำยละเอียดว่ำ ไปรบัรองใคร ดว้ยเหตผุล
อะไร และจะตอ้งไม่เป็นกำรเลีย้งรบัรองในอตัรำที่เกินสมควร   

6. ก ำหนดใหก้ำรเบิกเงินเพื่อช ำระค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ และค่ำใชจ้่ำยในกำรใหข้องขวญัหรือเลีย้งรบัรองลกูคำ้   
คู่คำ้ที่เป็นเจำ้หนำ้ที่ภำครฐัจะตอ้งพิจำรณำอย่ำงเขม้งวดเป็นกรณีพิเศษ โดยจะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติ
จำกผูบ้งัคบับญัชำ และจะตอ้งมีใบเสรจ็เป็นหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำเบิกจ่ำย 
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แนวปฏิบัติ เร่ืองการบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล 
1. บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  หน่วยงำนดำ้นบัญชีจะตอ้ง

บนัทึกบญัชีที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น ถูกตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมำยภำษีอำกร เป็นตน้ หำกมีกรณีที่ตอ้งตีควำมหรือไม่
มั่นใจถึงกำรกรอกขอ้มลูบำงประกำร เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีของบรษิัทจะตอ้งปรกึษำกบักรมสรรพำกรก่อน
เสมอ นอกจำกนีจ้ะตอ้งจัดเก็บเอกสำรเป็นไปตำมที่ระเบียบบริษัทและทำงกำรก ำหนด และจะต้อง
สำมำรถสง่มอบใหฝ่้ำยก ำกบัและตรวจสอบ หรือ ผูส้อบบญัชี เพื่อท ำกำรตรวจสอบไดโ้ดยไม่ชกัชำ้ 

2. กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ต่อหน่วยงำนทำงกำรจะต้องจ่ำยในอัตรำหรือมูลค่ำตำมประกำศ หรือ 
กฎหมำยของหน่วยงำนภำครฐันัน้ ๆ ก ำหนด  และหำ้มจ่ำยค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่นอกเหนือจำกนีอ้ย่ำง
เด็ดขำด 

3. หำ้มจ่ำยเงินใดๆ ต่อหน่วยงำนภำครฐัโดยมีวตัถปุระสงคใ์นลกัษณะกำรติดสินบน เช่น เพื่อลดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร  เพื่อหลีกเลี่ยงค่ำปรบั  เพื่อเสียภำษีไม่ตรงต่อควำมเป็นจรงิ เป็นตน้  

4. หน่วยงำนดำ้นบัญชี/กำรเงินจะตอ้งตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเงินของพนักงำน ผูบ้ริหำรและ
กรรมกำรอย่ำงรดักุมและจะตอ้งไม่อนุมัติรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เห็นว่ำไม่เหมำะสม และหลักฐำนกำร
เบิกจ่ำยจะตอ้งเป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือ ซึ่งหำกพบกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เหมำะสมดังกล่ำว ผู้พบเห็น
จะตอ้งแจง้เบำะแสต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและหรือหวัหนำ้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบทรำบ
ทนัทีที่พบเหตกุำรณด์งักลำ่ว 

5. รำยงำนขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง และตรงไปตรงมำตำมขอ้เท็จจรงิ  
6. ในกรณีที่ตอ้งยื่นแบบรำยงำนต่ำง ๆ งบกำรเงิน หรือ รำยงำนอื่นๆ ใดต่อหน่วยงำนรฐั จะตอ้งจดัสง่ขอ้มลู

ที่ถกูตอ้ง ตำมรูปแบบ และระยะเวลำที่หน่วยงำนรฐันัน้ ๆ ก ำหนด    
7. ดูแลเอกสำรส ำคัญและข้อมูลที่เป็นควำมลับดว้ยวิธีกำรเฉพำะที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละระดับ แต่ละชนิด 

