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1. ความน า  
Introduction 

 
บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ำกัด (มหำชน) ("บรษัิท") และบรษัิทย่อยด ำเนนิธุรกจิดว้ยควำม
โปร่งใสและตระหนักถงึควำมส ำคัญในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมี
เป้ำหมำยด ำเนนิกจิกำรดว้ยควำมถกูตอ้ง สอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เป็นประโยชนต์อ่
สงัคม รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงำนปฏบิัตตินอยำ่งมคีณุธรรมและเป็นพลเมอืงด ี 

  
บรษัิทจงึไดก้ ำหนดนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชัน (Anti-Corruption Policy) เพือ่เป็นแนว
ทำงกำรปฏบิัตงิำนของพนักงำนเพื่อป้องกันและต่อตำ้นปัญหำทุจรติคอรรั์ปชันของบรษัิทและ
บรษัิทย่อยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยสรำ้งวัฒนธรรมองคก์รใหทุ้กคนตระหนักถงึพษิภัยของกำรทจุรติ
คอร์รัปชัน สรำ้งค่ำนิยมที่ถูกตอ้งและเพิม่ควำมเชือ่ม่ันต่อผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย เพื่อใหก้ำร
ตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชนัเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

 
Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”) and its subsidiaries are 
aware of the importance of anti-corruption, thus we operate our businesses with 
transparency and in compliance with relevant laws, for the public’s interest, as well as 
encourage our employees to perform their duties ethically and as good citizens. 
 
Therefore, the Company has established Anti-Corruption Policy in order to put in place 
clearer guidelines and practices to prevent and combat corruption in the Company and 
its subsidiaries by creating an organizational culture where all employees realize 
negative impacts of corruption, emphasizing good corporate values, and increasing the 
confidence of all stakeholders in order to ensure effective anti-corruption measures. 

 
2. ความรบัผดิชอบของทา่น  

Your responsibility 
 
ในฐำนะพนักงำนของบรษัิททำ่นมคีวำมรับผดิชอบร่วมกนัทีจ่ะท ำใหม้ั่นใจวำ่ทำ่นไดป้ฏบิัตติำม
แนวทำงกำรป้องกันและตอ่ตำ้นปัญหำทจุรติคอรรั์ปชนัของบรษัิท ดังนัน้ ทำ่นจงึจ ำเป็นตอ้งอำ่น
และท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชนั และคูม่อืเลม่น้ี รวมทัง้ทำ่นตอ้ง  
• มคีูม่อืเลม่น้ี  
• เขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม และ/หรอื กจิกรรมตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชนัของบรษัิท  
• หำกทำ่นทรำบวำ่มกีำรฝ่ำฝืนนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชนั  ทำ่นตอ้งแจง้เรือ่งดังกลำ่ว

หรอืรำยงำนกำรฝ่ำฝืนนัน้โดยตรงตอ่หัวหนำ้สงูสดุในสำยงำนของทำ่น หรอื ส ำนักเลขำนุกำร
บรษัิทและกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี (Company Secretary & Good Corporate 
Governance)  

 
As an employee of the Company, you share a responsibility to ensure that we comply 
with the Company’s Anti-Corruption Guideline.  In this regard, it is therefore crucial 
that you should read and understand the Anti-Corruption Policy and this Anti-
Corruption Handbook, and it is important to: 
• Have this handbook available. 
• Participate in the Company’s anti-corruption training programs and/or anti-

corruption activities. 
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• Should you beware of any violation to the Anti-Corruption Policy, you shall raise 
the issues or report such violation to your highest functional supervisor or to the 
Office of Company Secretary and Corporate Governance. 

  
3. ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร  

Management’s responsibility 
 

ในฐำนะผูบ้รหิำรของบรษัิท ท่ำนมคีวำมรับผดิชอบทีจ่ะท ำใหม้ั่นใจว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนของ
ท่ำนตระหนักและปฏบิัตติำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจรติคอรรั์ปชนั และคู่มอืกำรต่อตำ้นทุจรติคอร์
รัปชันฉบับน้ี เพื่อป้องกันและต่อตำ้นปัญหำทุจรติคอร์รัปชันของบรษัิท รวมทัง้สรำ้งค่ำนิยมที่
ถกูตอ้ง และเพิม่ควำมเชือ่ม่ันตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่ำย  

 
As managements of the Company, you have responsibilities to ensure that your team 
members are aware of and follow the Anti-Corruption Policy and this Anti-Corruption 
Handbook to embed correct core value with respect to anti-corruption and to enhance 
confidence to all stakeholders.  

 
4. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั  

Anti-Corruption 
 

สิง่ทีต่อ้งรู ้ 
What you need to know 

 

กำรทจุรติคอรรั์ปชนับั่นทอนกจิกรรมทำงธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำยและบดิเบอืนกำรแขง่ขัน ดังนัน้ 
กำรทจุรติคอรรั์ปชนัจงึเป็นกำรท ำลำยชือ่เสยีงและท ำใหบ้คุคลตอ้งเผชญิกับควำมเสีย่ง  
 
กลุ่มบรษัิท ตระหนักถงึควำมส ำคัญในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จงึได ้
ก ำหนดนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชนั (Anti-Corruption Policy) ใหพ้นักงำนทกุคนใชเ้ป็น
แนวทำงปฏบิัตใินกำรป้องกันและตอ่ตำ้นปัญหำกำรทจุรติคอรรั์ปชนั รวมทัง้สรำ้งคำ่นยิมทีถ่กูตอ้ง 
และเพิม่ควำมเชือ่ม่ันตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่ำย  
 
Corruption undermines legitimate business activities and distorts competition.  Thus, 
corruption ruins reputation and exposes individuals to risks.  
 
The group company recognizes the importance of Anti-Corruption and has designed 
and implemented Anti-Corruption policy for all employees to use as guidelines to 
prevent and combat the problem of corruption and fraud including building the correct 
values and increase confidence with all stakeholders.   
 
สิง่ทีต่อ้งท า  
What you must do 

 

• ทำ่นจะตอ้งไมข่อ ยอมรับ รับ เสนอ หรอืใหส้นิบน  
You must never ask for, accept, receive, offer, or give a bribe.  
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• หำกทำ่นสงสัยวำ่ กำรกระท ำทีท่่ำนก ำลังจะท ำนัน้อยู่ภำยใตห้ลักจรรยำบรรณธรุกจิ นโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรรั์ปชันหรอืไม่ ท่ำนจะตอ้งขอค ำอธบิำยจำกผูบ้ังคับบัญชำตำมสำยงำน 
ถำ้เห็นไดช้ดัวำ่ ไมใ่ชป่ระเด็นเล็กนอ้ย ใหท้ ำเอกสำรบันทกึค ำถำมและค ำอธบิำยนัน้ไวด้ว้ย  
If you are in doubt as to whether or not the action(s) you are about to take is 
within AWC’s Code of Conduct, and Anti-Corruption Policy, you shall contact your 
immediate superior for clarification. If not a minor issue, such inquiries and 
clarifications shall be documented.  
 

• หำกทำ่นหรอืผูบ้ังคับบัญชำตำมสำยงำนของทำ่น สงสยัเกีย่วกับควำมชอบดว้ยกฎหมำยของ
กำรกระท ำ หรือวธิตีคีวำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรรั์ปชัน ท่ำนตอ้งขอค ำแนะน ำทำง
กฎหมำยจำกแผนกก ำกับดูแลกำรปฎบิัตติำมกฎหมำย(Compliance) หรือส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน  
If you, or your immediate superior, are in doubt as to the legality of an action or 
how to interpret an Anti-Corruption Policy, you shall seek legal advice with The 
Compliance or Internal Audit Office. 
 

• กำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรทจุรติคอรรั์ปชนั เป็นหนำ้ทีข่องบคุคลำกรทกุระดับ  
Complaints and whistleblowing are the duty of employees at all levels. 

 
สิง่ทีต่อ้งระวงั  
What you need to be aware of 

 

• สนิบน คือ กำรที่บุคคลพยำยำมที่จะสรำ้งอทิธพิลเหนือกำรตัดสนิใจของบุคคลที่สำมใน
ลักษณะทีไ่ม่เหมำะสม ดว้ยกำรเสนอผลประโยชน์อันมคิวรหรอืไม่เหมำะสม ทัง้น้ี หำ้มมใิห ้
ท ำกำรทจุรติคอรรั์ปชนั ไมว่ำ่ในสว่นของภำครัฐหรอืภำคเอกชน 
A bribe is when someone attempts to improperly influence a third party’ s decision 
by offering an undue or improper advantage.  Any corrupt activities either in the 
public or private sector are prohibited.  
 

• ผลประโยชน์ทีไ่ม่เหมำะสมอำจมหีลำยรูปแบบ เช่น เงนิสด สิง่เทยีบเท่ำเงนิสด ของขวัญ 
เครดติ สว่นลด คำ่เดนิทำง ผลประโยชนส์ว่นตัว กำรอ ำนำยควำมสะดวก หรอืกำรบรกิำร 
An improper advantage can have different forms; for example, in the form of cash, 
cash equivalents, gifts, credits, discounts, travel, personal benefits, 
accommodation, or services.  
 

• กำรตดิสนิบน หมำยถงึ กำรให ้เสนอให ้ซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อืน่ เพื่อใหบุ้คคล
ดังกล่ำวกระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำร หรอืละเวน้ซึง่กำรปฎบิัตหินำ้ทีเ่พือ่ใหไ้ดม้ำ หรอืรักษำ
ไวเ้พื่อประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกจิ ผดิกฏหมำย จรรยำบรรณ ซืง่อำจส่งผลเสยีแก่
ภำพลักษณ์ของบรษัิท  
A bribe means an act of giving, offering of the money, property, or other 
benefits for such person to act, not to act, or to neglect the performance of duties 
to obtain or maintain the benefit of improper business, illegal, unethical which may 
adversely affect the image of the Company. 
 
