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นโยบายการจ้างบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐั 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็น 

เจ้าพนักงานของรัฐนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้าน 

การทุจรติคอรร์ปัชนั 

 

ขอบเขต 

นโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐันี้ ให้ใช้บังคบักับการจ้างพนักงานของ

บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

 

ค านิยาม 

“บรษิทัฯ” หมายถงึ บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

“พระราชบัญญัติ ป.ป.ช.” หมายถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 
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ค าว่า “เจ้าพนักงานของรฐั” รวมทัง้ค าเฉพาะอื่นๆ ให้มคีวามหมายตามที่บญัญัตไิว้ในพระราชบญัญัต ิ
ป.ป.ช. 

 

หลกัเกณฑก์ารจ้างบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐั 

ในการจ้างพนักงาน บรษิัทฯ พึงด าเนินการให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.     
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าพนักงานของ
รฐั อนัจะเป็นการท าลายภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอืของบรษิทัฯ 
 
การที่บรษิทัฯ จะท าการจา้งหรอืเชญิบุคคลทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นเจา้พนักงานของรฐัเพื่อด ารงต าแหน่งหรอื
ท าหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ บริษัทฯ จกัได้
พิจารณาถึงความต้องการของบรษิัทฯ ตามความเหมาะสม โดยจะไม่ท าการจ้างบุคคลที่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 126 (4)  และมาตรา 127 แห่งพระราชบญัญตั ิป.ป.ช. ดงันี้ 

 
ก. เป็นบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และ          

เจ้าพนักงานของรฐัที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ       
อยู่ภายใต้การก ากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัที่เจา้พนักงานของ
รฐัผู้นัน้สงักดัหรอืปฏิบตัิหน้าที่อยู่ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของบรษิัทฯ 
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อ        
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรฐัผู้นัน้ ทัง้นี้ ให้ใช้บังคบัรวมถึง      
คู่สมรสของเจา้พนกังานของรฐัดงักล่าวดว้ย โดยใหถ้อืว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรสเป็น
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การด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรฐั เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนัน้ด าเนินการอยู่
ก่อนทีเ่จา้พนกังานของรฐัผูน้ัน้จะเขา้ด ารงต าแหน่ง หรอื 
 

ข. เป็นบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ             
ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูง และผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
ซึ่งธุรกจิของบรษิทัฯ อยู่ภายใต้การก ากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของ
รฐัทีบุ่คคลนัน้เคยสงักดัหรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกจิของ
บรษิทัฯ อาจขดัหรอืแยง้ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรอืประโยชน์ทางราชการ หรอืกระทบต่อ
ความมอีสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลนัน้ และบุคคลนัน้พน้จากต าแหน่งดงักล่าวยงั
ไมค่รบสองปี   

 
ภายใต้นโยบายทีก่ าหนดในวรรคสอง บรษิทัฯ อาจเชญิหรอืจา้งเจา้พนักงานของรฐัเป็นกรรมการหรอืที่
ปรกึษาได ้เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารกจิการของบรษิัทฯ และบุคคลดงักล่าวมไิดม้ลีกัษณะต้องหา้มตาม
วรรคสอง ก. และการเชิญหรอืจ้างนัน้มไิด้เป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญัติ ป.ป.ช. หรอืบทบญัญัติของ
กฎหมายอื่นใด ตลอดจนกฎหรอืระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ อาจเชญิหรอืจา้งเจา้พนกังานของรฐั
ดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาทีป่ฏบิตังิานบางเวลาโดยไม่กระทบต่องานประจ าของบุคคลดงักล่าว
ได ้เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั แอสเสท เวริด ์
คอรป์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการว่าจา้งดงักล่าว 
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การส่ือสารและการอบรม 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐัไปยัง

หน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมบุคลากรของบรษิทัฯ รวมถงึการอบรม

พนักงานเขา้ใหม่ โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ

และน านโยบายไปปฏบิตั ิ 

 

การสอบทานและการอนุมติั 

หวัหน้าคณะสายงานทรพัยากรบุคคลมหีน้าที่สอบทานการจ้างบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐั

ให้เป็นไปตามนโยบายนี้  กรณีจะมีการว่าจ้างบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐัเข้ามาด ารง

ต าแหน่งตัง้แต่ระดบัหวัหน้าฝ่ายขึ้นไป บรษิัทฯ จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการว่าจา้ง  

 

บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย 

การฝ่าฝืน ละเลย หรือมีเจตนาที่ จะไม่ปฎิบัติตามนโยบายการจ้างบุคคลที่ เป็นหรือเคยเป็น               

เจ้าพนักงานของรฐั หรอืการกระท าการในท านองการทุจรติคอร์รปัชนั บรษิัทฯ ถือเป็นการกระท าผดิ

วนิยั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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นอกจากนี้ อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

ทัง้นี้ ผู้กระท าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ไม่อาจกล่าวอา้งว่าตนไม่ได้รบัรูถ้งึนโยบายฉบบันี้

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ปฏเิสธความรบัผดิได ้ 

 

การทบทวนปรบัปรงุนโยบาย 

ให้ทบทวนปรบัปรุงนโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐัฉบบันี้เป็นประจ าหรอื

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอื หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญั ให้สามารถปรบัปรุงแก้ไขได้ทนัท ี 

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 

เป็นผูพ้จิารณา 

 

นโยบาย ระเบียบ ค าสัง่ บันทึก และหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็น 

เจา้พนักงานของรฐั ทีข่ดัหรอืแยง้ต่อนโยบายฉบบันี้ ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ และใหป้ฏบิตัติามนโยบายนี้แทน

เพยีงฉบบัเดยีว 

 

 

 



 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร : นโยบายการจ้างบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐั 
รหสัเอกสาร:       AWC/CS/AWCCENTER/2021/POL001  

(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 3/2564) 
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้:      13 พฤษภาคม 2564 
แก้ไขครัง้ท่ี:               -  
 
 

 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

นโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นเจ้าพนักงานของรฐันี้ คณะกรรมการบรษิัท แอสเสท เวริด ์

คอร์ป จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564       

เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2564 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 

        

  

     ……………………………………... 
          (นายเจรญิ สริวิฒันภกัด)ี 
                                                ประธานกรรมการบรษิทั 
                                    บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

 