หรือประเภทของขอ้มูล และตอ้งมั่นใจไดว่้ำมีกำรจัดเก็บอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม ทัง้ขอ้มูลที่เป็น
ขอ้มลูภำยในของบรษิัทและขอ้มลูของผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ   

8. เก็บรกัษำขอ้มลูตำมก ำหนดเวลำและตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทหรือหน่วยงำนก ำกับดแูล กฎหมำยก ำหนด 
โดยเก็บรกัษำอย่ำงระมดัระวงัและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อกำรเรียกใชง้ำน และเมื่อพน้ช่วงระยะเวลำที่
ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูล พนักงำนที่เก่ียวขอ้งตอ้งจัดใหม้ีกำรท ำลำยดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมกับขอ้มูลหรือ
เอกสำรแต่ละประเภท 

แนวปฏิบัติ เร่ือง ความสัมพันธกั์บบุคคลทีส่าม   
1.  หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน เสนอสญัญำ รบัเงิน หรือจ่ำยเงินที่เป็นกำรคอรร์ปัชนัที่ด  ำเนินกำร

ผ่ำนคู่คำ้ ตวัแทนคนกลำง บรษิัทที่รว่มลงทนุ หรือ บคุคลที่สำม ไม่ว่ำจะกระท ำไปดว้ยเหตผุลใดก็ตำม 
2. บริษัทตอ้งด ำเนินธุรกิจโดยไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น โดยหำ้มพนกังำนปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งผูบ้ริหำร 

กรรมกำร หรือที่ปรกึษำของบรษิัทคู่คำ้ เวน้แต่ไดร้บักำรยินยอมจำกผูบ้รหิำรของบรษิัท 
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3. ไม่ท ำควำมตกลงใด หรือสญัญำใด ๆ กับคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ที่มีลกัษณะเป็นกำรลดหรือจ ำกัดกำร

แข่งขนัทำงกำรคำ้ และไม่โจมตีหรือใสร่ำ้ยคู่แข่งโดยปรำศจำกขอ้มลู 
4. กำรแข่งขันทำงกำรคำ้จะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล

อย่ำงเคร่งครดั  ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือไม่แน่ใจในกำรปฏิบัติจะตอ้งหำรือกับฝ่ำยกฎหมำยและหรือ
ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบก่อนด ำเนินกำร  

แนวปฏิบัติ เร่ือง การบริหารความเสี่ยง 
ก ำหนดใหส้ำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รดแูลเก่ียวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชนั ผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และ มำตรกำรที่ตอ้งปฏิบัติ วิธีวัดควำมส ำเร็จ และ ทรพัยำกรที่ตอ้งใชเ้พื่อลดควำมเสี่ยง เพื่อ
น ำมำใช้ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน มำตรกำร
ควบคุมภำยใน  และกำรก ำกับดูแลอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชัน จะ
เนน้หนักที่หน่วยงำนที่ตอ้งติดต่อ ประสำนงำน หรือ ยื่นขออนุญำตต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำครฐั โดยจะตอ้ง
ประสำนงำนกับฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบของบริษัทเพื่อประเมินหรือจัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อปอ้งกนั จำกนัน้ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมล ำดบั รวมถึง กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท
พิจำรณำ 

แนวปฏิบัติเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ในกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกพนกังำน บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่รบัพนักงำนที่มีประวตัิเก่ียวขอ้ง หรือ   

ถกูลงโทษอนัเนื่องจำกกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั และกำรรบั-ใหส้ินบน 
2. บริษัทไม่มีนโยบำยจัดจำ้งหรือแต่งตัง้เจำ้หนำ้ที่รฐัที่ยังอยู่ในต ำแหน่ง/เกษียณอำยุรำชกำรแลว้มำเป็น

พนกังำนของบรษิัท   
3. บริษัทจะไม่ลงโทษพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอรร์ปัชัน ถึงแมว่้ำจะท ำใหบ้ริษัทเสียประโยชนท์ำงธุรกิจก็