หมำยเหตุ: กำรกระท ำที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งกำรของด ำเนินธุรกิจตำมปกติ ซึง่มี
กฎหมำย ขอ้บังคับ ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่หรอืหลักปฏบิัตทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้เชน่ 
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กำรใหค้วำมบันเทงิ กำรเลีย้งรับรอง กำรใหห้รอืรับของขวัญในโอกำสพเิศษตำมสมควรและ
ไดก้ระท ำอยำ่งสมเหตสุมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิสำมำรถกระท ำได ้
(กรุณำดขูอ้ยกเวน้ในนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชนั ขอ้ 3.1 และ 3.2) 
Note: Acts that are transparent, are part of normal business operations, and those 
which are permitted by laws, regulations, local customs, or commercial practices 
such as entertainment or accepting gifts on special occasions that are reasonable 
and have been done reasonably in accordance with the Code of Conduct. (See 
exceptions in anti-corruption policy, section 3.1 and 3.2). 

 
ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม:   ค าวา่ “การทจุรติคอรร์ปัชนั” มคีวามหมายวา่อยา่งไร?  
Q:   What is the meaning of the term “corruption”?  
ตอบ:  กำรทุจรติคอรรั์ปชัน หมำยถงึ กำรใชอ้ ำนำจหรือทรัพยส์นิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ 

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ืน่ หรือเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์
ของผูอ้ืน่ เชน่ กำรตดิสนิบน กำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก กำรใหข้องขวัญหรอื
บรกิำร หรือ เงนิสด หรือ สิง่ของแทนเงนิสด  หรือประโยชน์อืน่ใด กำรฉอ้ฉล 
กำรฟอกเงนิ กำรยักยอก กำรปกปิดขอ้เท็จจรงิ หรือกำรขัดขวำงกระบวนกำร
ยุตธิรรม ทัง้น้ีใหค้รอบคลุมทัง้ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงเอกชนกับหน่วยงำนของรัฐ 
และระหว่ำงเอกชนดว้ยกันเอง (โปรดดู ค ำนยิำมทีเ่กีย่วขอ้งในนโยบำยต่อตำ้น
กำรทจุรติคอรรั์ปชนั)  

A:  Corruption means the abuse of power or property for personal interest 
or others’ interests, or to cause damage to others’ benefits. Corruption 
may be in the form of bribery; giving gifts, monies, or other benefits; 
fraudulent acts; money laundering; misappropriation; concealment of 
facts; obstruction of justice.  These include relationships between 
private entities and government agencies or relationships among private 
entities. (See related definitions in Anti - Corruption Policy). 

 
ถาม:   หากเราสงสยัวา่สถานการณ์หนึง่อาจจะไมเ่หมาะสมตามนโยบายตอ่ตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั เราควรจะท าอยา่งไร?  
Q:   I am in doubt as to whether a situation might be improper 

under Anti-Corruption Policy. What do I do? 
ตอบ:   ประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงรอบคอบ และขอแนวทำงจำกหัวหนำ้งำนโดยตรงของ

ท่ำน หำกยังสงสัยอยู่ ใหข้อค ำแนะน ำจำกส ำนักเลขำนุกำรบรษัิทและกำรก ำกับ
ดแูลกจิกำรทีด่ ีหรอืส ำนักตรวจสอบภำยใน 

A:   Assess the situation carefully and ask your immediate superior for 
guidance.  If still in doubt, seek advice from Company Secretary & 
Corporate Governance or Internal Audit Office. 

 
ถาม:   หากเราปฏเิสธทีจ่ะไม่กระท าการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชนั เรา

จะมคีวามผดิหรอืไม?่  
Q:   If we refuse to do the act that would cause corruption, will 

there be any repercussion to us? 
ตอบ:   กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนใด ๆ ทีป่ฏเิสธกำรคอรรั์ปชนัจะไดรั้บกำรปกป้อง 

แมว้ำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิก็ตำม 
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A:   Any directors, management, and employees who deny corruption will 
be safeguarded. Even if doing so would cause the Company to lose a 
business opportunity. 

 
ถาม:   หากตอ้งการแจง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชนั จะตอ้งท าอยา่งไร  
Q:  If you would like to report any ongoing corruption practices, 

how can you report?  
ตอบ:  สำมำรถแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชันไดโ้ดยนิรนำม โดยผ่ำนวธิีกำรและ

ชอ่งทำงดังตอ่ไปน้ี 
1. จดหมำยสง่ทำงไปรษณีย ์ถงึหัวหนำ้ส ำนักตรวจสอบภำยใน หรอื 
2. อเีมลถ์งึหวัหนำ้ส ำนักตรวจสอบภำยใน ที:่ 

Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com หรอื 
3. เว็บไซตข์องบริษัท: https://www.assetworldcorp-th.com/th/home --

>  กำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี-->  กำรแจง้เบำะแสและกำรรับเรือ่งรอ้งเรยีน 
(ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “นโยบำยกำรรับขอ้รอ้งเรยีน”) 

A:  You can initiate whistleblowing through any of the channels as stated 
below. 
1. Mail sent by post to the Head of the Internal Audit Office or 
2. Email to Head of Internal Audit Office 

at Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com or 
3. Company website: https://www.assetworldcorp-th.com/th/home -

> Corporate Governance -> Whistleblowing and Complaints  
(For more details, please refer to "Whistleblower Policy") 

 
5. การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก  

Facilitation Payments 
 
สิง่ทีต่อ้งรู ้ 
What you need to know 
 
คำ่อ ำนวยควำมสะดวก อำจเป็นชอ่งทำงในกำรใหส้นิบน บรษัิทจงึก ำหนดค ำนยิำมของคำ่อ ำนวย
ควำมสะดวก ดังน้ี 
A facilitation fee could be an avenue for bribery. The Company has set the definition 
of Facilitation fee as follows: 
 
การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมำยถงึ คำ่ใชจ่้ำยจ ำนวนเล็กนอ้ยที่
จ่ำยแกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร และเป็นกำรใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ เจำ้หนำ้ทีข่อง
รัฐจะด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำร หรอืเป็นกำรกระตุน้ใหด้ ำเนนิกำรรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้
ไมต่อ้งอำศัยดลุพนิจิของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และเป็นกำรกระท ำอันชอบดว้ยหนำ้ทีข่องเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ
ผูนั้น้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอ
หนังสอืรับรอง และกำรไดรั้บกำรบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้  
Facilitation payment refers to a small amount of money paid to government officials 
unofficially and it is just to make sure that Government officials will either act as per 
the process or encourage faster responses. The process does not require any 
discretions of government officials and is an act in accordance with the duties of the 
officer of that state as well as the rights that legal entities should already have, such 
as applying for a license, requesting a certificate, and obtaining public service, etc. 

mailto:Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com
https://www.assetworldcorp-th.com/th/home
mailto:Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com
https://translate.google.com/translate?hl=th&prev=_t&sl=th&tl=en&u=https://www.assetworldcorp-th.com/th/home
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บรษัิท ไมม่นีโยบำยจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยจะไม่
ด ำเนินกำรใดๆ และไม่ยอมรับกำรกระท ำใดๆ เพื่อแลกกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนนิ
ธรุกจิ 
The Company does not have the policy to pay any kinds of facilitation money either 
directly and indirectly without any actions and does not accept any actions in exchange 
for facilitating business operations. 
 
กำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกทีอ่ำจน ำไปสูก่ำรทจุรติคอรรั์ปชนั ถอืเป็นสิง่ตอ้งหำ้มกระท ำ 
Facilitation payment could lead to corruption and is a forbidden act. 
 
สิง่ทีต่อ้งท า 
What you must do 

 

• ท ำใหแ้น่ใจวำ่ ลูกคำ้และหุน้สว่นธรุกจิไดรั้บทรำบวำ่ บรษัิทมนีโยบำยไมจ่่ำยคำ่อ ำนวยควำม
สะดวก  
Make sure that our respective customers and business partners are informed about 
our policy regarding facilitation payments and that we do not pay.  
 

• ระบุและรำยงำนควำมเสีย่งของกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก รวมทัง้พจิำรณำและเตรียม
มำตรกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งน้ี  
Identify and report the risk of facilitation payments. Consider and prepare measures 
to mitigate this risk.  
 

• พิจำรณำว่ำ จะจัดกำรกับควำมเสี่ยงน้ีอย่ำงไรในสัญญำกับหุน้ส่วนทำงธุรกิจ ลูกคำ้ ผู ้
จ ำหน่ำย และเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ  
Consider how this risk can be handled through contracts with business partners, 
customers, suppliers, and public officials.  
 

• หำกท่ำนไม่แน่ใจ ใหป้รึกษำหัวหนำ้งำนหรือส ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกำรก ำกับดูแล
กจิกำรทีด่ ี(Company Secretary & Corporate Good Governance)  หรอืส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน 
If you, or your immediate superior, are in doubt on the legality of an action or on 
how to interpret an Anti-Corruption Policy, you shall seek advice from the Company 
Secretary & Corporate Good Governance or Internal Audit Office. 
 

• กำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก เป็นหนำ้ทีข่องบคุคลำกรทกุ
ระดับ  
Complaints and whistleblowing are the duty of employees at all levels. 

 
สิง่ทีต่อ้งระวงั  
What you need to be aware of 

 

• กำรรอ้งเรยีนเกีย่วกับหุน้สว่นทำงธุรกจิหรือคนกลำงปัจจุบันหรอืทีก่ ำลังจะมขีึน้เกีย่วกับกำร
จ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก  
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Complaints on potential or existing business partners and middlemen regarding 
facilitation payments.  
 

• สถำนกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะมกีำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ:-  
o กำรเห็นชอบ อนุมัต ิและอนุญำตของเจำ้หนำ้ที ่ 
o ใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ใบอนุญำตประกอบกจิกำรตำ่งๆ 
o พธิกีำรศลุกำกร  
o ใบอนุญำตท ำงำนและกำรตรวจลงตรำ (visa)  

 

• High risk situations relating to facilitation payments:  
o Official approvals, permits, and licenses  
o Construction permit, business licenses 
o Customer’s clearance  
o Work permits and visas  

 
ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม:  คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัอยา่งไมเ่ป็นทางการ ค าวา่ ”อยา่งไม่

เป็นทางการ” หมายความวา่อะไร 
Q:  Expenses paid to government officials informally. What does 

the term "informal" mean? 
ตอบ:  หมำยถงึ เงนิหรือค่ำธรรมเนียมที่ตอ้งจ่ำยเพิม่เตมิไปจำกเงนิ/ค่ำธรรมเนียมที่

หน่วยงำนรัฐเรียกเก็บตำมหลักเกณฑท์ี่หน่วยงำนรำชกำรนั้นใชเ้รียกเก็บกับ
ประชำชนทั่วไปตำมทีไ่ดป้ระกำศไว ้

A:  It means money or fees to pay additional charges over the announced 
rate. 

 
ถาม:   ขอทราบตวัอยา่งการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการจา่ยคา่อ านวยความสะดวก 
Q:  I would like to know some examples of actions that mean the 

facilitation payment. 
ตอบ:  ตัวอยำ่งที ่1:  นำย ก เขำ้ท ำธุรกรรมเพื่อขอใบอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐแห่ง

หนึง่ นำย ก ไดเ้สนอใหเ้งนิกับเจำ้หนำ้ทีเ่พิม่เตมิจำกค่ำธรรมเนียมทีห่น่วยงำน
รัฐเรียกเก็บ หลังจำกทีไ่ดรั้บบรกิำรเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นกำรขอบคุณที่
เจำ้หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรเป็นอยำ่งด ี

A: Example 1:  Mr. A enters into a license transaction with a government 
agency. Mr. A offers the money to officials in addition to the fees 
charged by the government after receiving the service to thank the 
official(s) for providing the excellent service. 
ตัวอยำ่งที ่2:  นำย ข จ่ำยเงนิพเิศษเป็นสนิน ้ำใจใหก้ับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐเพือ่ให ้
ชว่ยเร่งรัดขัน้ตอนกำรขอรับบรกิำรจำกหน่วยงำนรัฐทีไ่ปตดิตอ่ 
Example 2:  Mr. B pays special money to the government officials to 
help expedite the process.  
 

ถาม:  หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดใหก้บัหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่อ านวยความสะดวกแมว้่าจะสอดคลอ้งกบั
กฏหมายทีก่ าหนดไวแ้กท่างราชการ จะสามารถท าไดห้รอืไม ่
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Q:  If there is a need to pay money or any other benefits to 
facilitate a government agency or government official even 
when it complies with the law prescribed by the 
government. Can it be done or not? 

ตอบ:  ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นและสอดคลอ้งกับกฎหมำย ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกระดับ
หัวหนำ้คณะสำยงำน (C Level) หรอืหำกเป็นกรณีจ ำเป็นพเิศษ และสอดคลอ้ง
ทำงตรง หรอืทำงออ้มกับกฎหมำย ทีเ่กีย่วขอ้งกับควำมปลอดภัย ชวีติ สขุภำพ 
ทรัพยส์นิ และ/หรือ สถำนกำรณ์วกิฤต ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ 

A:  In case of necessity and in accordance with the laws, it must be 
approved by any Chief Level (C Level) or in case of ordinary necessary 
basis, in which directly or indirectly in accordance with the laws 
concerning safety, life, health, property and/or critical situation, it must 
be approved by the Chief Executive Officer and President.  

 
ถาม:   เจา้หนา้ทีข่องรฐั หมายถงึใครบา้ง 
Q:    The Government officials refer to whom? 
ตอบ:  เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ หมำยถงึ ผูด้ ำรงต ำแหน่งกำรเมอืง ขำ้รำชกำรหรือ พนักงำน

ส่วนทอ้งถิน่ซึง่มตี ำแหน่งหรือเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำนหรือบุคคลผูป้ฏบิัตงิำน
ในรัฐวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรัฐ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และสมำชกิสภำทอ้งถิน่ซึง่
มใิช่ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เจำ้พนักงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลักษณะ
ปกครองทอ้งที ่และหมำยควำมรวมถงึกรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกจำ้งของส่วน
รำชกำร รัฐวสิำหกจิ หรือ หน่วยงำนของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ใช ้

อ ำนำจหรือไดรั้บมอบหมำยใหใ้ชอ้ ำนำจ ทำงกำรปกครองของรัฐในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดตัง้ขึน้ในระบบ
รำชกำร รัฐวสิำหกจิ หรอื กจิกำรอืน่ของรัฐ 

A:  The government official means political person, official, local authority 
with permanent positions or salaries, government-owned company or 
government agencies, local administrators and local councilors who are 
not political persons, officials under the law governing the nature of 
local administration which includes director, subcommittee, governance 
employee or government-owned or state agencies and a person or a 
group of persons who are assigned to exercise power, the government 
of the state in performing an act under the law whether it is established 
in the government system, state enterprise or other state enterprises. 

 
ถาม:  หากตอ้งการแจง้เบาะแสการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก จะตอ้งท าได้

อยา่งไร  
Q:  If you would like to report facilitation payments practices, 

what should you do or how do you report? 
ตอบ:  สำมำรถแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชันไดโ้ดยนิรนำม โดยผ่ำนวธิีกำรและ

ชอ่งทำงดังตอ่ไปน้ี 
1. จดหมำยสง่ทำงไปรษณีย ์ถงึหัวหนำ้ส ำนักตรวจสอบภำยใน หรอื 
2. อเีมลถ์งึหวัหนำ้ส ำนักตรวจสอบภำยใน ที:่ 

Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com หรอื 
3. เว็บไซตข์องบริษัท: https://www.assetworldcorp-th.com/th/home --

>  กำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี-->  กำรแจง้เบำะแสและกำรรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

mailto:Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com
https://www.assetworldcorp-th.com/th/home
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(ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “นโยบำยกำรรับขอ้รอ้งเรยีน”) 
A:   You can initiate whistleblowing through the channel as below. 

1. Mail sent by post to the head of the Internal Audit Office or 
2. Email to Head of Internal Audit Office at: 

Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com or 
3. Company website: https://www.assetworldcorp-th.com/th/home -

> Corporate Governance -> Whistleblowing and Complaints  
(For more details, please refer " Whistleblower Policy") 

6. ของขวญั  
Gifts 

 
สิง่ทีต่อ้งรู ้
What you need to know 
 

• บรษัิทไม่มนีโยบำยกำรงดรับ/ใหข้องขวัญ (No Gift Policy) เน่ืองจำกบรษัิทยังคงเห็นถงึ
ควำมส ำคัญในกำรสรำ้งควำมสัมพันธท์ำงธุรกจิทีด่กีับคู่คำ้ต่ำง ๆ จงึไม่หำ้มกำรกระท ำใด ๆ 
ทีโ่ปร่งใสและเป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนนิธุรกจิตำมปกต ิซึง่มกีฎหมำย ขอ้บังคับ ธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิน่หรอืหลักปฏบิัตทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้เชน่ กำรใหค้วำมบันเทงิ กำรเลีย้ง
รับรอง กำรใหห้รอืรับของขวัญในโอกำสพเิศษตำมสมควรและไดก้ระท ำอย่ำงเหมำะสมตำม
แนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิและค ำนงึถงึชือ่เสยีงของบรษัิทเป็นส ำคัญ 
The Company do not have the “No Gift Policy” because the Company sees an 
importance of good business relationships with business associates. The Company 
does not prohibit any act proven to be transparent and in forms of the ordinary 
course of business, which are in compliance with relevant laws, regulations, local 
traditions, or reasonable trade practices, such as entertainment, receptions and 
giving or receiving gifts on special occasions which are in accordance with the 
Business Code of Conduct and taking into account the reputation of the Company. 
 

• บริษัทไม่มีนโยบำยใหพ้นักงำนรับเงิน หรือของก ำนัลจำกผูท้ี่ต ิดต่อธุรกิจ บริษัทคู่คำ้ 
ผูรั้บเหมำ ยกเวน้ของทีบ่รโิภคได ้และของก ำนัลทีใ่หต้ำมประเพณี  
The Company does not have a policy allowing our employees to receive any cash 
or presents from business associate, business partner, supplier, or contractor, 
except consumable products and festive gifts. 

 
• พนักงำนไมส่ำมำรถรับหรอืใหข้องขวัญไดห้ำกกำรใหแ้ละกำรรับของขวัญเป็นไปเพือ่กำรเอือ้

ประโยชนต์อ่ผูใ้หแ้ละผูรั้บ 
Employee is prohibited to receive or give any gift, entertainment, and hospitality 
for mutual benefit to each other. 

