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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วย 

ความโปร่งใส และตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

โดยด าเนินกจิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิาน

อย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี

บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว

ทางการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้านปญัหาทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้ชดัเจนยิง่ขึน้ 

โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถงึพษิภยัของการทุจรติคอร์รปัชัน่ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

และเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 



ช่ือเอกสาร : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รหสัเอกสาร:       [AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL001] 

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี [1/2562]) 

วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      [22 มกราคม 2562] 

แก้ไขครัง้ท่ี:               1. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564) 

2. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 

 

 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

2 

 

ค านิยาม 

การทุจริตคอรร์ปัชนั หมายถงึ การใชอ้ านาจหรอืทรพัยส์นิทีม่อียู่ในทางมชิอบ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง

หรอืผูอ้ื่น หรอืเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น เช่น การตดิสนิบน การจ่ายค่าอ านวยความ

สะดวก การใหข้องขวญัหรอืบรกิาร หรอื เงนิสด หรอื สิง่ของแทนเงนิสด หรอืประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล 

การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ หรอืการขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม ทัง้นี้ใหค้รอบคลุม

ทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างเอกชนกบัหน่วยงานของรฐั และระหว่างเอกชนดว้ยกนัเอง 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถงึ ค่าใชจ่้ายจ านวนเลก็น้อยที่จ่ายแก่

เจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ัน่ใจว่า เจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการ

ตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุ้นใหด้ าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจ

ของเจา้หน้าทีร่ฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหน้าที ่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิติ

บุคคลพงึจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสอืรบัรอง และการได้รบัการ

บรกิารสาธารณะ เป็นตน้  
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การติดสินบน หมายถงึ การให้ เสนอให้ ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลดงักล่าว

กระท าการหรอืไม่กระท าการ หรอืละเวน้ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวเ้พือ่ประโยชน์ทีไ่ม่

เหมาะสมทางธุรกจิ ผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอือาจสง่ผลเสยีแก่ภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

การให้และการรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง และการบริการต้อนรบั หมายถึง การให้ การรับ

ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และการบรกิารต้อนรบั ไม่ว่าจะเป็น เงนิ สนิค้า บตัรก านัล บรกิารและอาจ
รวมถงึค่าทีพ่กั ค่าโดยสารส าหรบัการเยี่ยมชมสถานทีป่ระกอบการ การศกึษาดูงาน หรอืค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม เพือ่หวงัสิง่ตอบแทน  

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิ่งอื่น  
แก่ พ ร รคการ เมือ ง แล ะนั กก าร เมือ ง  ร วมถึ ง ก า ร ให้กู้ ยืม  ก า รบริจ าค เ งินแล ะทรัพย์ สิน  
และการใหบ้รกิารต่าง ๆ 

การให้และรบัการสนับสนุน หมายถงึ การให/้รบัการสนบัสนุนเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ แก่/จากบุคคลหรอืนิตบิุคคล เพือ่การเอือ้ประโยชน์ต่อกนั  

การให้/การบริจาค/รบัการบริจาค หมายถึง การให้/การบริจาค/รบัการบริจาคเงิน ทรพัย์สนิ หรอื
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แก่/จากบุคคลหรอืนิตบิุคคล เพือ่การเอือ้ประโยชน์ต่อกนั  
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บุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานประจ า พนกังาน

ชัว่คราว พนักงานสญัญาจา้งของบรษิทับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุม

และตวัแทนทางธุรกจิ 

ขอบเขตนโยบาย 

1. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบัของบรษิัทและบรษิัทย่อย มสี่วนร่วมกับการ

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม การติดสินบนและการแสวงหา

ผลประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึ

ประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพือ่

ประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ื่น หรอืสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

1.2 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชนัในประเทศไทย และในทุกประเทศทีต่วัแทนของบรษิทัประกอบธุรกจิในนามของ

บรษิทั 
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1.3 นโยบายนี้ขยายไปถึง ตวัแทน คู่สญัญาหรอืบุคคลใดที่กระท าการในนามของบริษัทและ

บรษิทัย่อย 

1.4 หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานกระท าใด ๆ ทีฝ่า่ฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ี 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิัทก าหนดไว้

หรอืมโีทษทางกฎหมาย ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัและบรษิัทย่อย ต้องท าความเขา้ใจและ

ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน หากพบ

เหน็การกระท าที่ขดัต่อนโยบายนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงาน/บุคคลที่รบัผดิชอบ

ใหท้ราบโดยทนัท ี

1.5 ผู้บังคบับัญชาที่เพิกเฉยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้  โดยผู้อยู่ใต้บังคบั

บัญชาของตน หรือทราบถึงการกระท าดังกล่าวแต่ล้มเหลวในการจัดการแก้ไข 

หรือแจ้งเบาะแส จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทหรือบริษัทย่อย 

ก าหนดไว ้

1.6 ตวัแทนหรอืคู่สญัญาของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีฝ่า่ฝืนนโยบายน้ีจะถูกเลกิสญัญา 
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1.7 บรษิัทจะไม่ลงโทษ ลดต าแหน่ง หรอืท าให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บรหิาร  