ตำม 
4. ในกรณีที่มีกำรจำ้งชำวต่ำงชำติมำเป็นพนักงำนของบริษัทซึ่งจะตอ้งติดต่อกับหน่วยงำนของรฐัเรื่อง

ขอรับใบอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ก ำหนดให้ต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนเป็นไป
ขอ้ก ำหนดของกฏหมำยและหำ้มจ่ำยเงินใด ๆ  เพื่อเป็นกำรเรง่ด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวเพื่อใหร้วดเรว็ขึน้  

5. ในกำรประเมินผลงำน เช่น กำรปรบัขึน้เงินเดือน กำรใหโ้บนสั และ กำรเลื่อนต ำแหน่งของพนกังำน เป็น
ต้น บริษัทมีนโยบำยที่จะน ำข้อมูลเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอรร์ัปชัน กำรรับ-ให้สินบนมำ
พิจำรณำดว้ย เช่น กรณีที่พนกังำน/ผูบ้รหิำรเขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งในเรื่องดงักลำ่ว จะตอ้งถกูลงโทษ เช่น 
ไม่ได้รับกำรขึน้เงินเดือน ไม่ได้รับโบนัส ไม่ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง หรือเลิกจ้ำง เป็นต้น ในขณะที่
พนักงำนที่ชีเ้บำะแสในเรื่องดังกล่ำวดว้ยควำมบริสุทธิ์ใจจะได้รบัควำมคุ้มครอง ยกย่อง หรือเชิดชู
เกียรติ เป็นตน้ 
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6. ในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกบัและตรวจสอบ จะตอ้งมีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม

พนกังำนเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน ตลอดจนมีกระบวนกำรฝึกอบรมใน
เรื่องดงักลำ่วอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังำน ผูบ้รหิำรและกรรมกำร ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องนีแ้ละ
เพื่อกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร 

แนวปฏิบัติเร่ือง การสื่อสาร การประชาสัมพันธต์่อพนักงานในองคก์ร และ สาธารณชน 
1. มีกำรสื่อสำรใหพ้นักงำน ผู้บริหำรและกรรมกำรทรำบ ถึงนโยบำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำร

ลงโทษเก่ียวกบั กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบน และ นโยบำยในกำรแจง้เบำะแสดว้ย 
โดยอำจสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอีเมล  เว็บไซตข์องบรษิัท  Intranet และ คู่มือพนกังำน เป็นตน้ 

2. เปิดเผยขอ้มูลเรื่อง นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รปัชนั กำรรบั-ใหส้ินบนต่อสำธำรณชน เพื่อให้
สำธำรณชนทรำบว่ำบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในเรื่องดงักล่ำวและตอ้งกำรใหผู้ท้ี่จะมำท ำธุรกรรมกับบริษัท
เห็นควำมส ำคญัและใหค้วำมรว่มมือดว้ยกนัเพื่อต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั โดยบริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยกลยุทธ์
กำรตลำดและกำรสื่อสำรเป็นผูด้  ำเนินกำร โดยอำจสื่อสำรผ่ำนหนังสือพิมพ ์ เว็บไซตข์องบริษัท  และ
รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ 

แนวปฏิบัติเร่ือง กรณีทีม่ีข้อสงสยัและการขอค าแนะน า 
กรณีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนักงำน ตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร    
คอรร์ปัชนัสำมำรถสอบถำมไดท้ี่หวัหนำ้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรศพัท ์(สำมำรถ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยรำยชื่อได้)  อีเมล หรือ ขอนัดพบเพื่อหำรือเป็นกำรส่วนตัว โดยขอ้มูลกำรสอบถำม
ดงักลำ่วจะถกูเก็บรกัษำเป็นควำมลบั 

 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแจ้งเบาะแส (เอกสารแนบ) 
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แนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส 
(Whistleblowing Policy and Practices) 