 
สิง่ทีต่อ้งท า  
What you must do 
 

• หำกพนักงำนไดรั้บของขวัญ ของรำงวัล หรอืของสมนำคณุใด ๆ ทีไ่มใ่ชข่องทีบ่รโิภคไดจ้ำก
ผูท้ีต่ดิต่อธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ พนักงำนจะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้ังคับบัญชำและท ำกำร
ส่งมอบของดังกล่ำวใหท้ำงสำยงำนทรัพยำกรบุคคล โดยทำงสำยงำนทรัพยำกรบุคคลจะ
บันทกึขอ้มูล  ลงในแบบฟอรม์กำรเก็บบันทกึรำยกำรของขวัญ หรือของก ำนัล  เพื่อท ำกำร
รวบรวมและน ำมำจัดสรรเป็นของรำงวัลโดยกำรสุม่ใหก้ับพนักงำนตอ่ไป  

https://www.assetworldcorp-/
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In case the employee receives gifts, rewards or any premium gifts which are not 
consumable products from business associate, business partner, supplier or 
contractor, the employees are required to report to their supervisor and deliver 
such goods to Human Resources team.  All of these declared gifts will be collected 
and to be drawn as the lucky draw prizes to be randomly handed out to the 
employees. 
 

• พนักงำนอำจปรกึษำเพื่อขอควำมเห็นจำกผูบ้ังคับบัญชำหรือหน่วยสนับสนุนฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคล (HRBP) ทีดู่แลหน่วยงำน เพือ่พจิำรณำตำมควำมเหมำะสมกอ่นกำรรับหรอืปฏเิสธใน

เหตกุำรณ์ดังกลำ่ว 
Under any doubtful circumstances, employees may seek advice from supervisors 
or their Human Resource Business Partner (HRBP) to take appropriate actions 
whether to receive or decline such gift. 
 

• หำกผูท้ีต่ดิตอ่ธรุกจิ บรษัิทคู่คำ้ หรอืลูกคำ้ ตอ้งกำรสนับสนุนคำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรเดนิทำงหรอื
ทีพ่ัก พนักงำนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกผูบ้ังคับบัญชำและใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของบรษัิทใน
เรือ่งดังกลำ่ว 
In case where a business associate, business partner or customer wishes to support 
traveling or accommodation expenses, employee must receive a permission from 
their supervisor and must comply with the regulation of this matter. 
 

• ส ำหรับของก ำนัลทีม่วีันหมดอำยุ กรุณำแบ่งปันกันใหท้ั่วถงึ โดยรำยกำรของก ำนัลทีไ่ม่ตอ้ง
สง่มอบใหบ้รษัิท อำทเิชน่ ปฏทินิ กระดำษจดบันทกึ สมุดบันทกึ ดอกไม ้ของทีร่ะลกึทีไ่มม่ี
มลูคำ่ ของทีห่มดอำยุไดง้่ำย อำท ิผลไม ้หรอืขนมเคก้  
For any gifts with expiry date, please distribute them to your staffs.  Following are 
the gifts that are not necessarily to be declared, such as calendar, memo pad, 
flower, no commercial value souvenir and fresh good/product, such as fruit or cake.  

 
สิง่ทีต่อ้งระวงั  
What you need to be aware of 
 

• บรษัิทไม่มนีโยบำยใหพ้นักงำนรับเงนิสด หรือ ของเทยีบเท่ำเงนิสด หรือของก ำนัลจำกผู ้
ทีม่ำตดิต่อธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นชว่งเทศกำลปีใหม่หรอืตำม
ประเพณีทำงธรุกจิอืน่ใด พนักงำนควรใชค้วำมระวังในกำรรับเงนิหรอืของก ำนัลจำกผูท้ีต่ดิตอ่
ธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ โดยตอ้งรำยงำนตรงตอ่ผูบ้ังคับบัญชำ หรอื หน่วยสนับสนุนฝ่ำย

ทรัพยำกรบคุคล (HRBP) ทีด่แูลหน่วยงำน 
The Company does not have policy to allow employees to receive cash, cash 
equivalent or presents from business associate, business partner, or contractor, 
except under a customary business or festive event.  In this regard, employees 
should be cautious in accepting or receiving cash/cash equivalent or gifts and shall 
report to their direct supervisors or HRBP. 
 

• โปรดถอืปฏบิัตอิยำ่งเคร่งครัด หำกพนักงำนละเลยทีจ่ะปฏบิัตติำมจะถกูลงโทษทำงวนัิย 
Employees must strictly comply with this Handbook, failure to comply will be 
subject to disciplinary action. 
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ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม:  บรษิทัมนีโยบายการงดรบัของขวญัหรอืไม ่(No Gift Policy)  
Q:  Does the Company have a “No Gift Policy”? 
ตอบ:  ปัจจุบันบรษัิทไม่มนีโยบำยกำรงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่ำงไรก็ตำม 

ทำงสำยงำนทรัพยำกรบุคคล จะส่งประกำศใหพ้นักงำนทรำบในแต่ละปีถงึแนว
ปฏบิัตใินกำรรับของขวัญ ของก ำนัลตำมประเพณีธุรกจิในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
(Business Gift Declaration)   

A: The Company does not have the “No Gift Policy”, however Human 
Resources will announce “Business Gift Declaration” to all employees as 
a guideline for receiving traditional gifts and presents during New Year 
festival.  

 
ถาม: เมือ่บรษิทัไมม่นีโยบายงดรบัของขวญั พนกังานสามารถรบัของขวญัของ

ก านลัไดใ้ชห่รอืไม ่
Q: Since the Company does not have “No Gift Policy”, can 

employees receive gift and present? 
ตอบ:  เน่ืองจำกบรษัิทยังคงเห็นถงึควำมส ำคัญในกำรสรำ้งควำมสัมพันธท์ำงธรุกจิทีด่ี

กับคู่คำ้ต่ำง ๆ บรษัิทจงึไม่หำ้มกำรกระท ำใด ๆ ทีโ่ปร่งใสและเป็นส่วนหนึง่กำร
ของด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิซึง่มกีฎหมำย ขอ้บังคับ ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่
หรอืหลักปฏบิัตทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้เชน่ กำรใหค้วำมบนัเทงิ กำรเลีย้งรับรอง 
กำรใหห้รือรับของขวัญในโอกำสพิเศษตำมสมควรและไดก้ระท ำอย่ ำง
สมเหตสุมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิ 

A:  Since the Company see the importance of good business relationships 
with business associates and business partners, the Company does not 
prohibit any act proven to be transparent and in forms of the ordinary 
course of business, which are in compliance with relevant laws, 
regulations, local traditions, or reasonable trade practices, such as 
entertainment, receptions and giving or receiving gifts on special 
occasions which are in accordance with the Business Code of Conduct. 

 
ถาม: หากอยู่ในช่วงเทศกาลตามประเพณี พนกังานสามารถให้และรบั

ของขวญัได ้ทกุกรณีหรอืไม ่
Q: Can employees accept gifts during festive seasons? 
ตอบ:  พนักงำนไม่สำมำรถรับหรือใหข้องขวัญไดทุ้กกรณี  หำกกำรใหแ้ละกำรรับ

ของขวัญเป็นไปเพือ่กำรเอือ้ประโยชนต์อ่ผูใ้หแ้ละผูรั้บ โดยที ่บรษัิทมขีอ้ก ำหนด
ไวใ้นนโนบำยตอ่ตำ้นทุจรติคอรรั์ปชนั ขอ้ 3.3 ดังน้ี บรษัิทหำ้มมใิหม้กีำรใหแ้ละ
กำรรับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง และกำรบรกิำรตอ้นรับ เพื่อกำรเอือ้ประโยชน์
ตอ่กัน” 

A: Employees must not receive any gifts to exchange for any benefit as 
per Clause 3.3 of the Anti-Corruption Policy which prescribed that “The 
giving and receiving of gifts, entertainment and hospitality to exchange 
for benefit is prohibited.” 

 
ถาม:  มกีรณีใดบา้งทีพ่นกังานสามารถใหแ้ละรบัของขวญัได ้ 
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Q: Are there any circumstance that allows employees to give and 
receive gifts? 

ตอบ:  เป็นของทีบ่รโิภคได ้และของก ำนัลทีใ่หต้ำมประเพณี โดยเป็นไปตำมหลกันโน
บำยตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชนั ขอ้ 3.3 

A:  Only consumable products and traditional/festive gifts and in 
accordance with Clause 3.3 of the Anti-Corruption Policy. 

 
ถาม: หากพนกังานไดร้บัเงนิหรอืของก านลั ของขวญั ของรางวลั หรอืของ

สมนาคณุใด ๆ จากผูท้ ีต่ดิตอ่ธุรกจิ บรษิทัคูค่า้ ผูร้บัเหมา พนกังานจะตอ้ง
ด าเนนิการอยา่งไร  

Q: What action should employees take, in case they receive 
cash/cash equivalent, gifts or other gratuity from business 
associate, business partner, supplier? 

ตอบ: บรษัิทไม่มนีโยบำยใหพ้นักงำนรับเงนิ หรอื สิง่เทยีบเท่ำเงนิสด หรอืของก ำนัล
จำกผูท้ีต่ดิต่อธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ หำกไม่ใชช่ว่งเทศกำลหรือประเพณี
ทำงธุรกจิอืน่ใด  พนักงำนไม่ควรรับสิง่ของดังกลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นชว่ง
เทศกำลปีใหม่หรือตำมประเพณีอืน่ใด พนักงำนควรใชค้วำมระวังในกำรรับเงนิ
หรือของก ำนัลจำกผูท้ี่ตดิต่อธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ หำกพนักงำนไดรั้บ
ของขวัญ ของรำงวัล หรือของสมนำคุณใด ๆ ทีไ่ม่ใช่ของทีบ่รโิภคได ้จำกผูท้ี่
ตดิต่อธุรกจิ บรษัิทคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ โดยตอ้งรำยงำนตรงต่อผูบ้ังคับบัญชำ หรอื 
หน่วยสนับสนุนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (HRBP) ทีดู่แลหน่วยงำน และน ำส่งของ
ดังกลำ่วใหท้ำงสำยงำนทรัพยำกรบคุคล เพือ่เป็นของรำงวัลกับพนักงำนตอ่ไป  

A: The Company does not have a policy for employees to receive cash/cash 
equivalent or any gifts from business association, business partner or 
contractor, employees shall not accept such gifts except during festive 
season or business tradition. However, during New Year or any other 
traditions, employees should be cautious in accepting or receiving 
cash/cash equivalent or gifts and need to report their direct supervisors 
or their HRBP. In case employees accept any gifts which are not 
consumable products, the employees are required to report to their 
supervisor and deliver such goods to the Human Resources team.  All 
of these declared gifts will be collected and to be drawn as the lucky 
draw prizes to be randomly handed out to the employees. 