และพนกังานใด ๆ ทีป่ฏเิสธไม่กระท าการ หรอืกระท าการใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปั

ชนั แมก้ารปฏเิสธดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อยตอ้งสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

2. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการของบรษิัทมหีน้าที่ก ากบัดูแลให้มกีระบวนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั

อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการต่อต้าน

การทุจริตคอร ์รปัชนัและปลูกฝงัค่านิยมดงักล่าวให ้เป็นวฒันธรรมขององค์กร และ 

หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามกีารทุจรติคอร์รปัชนั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน  

ทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิาร 

ความเสีย่ ง  เพื ่อ ให ้มัน่ ใจว ่า เป็นไปตามมาตรฐานสากล  มีความรัดกุม ทันสมัย 

และมปีระสทิธภิาพ 

2.3 ฝ่ายบริหารมีห น้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ การส่ง เสริม  

และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และสื่อสารไปยงับุคลากรทุกระดบั 
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ปลูกฝงัค่า นิยมดังกล่าวให้เ ป็นวัฒนธรรมขององค์กร  รวมทัง้ทบทวน สอบทาน  

และแก้ไขระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ และ

จัดการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันเป็นระยะ เพื่อระบุเหตุการณ์ที่ม ี

ความเสีย่งสงูและหาวธิกีารป้องกนัและแกไ้ขอย่างเหมาะสม 

2.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน  

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ  

ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและรัดกุม 

ต่อการต่อการทุจรติคอรร์ปัชนั และรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. การแลกเปล่ียนของขวญั การให้ความบนัเทิงและการเล้ียงรบัรอง  

3.1  เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ดีกับคู่ค้า 

ต่าง ๆ นโยบายน้ีจงึไม่หา้มการกระท าใด ๆ ทีโ่ปร่งใสและเป็นสว่นหนึ่งการของด าเนินธุรกจิ

ตามปกต ิซึ่งมกีฎหมาย ขอ้บงัคบั ธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่หรอืหลกัปฏบิตัทิางการค้า  

ให้กระท าได้ เช่น การให้ความบนัเทิง การเลี้ยงรบัรอง การให้หรอืรบัของขวญัในโอกาส

พเิศษตามสมควรและไดก้ระท าอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกจิ 
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3.2 การใหค้วามบนัเทงิ การเลีย้งอาหาร การให้ หรอืรบัของขวญั ในโอกาสพเิศษสามารถท าได้

เมื่อ 

(1) ไม่ได้กระท าเพื่อจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการอันไม่ชอบ  มีอิทธิพลต่อ 

การตดัสนิใจทางธุรกจิ หรอืท าใหไ้ดร้บัประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรม 

(2) ไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้ นโยบายจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทหรอื

บรษิทัย่อย หรอืกฎหมายใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) การให้หรอืรบัของขวญัได้กระท าในนามของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ไม่ใช่ในนามของ

บุคคลเป็นการเฉพาะตวั 

(4) ได้กระท าตามสมควรแก่ โอกาสและประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน  เช่น  

การแลกเปลีย่นของขวญัในงานเลีย้งปีใหม่ 

(5) การแลกเปลีย่นของขวญัไดก้ระท าอย่างเปิดเผย 

(6) การเลี้ยงรบัรองกระท าไดต้ามจ าเป็นและมคี่าใช้จ่ายทีส่มเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือย 

หรอืมคีวามถีม่ากเกนิสมควร 
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3.3   หา้มมใิหม้กีารใหแ้ละการรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั เพือ่การเอือ้ 

ประโยชน์ต่อกนั  

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

4.1 บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มนีโยบายช่วยเหลอืทางการเมอืง  หรอื 

กระท าการอนัเป็นการฝกัใฝ่ฝ่ายใด 

4.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย มสีทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการมสี่วนร่วมทางการเมอืง เช่น การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้ การลงประชามต ิเป็นต้น ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัจะต้อง

ไม่ใช้ทรพัย์สนิ ทรพัยากรหรอืเวลาในการปฏบิตังิานของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ให้บรกิาร 

ในนามของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรืออ้างชื่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ในการสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง  หรือกระท าการใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท 

หรอืบรษิทัย่อย มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ารสนบัสนุนฝา่ยใด 

5. การบริจาคเพื่อการกศุล, การให้และรบัการสนับสนุน  
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5.1 การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับสาธารณกุศลเท่านั ้น  

การบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคเข้าหน่วยงานหรือองค์กรการกุศล โดยมีเอกสารหรือ

หลกัฐานการรบัเงนิทีช่ดัเจน ตลอดจนตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 

5.2 การให้การสนับสนุน (Sponsorship) แตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล เนื่องจากเป็น

ช่องทางในการประชาสมัพนัธก์ารประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