  
ดว้ยบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ใหค้วำมส ำคญักับกำร

ปฏิบตัิตำมหลกักำรบรรษัทภิบำลที่ดี และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั ดงันัน้ บรษิัทจึงก ำหนดมำตรกำรใหพ้นกังำนและ
ทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งไดร้บัควำมเป็นธรรม รวมทัง้ไดร้บักำรคุม้ครองในกรณีที่พนกังำนแจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกับ
กำรคอรร์ปัชัน และกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่ไม่เหมำะสม หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบขอ้บังคบับริษัท และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนกำรเห็นกำรทุจริตที่เกิดขึน้ภำยในบริษัท ซึ่งแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำวจะเป็นช่องทำงที่ช่วยให้
บรษิัทรบัทรำบขอ้มลูไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ และ สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที อีกทัง้ช่วยพิทกัษผ์ลประโยชนเ์ก่ียวกบักำร
จดักำรทรพัยำกรของบรษิัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี ้บรษิัทจึงก ำหนดแนวทำงในเรื่องดงักลำ่ว ไวด้งันี ้

1. ขอบเขตกรณีทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีอ่ืนใดที่เข้าข่าย     
“ฝ่าฝืน” ให้รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 กำรจดัท ำเอกสำรที่เป็นเท็จ   
1.2 กำรรำยงำนเท็จเก่ียวกบักำรใชท้รพัยส์ินของบรษิัท 
1.3 กำรเบิกและกำรอนมุตัิค่ำใชจ้่ำยที่ไม่เหมำะสม 
1.4 กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อสนับสนุนหรือรับรองต่อหน่วยงำนทำงกำรหรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อหวัง

ผลประโยชนจ์ำกควำมส ำเรจ็ของงำนเป็นส ำคญั 
1.5 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ 

2. หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับดูแลให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรที่
เหมำะสมเพื่อรบัค ำรอ้งเรียนหรือค ำแจง้เบำะแส กำรด ำเนินกำรรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกรณี
ฝ่ำฝืนต่ำง ๆ 

3. วิธีการแจ้งเบาะแส     
3.1 จดหมำยปิดผนึกระบุว่ำ “ลบัเฉพำะ” และจ่ำหนำ้ซองถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

ส่งมำยัง บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ำกัด (มหำชน) เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์
ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10120  

3.2 อีเมลถึงหัวหน้ำฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบ (chirasak@asiaplus.co.th) และส ำเนำถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (virach@asiaplus.co.th) 

3.3      กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ / ควำมคิดเห็น / ขอ้รอ้งเรียน ภำยในบรษิัท 
3.4 Hotline ที่หมำยเลขโทรศพัท ์02-680-1120 หรือ 02-680-1122 หรือ 02-680-1124  

 
   

เอกสารแนบ 

mailto:chirasak@asiaplus.co.th
mailto:virach@asiaplus.co.th
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ทัง้นี ้ ผู้แจ้งเบำะแสจะตอ้งระบุชื่อ-นำมสกุลของผู้แจ้งเบำะแส ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได ้

และเบอรโ์ทรศพัท ์ไวอ้ย่ำงละเอียด ชดัเจน ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หำก
ผูแ้จง้เบำะแสมิไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงักลำ่วไวอ้ย่ำงครบถว้น 

3.5 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งแจง้ใหผู้แ้จง้เบำะแสไดท้รำบถึงกำรไดร้บัเรื่องดงักล่ำว
ภำยในไม่เกิน 7 วนัท ำกำร 

4. การด าเนินการ / กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบรับเรื่อง

รอ้งเรียน/แจง้เบำะแสจำกพนักงำนรวมถึงบุคคลภำยนอก หรือ คู่คำ้ของบริษัท และจะตอ้งแจง้
กำรใหเ้บำะแสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะประเมินแนวทำงที่
เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำโดยสั่ งกำรให้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว  ซึ่งในบำงกรณีอำจจ ำเป็นต้องจัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก หรือผูส้อบบญัชีที่ไม่มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับคุคลที่ถกูแจง้เบำะแส 