 
ถาม: หากผูท้ ีต่ดิตอ่ธุรกจิ บรษิทัคูค่า้ ผูร้บัเหมา ใหบ้ตัรภาพยนตร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ต ัว๋ทีพ่กั บตัรก านลั/สว่นลด เพือ่รบัประทานอาหาร สปา หา้งสรรพสนิคา้ 
หรอืบตัรสมนาคุณจากสถานบนัเทงิตา่ง ๆ หรอืบตัรอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็น
การใหป้ระโยชนก์บัพนกังาน พนกังานสามารถน าไปใช ้หรอืน าไปให้
เพือ่นพนกังานดว้ยกนัไดห้รอืไม ่

Q: If business associate, business partner, contractor give movie 
ticket, air ticket, accommodation voucher/discount for dining, 
spa, shopping or entertainment gift vouchers or any other 
cards that would be benefit to the employees. Can employees 
keep such gift for themselves or give away to their colleagues? 

ตอบ: ของรำงวัลหรือของก ำนัล (นอกเหนือจำกกำรดูงำนหรือไปท ำงำน) ทีพ่นักงำน
ไดรั้บจำกบรษัิทคู่คำ้ เชน่ บัตรภำพยนต ์ตั๋วเครือ่งบนิ ทีพั่ก บัตรก ำนัล/สว่นลด 
เพือ่รับประทำนอำหำร สปำ หำ้งสรรพสนิคำ้ หรอืบัตรสมนำคณุจำกสถำนบันเทงิ
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ตำ่ง ๆ พนักงำนควรสง่มอบใหบ้รษัิทฯ ทัง้ส ิน้ และของเหลำ่นัน้จะถกูน ำมำจัดสรร
เพือ่เป็นของรำงวัลใหก้ับพนักงำนตอ่ไป  

A: Awards or gifts (non-work related) the employees receive from business 
associate or supplier, such as complimentary movie tickets, air tickets, 
accommodations vouchers, gift vouchers, discount vouchers for dining, 
spa or entertainment, the employees should have those gifts delivered 
to the Company.  All of these declared gifts will be collected and to be 
drawn as the lucky draw prizes to be randomly handed out to the 
employees. 

 
ถาม: หากบรษิทัของคูค่า้ทีพ่นกังานไปตดิตอ่ธุรกจิ หรอืดูงาน และบรษิทัคูค่า้ 

หรือลูกค้า ต้องการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางหรือที่พกั 
ตลอดจนคา่อาหารและคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ พนกังานสามารถท าไดห้รอืไม่ 
และจะตอ้งท าอยา่งไร  

Q: What should employees do if business associate would like to 
support traveling and/or accommodation expenses for a 
business trip? 

ตอบ: พนักงำนจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกผูบ้ังคับบญัชำและใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของ
บรษัิท 

A: Employees is required to obtain prior approval from their supervisors 
and in accordance with the Company’s rules and regulations. 

 
ถาม: หากพนกังานไมแ่นใ่จวา่ กรณีใดสามารถใหห้รอืรบัของขวญัไดบ้า้ง 

จะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร  
Q: What should Employees do if they are not sure whether to 

give/receive gifts? 
ตอบ: พนักงำนอำจปรกึษำเพือ่ขอควำมเห็นจำกผูบ้ังคับบญัชำตำมควำมเหมำะสมหรอื

หน่วยสนับสนุนฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล (HRBP) ทีด่แูลหน่วยงำนกอ่นกำรรับหรอื
ปฏเิสธ  

A: Employees must seek advice from their supervisors or HRBP to take 
the appropriate actions.  

 
ถาม: มกีรณีใดบา้งทีพ่นกังานไมต่อ้งสง่มอบของก านลัทีไ่ดร้บัมาใหก้บับรษิทั  
Q: In which cases are the employees not required to deliver the 

gifts to the Company? 
ตอบ: ส ำหรับของก ำนัลที่มีวันหมดอำยุ กรุณำแบ่งปันกันใหท้ั่วถงึ โดยรำยกำรของ

ก ำนัลไม่ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษัท อำทเิช่น ปฏิทนิ กระดำษบันทกึ สมุดบันทกึ 
ดอกไม ้ของทีร่ะลกึทีไ่มม่มีลูคำ่ ของทีห่มดอำยไุดง้่ำย อำท ิผลไมห้รอืขนมเคก้  

A: For any gifts with expiry date, please distribute them to your staffs.  
Following are the gifts not necessarily to be declared, such as calendar, 
memo pad, flower, no commercial value souvenir, and fresh 
good/product, such as fruit or cake.   

 
ถาม: หากพนกังานฝ่าฝืนแนวปฏบิตัเิรือ่งการใหแ้ละรบัของขวญั จะมผีล

อยา่งไร 
Q:  What are the consequences if Employees violate any rules and 

regulations regarding Gifts?   
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ตอบ: หำกพนักงำนละเลยทีจ่ะปฏบิัตติำมจะถกูลงโทษทำงวนัิย  
A: Employees who fail to comply with these rules and regulations regarding 

gifts will be subject to disciplinary action.  
 
ถาม: เมือ่สายงานทรพัยากรบคุคลไดร้บัของขวญัหรอืของก านลัทีพ่นกังาน

ไดร้บัมาน ัน้ สายงานทรพัยากรบคุคลจะท าอยา่งไรกบัของดงักลา่ว 
Q: What will Human Resource do when receiving the declared 

gifts from Employees? 
ตอบ: สำยงำนทรัพยำกรบคุคลจะเป็นศนูยก์ลำงในกำรเก็บรวบรวมของขวญัหรอืของ

ก ำนัลทีพ่นักงำนไดรั้บมำ และจะรวบรวมของขวัญหรอืของก ำนัลเพือ่น ำไป “จับ
ฉลำกของขวญัประจ ำปี” ใหก้ับพนักงำนทัง้องคก์รอยำ่งทั่วถงึตอ่ไป  

A: Human Resources would be the center for collecting these gifts and 
these declared gifts will be used as the lucky draw prizes to be randomly 
handed out to the employees. 

 
ถาม: การใหค้วามบนัเทงิ การเลีย้งอาหาร การให ้หรอืรบัของขวญั ในโอกาส

พเิศษ ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ทีก่ระท าไดน้ ัน้มเีกณฑอ์ยา่งไร 
Q: What are guidelines or regulations for entertainment, 

receptions and giving or receiving gifts? 
ตอบ: กำรใหค้วำมบันเทงิ กำรเลีย้งอำหำร กำรให ้หรอืรับของขวัญ ในโอกำสพเิศษ

สำมำรถท ำไดเ้มือ่ 
(1) ไมไ่ดก้ระท ำเพือ่จูงใจใหก้ระท ำกำรหรอืไมก่ระท ำกำรอนัไมช่อบ มี

อทิธพิลตอ่กำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ หรอืท ำใหไ้ดรั้บประโยชนท์ีไ่มเ่ป็น
ธรรม 

(2) ไมไ่ดฝ่้ำฝืนนโยบำยน้ี นโยบำยจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิของ
บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืกฎหมำยใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) กำรใหห้รอืรับของขวญัไดก้ระท ำในนำมของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
ไมใ่ชใ่นนำมของบคุคลเป็นกำรเฉพำะตัว 

(4) ไดก้ระท ำตำมสมควรแกโ่อกำสและประเพณีนยิมทีพ่งึปฏบิัตติอ่กัน เชน่  
กำรแลกเปลีย่นของขวญัในงำนเลีย้งปีใหม ่

(5) กำรแลกเปลีย่นของขวญัไดก้ระท ำอยำ่งเปิดเผย 
(6) กำรเลีย้งรับรองกระท ำไดต้ำมจ ำเป็นและมคีำ่ใชจ่้ำยทีส่มเหตสุมผล 

โดยไมฟุ่่ มเฟือย หรอืมคีวำมถีม่ำกเกนิสมควร 
(อำ้งองิ: นโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชนัของบรษัิท ในขอ้ 3.1 และขอ้ 
3.2 ของ หัวขอ้ที ่3 เรือ่ง กำรแลกเปลีย่นของขวัญ กำรใหค้วำมบันเทงิ
และกำรเลีย้งรับรอง) 

A: Entertainment, receptions and giving or receiving gifts are permissible 
as follows: 
(1) Not for the purpose of influencing to carry out or avoid undue 

acts, influencing business decisions, or causing to receive 
unfair benefits; 

(2) Not violate this Policy, the Business Code of Conduct of the 
Company and its subsidiaries, or any relevant laws; 

(3)  Giving or receiving gifts being performed in the name of the 
Company or its subsidiaries, but not in the name of an 
individual person; 
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(4) Giving or receiving gifts by tradition or during festive season, 
i.e., exchanging gifts at a new year party; 

(5) Giving or receiving gifts publicly; 
(6) Holding receptions being performed as necessary, with 

reasonable expenses, and not excessively frequential 
(Reference: Clause 3.1, 3.2 of Clause 3 - Exchanging Gifts, 
Organizing Entertainment, and Holding Receptions of the Anti-
Corruption Policy) 

7. การจดังาน  
Entertainment 
 
สิง่ทีต่อ้งรู ้ 
What you need to know 
 
กำรจัดงำนและกำรเขำ้ร่วมงำนนัน้อำจอยู่ในหลำยรูปแบบ เชน่ กำรจัดกจิกรรม กำรจัดเลีย้ง กำร
แสดงดนตร ีและกำรเดนิทำง กำรเสนอและกำรยอมรับกำรจัดงำนเหลำ่น้ี อำจเป็นสิง่ทีเ่หมำะสม
ส ำหรับธุรกจิของบรษัิท ทัง้ยังอำจสรำ้งภำพลักษณ์และเสรมิควำมสัมพันธท์ำงธุรกจิทีด่ี กำร
ตัดสนิใจทำงธรุกจิของบรษัิทจะตอ้งยดึตำมสิง่ทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุส ำหรับบรษัิทเสมอ  
Entertainment and representations may take various forms such as events, meals, 
concerts, or trips. Offering and accepting entertainment can be a legitimate part of our 
business and can build goodwill and foster a good business relationship. Our business 
decisions shall always be based on what is the Company’s the best interest. 
 