5.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ให้

การบรจิาคเพือ่การกุศล การใหก้ารสนับสนุนและการรบัการสนบัสนุนเป็นการปิดบงัการตดิ

สนิบน โดยการบรจิาคเพือ่การกุศล การใหก้ารสนับสนุนและการรบัการสนับสนุนจะตอ้งผ่าน

กระบวนการพจิารณาทีโ่ปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีาร

รอ้งขอเป็นหนงัสอืแจง้ถงึวตัถุประสงคใ์นการบรจิาคเพือ่การกุศล และการใหก้ารสนบัสนุน

และการรบัการสนับสนุนพรอ้มทัง้เอกสารประกอบอื่น ๆ แก่ผูม้อี านาจอนุมตัใินแต่ละระดบั  

6. การร้องเรียน 

6.1 การรอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดบัของ

บริษัทและบริษัทย่อยโดยบุคคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้บุคคลและนิติ
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บุคคลภายนอก สามารถแจง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชนัไดโ้ดยนิรนาม โดยผ่านวธิกีารและ

ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1) จดหมายสง่ทางไปรษณีย ์

ตดิต่อ: หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน 

ทีอ่ยู่:  บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชัน้ที ่54 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2) ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)   

ตดิต่อ:  หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน 

E-mail address:  Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com 

3) เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ตดิต่อ:  www.assetworldcorp-th.com 



ช่ือเอกสาร : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รหสัเอกสาร:       [AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL001] 

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี [1/2562]) 

วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      [22 มกราคม 2562] 

แก้ไขครัง้ท่ี:               1. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564) 

2. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 

 

 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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6.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทุกคนมหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืใน

การสบืสวนการทุจรติคอรร์ปัชนั 

6.3 กระบวนการพจิารณาการรอ้งเรยีนเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนั มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ส านักตรวจสอบภายในเมื่อได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทาง 

การรอ้งเรยีนจะตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนโดยพจิารณาความชดัแจง้เพยีงพอของพยานหลกัฐาน

ในเบื้องต้น และหากมีข้อมูลความจริงจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐาน 

และพยาน และจดัส่งเรื่องร้องเรียนดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  

(ซึ่งประกอบด้วย ส านักตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และ/หรือ

บุคคลอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายให้ดูแลรบัผดิชอบ (ถ้าม)ี) ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการ  

นับแต่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้มูลเบาะแส โดยคณะกรรมการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนจะ

พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ หลกัฐาน และจดัท ารายงาน และความเหน็ภายในระยะเวลา 30 วนัท า

การเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยส าเนาเรื่องถึงคณะกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่แีละความยัง่ยนื) เพือ่พจิารณาต่อไป 

7. การส่ือสารและการอบรม 



ช่ือเอกสาร : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รหสัเอกสาร:       [AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL001] 

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี [1/2562]) 

วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      [22 มกราคม 2562] 

แก้ไขครัง้ท่ี:               1. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564) 

2. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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7.1 บรษิทัจะจดัใหม้กีารสือ่สารนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัใน

บรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุมและตวัแทนทาง

ธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมบุคลากรของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นระยะให้

ทราบถงึรูปแบบการทุจรติคอรร์ปัชนัต่าง ๆ ความเสีย่งจากการมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการทุจรติ

คอรร์ปัชนัและวธิกีารแจง้เบาะแส เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและน านโยบายไปปฏบิตั ิโดยการ

อบรมดงักล่าวจะเป็นสว่นหน่ึงของการอบรมพนกังานเขา้ใหม่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

7.2 หากกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานมีข้อสงสยัใด ๆ เกี่ยวกบันโยบายนี้หรอืมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใด ๆ สามารถสอบถามไดท้ีส่ านกัตรวจสอบภายใน 

7.3    บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั และสื่อสารมาตรการการต่อต้าน

คอรร์ปัชนัในรูปแบบต่างๆ ใหก้บัคู่คา้ เช่น ใหค้ าอธบิายเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ปัชนัรวมถงึสื่อสารกจิกรรมต่างๆ เช่น ชี้แจงนโยบาย จดัอเีวน้ท์ และ/หรอืงานสมัมนา 

ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทั  

8. บทลงโทษ 

ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้  รวมทัง้ มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง  

ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เบาะแส หรือ 



ช่ือเอกสาร : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รหสัเอกสาร:       [AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL001] 

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี [1/2562]) 

วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      [22 มกราคม 2562] 

แก้ไขครัง้ท่ี:               1. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564) 

2. (ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสตามนโยบายนี้อนัเนื่องมาจากการร้องเรยีน หรอื  

การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ให้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้  

ความเสยีหายแก่บรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนรบัผดิในทางแพ่ง

และทางอาญาหรอืตามกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนันี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตัใินการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมื่อ 22 มกราคม 2562  ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 

22 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  

ทัง้นี้ ไดม้แีกไ้ขเพิม่เตมิ  

ครัง้ที ่1 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564 

ครัง้ที ่2 ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 

…………………………………………… 

(                      ) 

                    
                                  (     ) 

 