4.2 ภำยหลงัจำกที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบผลกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเบำะแส
ดังกล่ำวแล้ว  จะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบรษิัท ตำมล ำดบั เพื่อแกไ้ขปัญหำดงักลำ่ว 

4.3 ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลเบำะแสที่ เก่ียวกับคอรร์ัปชันและน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสและข้อเทจ็จริงจากการตรวจสอบ 
ก ำหนดใหฝ่้ำยก ำกับและตรวจสอบจะตอ้งจัดเก็บเอกสำรตำมนโยบำยของบริษัท และหน่วยงำนรฐัที่
เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งมีกำรจดัเก็บขอ้มลูไวอ้ย่ำงเป็นควำมลบัเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 10 ปี อย่ำงไรก็ดี 
ในกรณีที่เป็นเอกสำรที่ส  ำคญัอำจจ ำเป็นตอ้งจดัเก็บไวเ้กินกว่ำ 10 ปีได ้

6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
ก ำหนดให้พนักงำนและผู้บริหำร หรือผู้เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำหรือทรำบข้อมูลเก่ียวกับกำรแจ้ง
เบำะแสหรือรอ้งเรียนดังกล่ำวมีหนำ้ที่ตอ้งไม่เปิดเผยรำยชื่อ และรำยละเอียดของกำรแจง้เบำะแสหรือ
รอ้งเรียนหรือขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งใหบุ้คคลอื่นที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทรำบ เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูล
ตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้ส  ำหรบัผูแ้จง้เบำะแสหรือรอ้งเรียนดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจริต และปรำศจำกผลประโยชน์
สว่นตวัจะไดก้ำรปกป้องคุม้ครองจำกบรษิัท เช่น กำรไม่ลดต ำแหน่งหรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนที่แจง้
เบำะแสหรือรอ้งเรียน แมว่้ำกำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิัทสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจนัน้ก็ตำม 
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 บทลงโทษ 
6.1 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่ำ ผูถู้กแจง้เบำะแสหรือผูถู้กรอ้งเรียนมีพฤติกรรมเขำ้ข่ำยกำรทุจริต 

หรือ คอรร์ปัชัน หรือ รบั-ใหส้ินบน หรือปฏิบัติหน้ำที่ที่ไม่เหมำะสมตำมกำรแจ้งเบำะแสหรือ
รอ้งเรียน บริษัทจะพิจำรณำลงโทษผู้ถูกแจ้งเบำะแสหรือผู้ถูกรอ้งเรียนตำมระเบียบที่บริษัท
ก ำหนด หรือ ตำมที่บรษิัทเห็นสมควรต่อไป 

6.2 กรณีมีเหตทุี่ท  ำใหผู้ถู้กแจง้เบำะแสหรือถกูรอ้งเรียนทรำบตวัตนของผูแ้จ้งเบำะแสหรือผูร้อ้งเรียน
ที่รำยงำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและ ผูถู้กแจง้เบำะแสหรือผูถู้กรอ้งเรียนมีพฤติกรรมตอบโตผู้้
แจง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียน บริษัทอำจพิจำรณำลงโทษทำงวินัย หรือ อำจถึงขัน้เลิกจำ้งต่อผูถู้ก
แจง้เบำะแสหรือผูถ้กูรอ้งเรียนดงักลำ่วได ้

6.3 กรณีที่บริษัทพบว่ำกำรแจ้งเบำะแสกระท ำไปดว้ยควำมไม่สุจริต หรือไม่มีมูลควำมจริง หรือ 
ตรวจสอบพบว่ำเป็นกระท ำกำรดว้ยควำมมุ่งรำ้ย กลั่นแกลง้ หรือเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชนส์ว่นตวั 
บรษิัทอำจพิจำรณำไดว่้ำเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนวินยัอย่ำงรำ้ยแรงถึงขัน้เลิกจำ้ง 