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทระบุไวว้่ำ “เน่ืองจำกบริษัทยังคงเห็นถึง
ควำมส ำคัญในกำรสรำ้งควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีด่กีับคูค่ำ้ตำ่ง ๆ นโยบำยน้ีจงึไม่หำ้มกำรกระท ำ
ใด ๆ ที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งกำรของด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิซึง่มีกฎหมำย ขอ้บังคับ ธรรม
เนียมประเพณีทอ้งถิน่หรอืหลักปฏบิัตทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้เชน่ กำรใหค้วำมบันเทงิ กำรเลีย้ง
รับรอง กำรใหห้รอืรับของขวัญในโอกำสพเิศษตำมสมควรและไดก้ระท ำอย่ำงสมเหตสุมผลตำม
แนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิ”  
Anti – Corruption Policy stated that "The Company sees the importance of the good 
business relationship with business associates. Therefore, this policy does not prohibit 
any transparent actions that are parts of normal business activities, permitted by law, 
regulation, local custom, or commercial practice.  These activities include 
entertainment, entertainment giving or receiving gifts on special occasions that are 
reasonable and has been performed reasonably in accordance with the Company’s 
Code of Conduct." 
 
กำรใหค้วำมบันเทงิ กำรเลีย้งอำหำร ในโอกำสพเิศษสำมำรถท ำไดเ้มือ่ไม่ไดก้ระท ำเพือ่จูงใจให ้
กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอันไม่ชอบ มีอทิธพิลต่อกำรตัดสนิใจทำงธุรกจิ หรือท ำใหไ้ดรั้บ
ประโยชนท์ีไ่มเ่ป็นธรรม   
Entertainment, food on special occasions are allowable when they are not done with 
the intention to illicitly instigate or halt actions, influence business decisions, or to 
gain an unfair advantage. 
 
กำรใชจ่้ำยส ำหรับเลีย้งรับรองทำงธรุกจิ อำท ิกำรเลีย้งรับรองเป็นอำหำรและเครือ่งดืม่ กำรเลีย้ง
รับรองในรูปแบบกำรกฬีำ และกำรใชจ่้ำยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกำรปฏบิัตกิำรทำงธุรกจิ 
หรือเป็นจำรีตทำงกำรคำ้ รวมถงึกำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงธุรกจิ สำมำรถกระท ำได ้แต่ตอ้ง
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เป็นกำรใชจ่้ำยอย่ำงสมเหตุผล และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจในกำรปฏิบัตงิำน หรือ
กอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ 
Expenditure for business receptions such as food and beverage, sports entertainment, 
other expenditures directly related to the business operations, trade tradition, or 
providing business knowledge can be done but within reasonable spending and do not 
influence operational decisions or causing a conflict of interest. 
 
เรำจะตอ้งใชว้จิำรณญำณอยำ่งด ีและค ำนงึถงึชือ่เสยีงและจรรยำบรรณของบรษัิทเป็นแนวปฏบิัติ
สงูสดุเสมอ  
We must always use good judgment and uphold the reputation and integrity of 
the Company's practices at the highest standard. 
 
สิง่ทีต่อ้งท า 
What you must do 
 
ประเมนิไวก้อ่นวำ่ กำรจัดงำนหรอืกำรเขำ้ร่วมงำนนัน้ ถอืว่ำเป็นผลประโยชน์ทีไ่ม่ถกูตอ้งและเป็น
สิง่ผดิกฎหมำยหรอืไม ่ 
ทำ่นควรจะพจิำรณำถงึ:  
• ควำมมุง่หมำยของกำรจัดงำนนัน้  
• รูปแบบและเนื้อหำของกำรจัดงำนนัน้  
• สถำนกำรณ์ซึง่มกีำรจัดงำนนัน้  

• มลูคำ่และลักษณะของกำรจัดงำนนัน้  
• หำกไมแ่น่ใจ ใหส้อบถำมหัวหนำ้งำน แมว้ำ่ทำ่นจะมอี ำนำจตัดสนิใจทีจ่ะเขำ้ร่วมงำนนัน้เองก็

ตำม  
 
Priorly assess whether the entertainment or representation is deemed as an improper 
advantage and thus illegal.  
 You should consider:  
• Purpose of the entertainment  
• Form and content of the entertainment  
• The situation and environment in which the entertainment is held  
• Value and nature of the entertainment  
• When in doubt, ask a superior, even when you have the authority to decide to 

attend yourself.  
 
สิง่ทีต่อ้งระวงั  
What you need to be aware of 
 
• กำรเลีย้งรับรองแกเ่จำ้หนำ้ที/่ญำตขิองเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

Entertainment activities which involve officials/relatives of government officials 
 

• กำรจัดกจิกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ หรือเจำ้หนำ้ที่รัฐ สำมำรถท ำไดต้ำมควำม 
เหมำะสม โดยตอ้งท ำในนำมบรษัิท และมีวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบำย CSR ของ
บริษัท ทัง้น้ี ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงำน กำรวัดผลที่ชัดเจน และด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอน 
ระเบยีบ ของ บรษัิท และบรษัิทในกลุม่ ทีไ่ดก้ ำหนดไว ้
Organizing CSR activities involving government agencies or government 
officials can be done as appropriate, providing that it is done on the behalf of the 
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Company and objectives are consistent with the Company’s CSR policy. There 
must be clear criteria, plans, and measurements and carried out under the defined 
regulations of the Company and/or the group companies.  
 

• กำรจัดท ำกจิกรรม CSR หรือกจิกรรมใดๆ ในนำมบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ตอ้งยกเวน้
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรสนับสนุนพรรคกำรเมอืง 
Organizing CSR activities or activities on behalf of the Company and its group 
companies must exclude those done in the supporting of political parties. 
 

• กำรจัดงำนทีม่หีุน้สว่น/คูส่มรสเขำ้ร่วมดว้ย  
Entertainment which includes partners/spouses.  
 

• กำรเชญิร่วมงำนทีไ่มม่วีำระทำงธรุกจิอยำ่งแทจ้รงิ  
Invitations to entertainment that do not have a real business agenda.  
 

• กำรจัดงำนทีอ่ำจสง่ผลตอ่กำรตัดสนิใจทำงธรุกจิอยำ่งไมเ่หมำะสม  
Organized events that may improperly influence business decisions. 
 

• กำรจัดงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเจรจำสัญญำ เชน่ กำรจัดเลีย้งรับรองหรอืเขำ้ร่วมในกำรเลี้ยง
รับรองที่อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอซื้อขำยสนิคำ้ในปัจจุบันหรืออำจมีขึน้ในอนำคต หรืออยู่
ระหว่ำงกำรจัดประกวดรำคำหรอืประมูล หรือมโีอกำสในกำรเขำ้ท ำธุรกจิร่วมกับองคก์รของ
ผูรั้บ 
Event that can be associated to contract negotiations; for examples, entertaining 
or participating in receptions with counterparties that are currently or upcoming in 
the process of offering, bidding or have an opportunity to do business with the 
recipient's organization. 
 

• กำรจัดงำนทีม่กีำรเสนอสิง่แลกเปลีย่น  
Events which there are offering of exchanges. 

 
ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม :   การจดักจิกรรมขอบคณุลกูคา้ สามารถท าไดห้รอืไม?่ 
Q:  Can we organizing a customer appreciation activity? 
ตอบ :  กำรจัดกจิกรรมขอบคุณลูกคำ้ ถือเป็นกำรจัดกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยที่เสนอ

ผลประโยชน์พิเศษใหก้ับลูกคำ้เป็นครัง้ครำว เพื่อกระตุน้ใหลู้กคำ้เกดิควำม
ตอ้งกำรสนิคำ้ในแตล่ะชว่งเวลำ ซึง่เป็นกลไกปกตทิำงธรุกจิทีส่ำมำรถกระท ำได ้
โดยหน่วยงำนผูจ้ัดควรก ำหนด หลักเกณฑท์ีช่ดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

A:  Organizing a customer appreciation activity is considered a promotional 
event which offers special benefits to customers from time to time. It is 
to motivate the customer to have a demand for the product in each 
period, which is a normal business practice that can be performed. The 
organizing agency should set clear, transparent, and verifiable 
guidelines. 
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ถาม :  ขา้พเจา้ไดร้บัเชญิไปงานประชุม อบรม สมัมนา และเยีย่มชมกจิการ เชน่ 
ไดร้บัเชญิไปร่วมงานประชุมทีม่เีนือ้หาของวชิาชพี โดยเจา้ภาพเป็นผู ้
จา่ยคา่อาหารและทีพ่กั ขา้พเจา้จะไปรว่มงานน ัน้ไดห้รอืไม่?  

Q:  I have been invited to an event with professional content. Food 
and lodging are paid by the host. May I attend? 

ตอบ :  ได ้ในกรณีที่รำคำค่ำอำหำรและค่ำที่พักนั้นอยู่ในวงเงนิที่สมเหตุสมผล ทัง้น้ี 
ตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกผูบ้ังคับบัญชำและเป็นไปตำมระเบยีบของบรษัิท และ
จะตอ้งไมม่ลีักษณะแฝงกำรทอ่งเทีย่ว 

A:  Yes, providing that the cost of accommodation such as food and lodging 
are kept within reasonable levels, approved by the supervisor, and is as 
per the regulations of the Company. 

 
ถาม :  ในงานเดยีวกนัน ัน้ เจา้ภาพยงัเสนอทีจ่ะจ่ายค่าเดนิทางให ้ขา้พเจา้

สามารถรบัไดห้รอืไม?่  
Q:  At the same event, the host also offers to pay for travel.  Is it 

allowed? 
ตอบ :  กระท ำได ้หำกพจิำรณำแลว้วำ่กำรรับขอ้เสนอดังกลำ่วมคีวำมเหมำะสมและเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิท และกลุม่บรษัิท ทัง้น้ี ตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกผูบ้ังคับบญัชำ
และเป็นไปตำมระเบียบของบริษัท (ตอ้งไม่รับขอ้เสนอเกี่ยวกับกำรอบรม 
สัมมนำ ทีม่ลีักษณะแฝงท่องเทีย่ว โดยปรำศจำกเจตนำในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้
อยำ่งแทจ้รงิ) 

A:  Allowed if the proposal is appropriate and beneficial to 
the Company and/or the Group, providing that it is approved by the 
supervisor and is as per the regulations of the Company (Do not to 
accept pleasure tourism disguised as training or seminars without the 
true intention knowledge sharing). 

 
ถาม :   การเลีย้งรบัรองในรปูแบบกฬีาแกเ่จา้หนา้ทีร่ฐั สามารถท าไดห้รอืไม่?  
Q:   Sports entertainment for government officials. Can it be done? 
ตอบ :  หำกเป็นกำรเลีย้งรับรองในรูปแบบกำรจัดแขง่ขันกฬีำทีก่ระท ำอยูเ่ป็นประจ ำหรอื

จัดเป็นประเพณีตอ่เน่ือง ควรจัดท ำแผนงำนขออนุมัตจิำกผูบ้ังคับบัญชำ ซึง่อำจ
อยู่ในรูปแบบแผนงำนประจ ำปี โดยก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน วงเงิน 
รำยละเอยีดใหช้ัดเจน เพื่อควำมโปร่งใส ทัง้น้ี พงึระมัดระวังและหลกีเลีย่งกำร
รับรองในชว่งเจรจำหรอืท ำสัญญำทำงธุรกจิทีอ่ำจมผีลต่อกำรตัดสนิใจและอำจ
เป็นเหตใุหบ้คุคลอืน่เขำ้ใจผดิได ้

A:  If it is a reception in the form of regular sporting events or a continuous 
tradition, employee should submit a work plan for the supervisor’s 
approval. This may be in the form of an annual work plan with a clear 
operating framework and detailed limits. For transparency, these plans 
must be carefully prepared/worded and avoid any misrepresentations 
during negotiations or business contracts that may affect decision 
making and may cause misunderstanding to others. 
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8. หนว่ยงานและเจา้หนา้ทีร่ฐับาล/รฐัวสิาหกจิ 
Government agency and government officer/officer of state enterprise 
 
กำรท ำธุรกรรมกับหน่วยงำนรัฐบำล/รัฐวสิำหกจิและกำรตดิต่องำนกับเจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำน
รัฐบำล/รัฐวสิำหกจิ จะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส ตำมกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ของ
หน่วยงำนนั้นๆ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใน
รูปแบบที่ไม่เหมำะสมที่อำจจูงใจหรือบังคับใหเ้จำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนรัฐบำล/รัฐวสิำหกิจ 
ด ำเนนิกำรทีไ่ม่ถูกตอ้งและเหมำะสมเพือ่เอือ้ผลประโยชน์ใหก้ับบรษัิท รวมถงึกำรเรยีกรอ้งหรือ
รับผลประโยชน์อันมคิวรไดจ้ำกเจำ้หนำ้ทีข่องหน่วยงำนรัฐบำล/รัฐวสิำหกจิ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ และ
ไมเ่ป็นตัวเงนิ 
Any operations or transactions with the government agency/government officer/officer 
of state enterprise must be carried out transparently and strictly in alignment with 
related rules and applicable laws and regulations.  Employee shall avoid misconduct 
behavior that could motivate, persuade, or drive government officer/officer of state 
enterprise to inappropriately perform or omit any acts for the benefit of the Company, 
including making a claim of unjust enrichment both financial and non-financial. 
 
แนวทางปฏบิตัใินการท าธรุกรรมกบัหนว่ยงานรฐั/รฐัวสิาหกจิ 
Guidelines on transactions related to government agency/state enterprises 
 

1. ด ำเนนิกำรอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม ตรงไปตรงมำ เมือ่ตอ้งมกีำรตดิต่อกับเจำ้หนำ้ที ่หรอื
หน่วยงำนของรัฐ/รัฐวสิำหกจิ 
Conduct any transactions with the government agency or state enterprise in a 
straightforward manner.   

2. ตระหนักอยู่เสมอว่ำ กฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ในแต่ละ
ทอ้งถิน่อำจมเีงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิัตทิีแ่ตกตำ่งกัน 
Be aware that applicable laws, regulations, and local custom of different regions 
may be varied.   

3. ปฏบิัตติำมกฎหมำยในแต่ละประเทศ หรอืทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรวำ่จำ้งพนักงำนของ
รัฐ/รัฐวสิำหกจิ ทัง้ในกรณีว่ำจำ้ง เพือ่มำเป็นทีป่รกึษำหรอืเป็นพนักงำนของบรษัิท โดย
เงือ่นไขในกำรวำ่จำ้งตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและเหมำะสม 
Comply with relevant laws and regulations in the country regarding the hiring 
of government officer/officer of state enterprises as business consultant or 
employee; employment conditions must be transparent and appropriate.  

4. กำรใหก้ำรสนับสนุนกจิกรรมของหน่วยงำนรัฐ/รัฐวสิำหกจิ เชน่ กำรบรจิำคเงนิหรอื
ทรัพยส์นิตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษัิท ก ำหนด และผำ่นกระบวนกำรอนุมัตทิี่
ถกูตอ้งโปร่งใส 
Donation and sponsorship to government agency/state enterprise must strictly 
comply with the donation and sponsorship approval process.  

 
ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม:  ปัจจุบนัก าลงัมกีารพจิารณาร่างกฎหมายใหม ่ซึง่จะมผีลกระทบตอ่การ

ด าเนนิธุรกจิของบรษิทั ดงัน ัน้บรษิทั จงึพจิารณาใชผู้เ้ชีย่วชาญในเรือ่งนี้
ซึ่งเป็นเจา้หน้าทีร่ฐัมาเป็นทีป่รกึษา ทางบรษิทัตอ้งด าเนนิการเรือ่งนี้
อยา่งไร? 
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Q:  Currently, a new act is being drafted which will have impact on 
the Company's business.  Therefore, the Company would like 
to engage experts who are government officer as advisor.  
What does the Company have to do?  

ตอบ:  กำรว่ำจำ้งพนักงำนของรัฐ/รัฐวสิำหกจิจะตอ้งกระท ำในลักษณะทีเ่ปิดเผยและ
โปร่งใส บรษัิท ควรมกีำรตรวจสอบขอ้มูลว่ำเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ/รัฐวสิำหกจิทีเ่ชญิมำ
เป็นทีป่รกึษำ กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรในบรษัิท ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบแลว้วำ่ไมม่ี
ประเด็นเรื่องควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และขัดต่อขอ้บังคับทำงกฎหมำย 
รวมทัง้สอดคลอ้งกับนโยบำยเกีย่วกับกำรจัดจำ้งพนักงำนรัฐ 

A:  The engaging of government officer should be transparent and 
disclosed as needed.  Appropriate checking should be carried out prior 
to appointment of the government officer/officer of state enterprise as 
the Company advisor/director or executive to ensure no conflict of 
interest or non-compliance with laws and regulations.  

 
 

ถาม:  เมื่อถ ึงเทศกาลปีใหม่ ทางกรุงเทพมหานครขอให้ทางบริษทั ช่วย
สนบัสนุนเงนิส าหรบัจดักจิกรรมงานปีใหม ่บรษิทัสามารถใหก้ารสนบัสนุน
ไดห้รอืไม?่ 

Q:  Bangkok Metropolitan Administration is asking for money 
support to arrange new year event.  Can the Company give this 
kind of support?   

ตอบ:  กำรใหเ้งนิสนับสนุนหรือทรัพยส์นิของบรษัิท เพื่อสนับสนุนโครงกำร ตอ้งเป็น
กำรใหต้รงตอ่หน่วยงำนรัฐบำล/รัฐวสิำหกจินัน้ๆ และเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์แก่
สำธำรณะชนมใิชเ่ป็นกำรใหต้่อเจำ้หนำ้ทีค่นใดคนหนึ่ง และตอ้งระบุชือ่ในนำม
บรษัิทเทำ่นัน้ และตอ้งมกีำรตดิตำมวำ่หน่วยงำนผูข้อเงนิสนับสนุนไดท้ ำกจิกรรม
ตำมโครงกำรดังกลำ่วจรงิ 

A:  The Company’s support either money or assets must be directly given 
to the government agency/state enterprise and for public interest, not 
individual.  The support must only be made on behalf of the Company 
and followed-up to ensure it is used for the intended project purpose.  

 
ถาม:  หากถูกเจา้หนา้ทีห่น่วยงานรฐับาลขม่ขู ่หรอืเรยีกขอรบัเงนิสนิบน หรอื

ผลประโยชนใ์นรปูแบบอืน่ใด ตอ้งด าเนนิการอยา่งไร? 
Q:  If threatened by government officers or being asked to pay 

bribery in any kind, what should I do?  
ตอบ:  บรษัิท ไม่มนีโยบำยจ่ำยสนิบน หำกเกดิกรณีดังกล่ำวใหพ้นักงำนปฏเิสธและรบี

แจง้ต่อผูบ้ังคับบัญชำโดยทันที อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินหรือผลประโยชน์
ดังกล่ำวอำจกระท ำไดใ้นกรณีทีพ่นักงำนตกอยู่ในสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นภัยคุกคำม
ต่อร่ำงกำย หรือเชือ่ว่ำชวีติของตนเองก ำลังตกอยู่ในอันตรำย และใหพ้นักงำน
รบีแจง้ตอ่ผูบ้ังคับบัญชำโดยทันท ี

A:  The Company does not have a policy to pay bribes. If this occurs, the 
employee must refuse and notify his/her supervisor immediately. 
However, in the situation of life and dead or believe to be in danger, 
employee may have to proceed and then notify his/her supervisor 
immediately.  
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9. ความสมัพนัธก์บับคุคลทีส่าม 
Relations with third party 
 
บรษัิท อำจตอ้งรับผดิเกีย่วกับกำรทุจรติคอรรั์ปชนัหรอืฉอ้โกงอันเกดิจำกกำรกระท ำของบคุคลที่
สำมซึง่มคีวำมสมัพันธท์ำงสญัญำกบับรษัิท ไมว่ำ่จะเป็น ตัวแทน ทีป่รกึษำ คูส่ญัญำ หรอืผูล้งทนุ
รำยใหม ่บรษัิท จงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งจ ำกัดควำมเสีย่งทีบ่คุคลทีส่ำมไดท้ ำหรอืเจตนำจะท ำคอร์
รัปชันหรือฉอ้โกงอันอำจเกี่ยวเน่ืองกับบริษัท ดังนั้นก่อนกำรเลือกหุน้ส่วนทำงธุรกจิจึงตอ้ง
ประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืของคูส่ญัญำ 
The Company may be held liable for the corruption conducted by a third party who has 
contractual relation with the Company such as the Company representative, advisor, 
partner or investor.  This kind of risk must be managed to prevent negative impact to 
the Company.  Therefore, the Company must assess credibility of the counterparty 
before entering into any agreements.  

 
แนวทางปฏบิตัใินการท าธรุกรรมกบับคุคลทีส่าม 
Guidelines on transactions related to third party 

 
1. หำ้มหน่วยงำนที่มีหนำ้ที่จัดซื้อจัดจำ้งว่ำจำ้งตัวแทนหรือผูต้ดิต่อทำงธุรกจิใด ๆ โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่กระท ำกำรทจุรติคอรรั์ปชนั 
The engagement of agency or representative for the purpose that may lead to 
corruption is prohibited.  
 

2. กำรท ำธุรกรรมตอ้งค ำนงึถงึมูลคำ่ รำคำ ทีเ่ป็นไปตำมกลไกตลำด ไม่เลอืกปฏบิัตหิรอืกดีกัน
กำรท ำธรุกจิดว้ยวธิกีำรทีไ่มช่อบธรรม หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมำย 
The determination of transaction value must be based on fair value and market 
value. There should be no bias or any means to discriminate or any illegal practices.  
 

3. หลกีเลีย่งกำรท ำธรุกรรมทีอ่ำจท ำใหบ้รษัิท ตอ้งเสือ่มเสยีชือ่เสยีง แมว้่ำธุรกรรมนัน้จะท ำให ้
ไดรั้บประโยชนท์ำงธรุกจิก็ตำม 
Avoid business transaction that may negatively impact business image and 
reputation, even if the Company can benefit or take advantage of such transaction.  
 

4. หำ้มแอบอำ้งใชช้ือ่ของคณะกรรมกำรบรษัิท หรือฝ่ำยบรหิำรจัดกำรในกำรท ำธุรกรรมทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกับบรษัิท แมว้ำ่จะไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่บรษัิทก็ตำม 
Impersonation of the Company directors or executives is prohibited, even if such 
transaction has no direct impact to the Company.  
 

5. สอบทำนประวัตขิองบุคคลทีส่ำมทีจ่ะมธีุรกรรมกับบรษัิท โดยเฉพำะผูข้ำย ผูรั้บเหมำ และผู ้
ใหบ้รกิำรแก่บรษัิท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเชือ่ถอื สถำนะทำงกำรเงนิ ชือ่เสยีง 
และคณุสมบัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคำ้และบรกิำร 
Credibility assessment of potential vendors, contractors, service providers, or any 
counterparties should be conducted before entering into an agreement to ensure 
their reliability, reputation, financial, and that their products or services meet the 
Company qualification. 
 

6. สื่อสำรใหคู้่สัญญำทรำบถงึกำรเขำ้เป็นแนวร่วมภำคีต่อตำ้นกำรทุจริตในภำคเอกชนของ
บรษัิท นโยบำยและแนวทำงของบรษัิทในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชนั 
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Communicate to the counterparties that the Company has declared its intent to 
participate in the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption (CAC) and the Company practice against the corruption.  

 
ค าถาม/ค าตอบ 
Question / Answer 
 
ถาม:  กรณีหุน้สว่นทางธุรกจิมชีือ่เสยีงทีไ่มด่ใีนดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั บรษิทั

ตอ้งด าเนนิการอยา่งไร? 
Q:   If a potential business partner has bad reputation related to 

corruption, what should the Company do? 
ตอบ:   หำกพบว่ำกำรท ำธุรกรรมกับหุน้สว่นทำงธุรกจิมชีือ่เสยีงทีไ่ม่ดมีคีวำมเสีย่งทีไ่ม่

อำจรับได ้บรษัิท จะไมเ่ขำ้ไปมคีวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิกับหุน้สว่นทำงธรุกจินัน้ 
A:   If the Company discovers that the business partner has bad reputation 

related to corruption and can bring unacceptable risk.  The Company 
will not enter into business relation with that business partner.   

 
10.  ผลของการทจุรติคอรร์ปัชนั 

Consequences of Corruption 
 
กำรคอรรั์ปชันสง่ผลเสยีหำยโดยตรงต่อควำมซือ่สัตยส์จุรติของกลุ่มบรษัิท และยังสง่ผลกระทบ
ต่อควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิ ซึง่รวมไปถงึค่ำเสยีหำยจำกกำรถูกปรับ ควำมสูญเสยีและควำม
ลม้เหลวทำงธุรกจิ ตลอดจนควำมเสยีหำยต่อชือ่เสยีง  ผลเสยีของกำรคอรรั์ปชันยังอำจรวมถงึ
กำรทีต่ัวท่ำนหรือบรษัิทตอ้งรับโทษทำงกฎหมำย ทัง้ยังอำจกระทบต่อชือ่เสยีงของกลุ่มบรษัิท 
ในระดับสำกล  
 
ควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิอำจสง่ผลกระทบอย่ำงมนัียส ำคัญ  ซึง่อำจน ำไปสูก่รณีดังตอ่ไปน้ี เชน่ 
มูลค่ำของหุน้ลดลง, โทษทำงกฎหมำยที่รุนแรง, สูญเสียขอ้ตกลงทำงธุรกจิ, ไม่ไดรั้บกำร
สนับสนุนจำกลกูคำ้, ผูจ้ัดจ ำหน่ำย, ผูล้งทนุ, บคุคลทั่วไป และหน่วยงำนตำ่งๆ 
พงึระลกึว่ำกำรทุจรติคอรรั์ปชนัและควำมพยำยำมทีจ่ะท ำกำรดังกลำ่วเป็นกำรฝ่ำฝืนธรรมำภบิำล
ของกลุม่บรษัิท และนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชนั  

 
Corruption directly impacts the Company’s integrity and have consequences with 
financial impact including exposure to large fines, business failures or loss, and damage 
to the reputation. Additional consequences can include legal penalties or criminal 
charges to you, the management, and the Company. It can also tarnish AWC’s 
reputation as a trusted partner at a global level. 
 
The financial impact can be significant. Incidents of corruption may lead to a plunge in 
shareholder value, threat of serious legal sanctions, lost business deals, and lost 
support from customers, suppliers, investors, the public and regulators. 
Keep in mind that both acts of corruption and attempts of such actions represent a 
breach of our Code of Conduct and AWC Anti-Corruption Policy. 
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11. กฎระเบยีบและแนวปฎบิตัอิ ืน่ ๆ  
Other Rules & Regulations 
 
คู่มือฉบับน้ีมีเน้ือหำเกีย่วกับกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รัปชันของบรษัิท ทัง้น้ีมีเอกสำรอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อำทเิชน่ จรรยำบรรณธุรกจิ, นโยบำยก ำกับดูแลกจิกำรทีด่,ี นโยบำยควำมรับผดิชอบ
ต่อสังคม, นโยบำยป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ เป็นตน้ ซึง่ท่ำนควรจะตอ้งศกึษำ
เอกสำรเหลำ่นัน้ดว้ย 
 
This Anti-Corruption Guideline outlines the principles and guidelines to AWC’s staff on 
how to manage situation in connection with the corruption. In order to better 
understand the Anti-Corruption principle, you are recommended to further read Code 
of Conduct, Good Corporate Governance Policy, Sustainability Policy, Conflict of 
Interest Policy along with others. 
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