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นโยบายการรบัข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอรป์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ด าเนินธุรกจิอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภบิาล ทีด่ ีมี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีนเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวีตัถุประสงคห์ลกัดงัต่อไปนี้ 

1) เพื่อใหก้ารด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแสการทุจรติ การประพฤตมิชิอบ 

และการปฏบิตัทิีข่ดัต่อระเบยีบของบรษิทั มแีบบแผนทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

2) เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส ยุตธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จรยิธรรมธุรกจิ รวมทัง้ระเบยีบต่าง ๆ ของบรษิทั 

3) เพื่อใหผู้ท้ีต่้องการแจง้ถงึการปฏบิตังิานของกรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลใด ๆ ทีก่ระท าการแทน

บรษิทัทีข่ดัต่อ หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวขา้งต้น ใหบ้รษิทัทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้ง             

ต่าง ๆ ทีบ่รษิทัจดัเตรยีมให ้ 

4) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแส และบุคคลใดที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิัท ด้วยความสุจรติใจ 

ไดร้บัความคุม้ครอง รวมถงึไดร้บัการป้องกนัจากการถูกกลัน่แกลง้ อนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีนอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม 
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ค านิยาม 

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

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการบรษิทั  

“พนกังาน” หมายถงึ ผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานสญัญาจา้ง และลูกจา้งของบรษิทั 

“ระเบยีบ” หมายถงึ ระเบยีบ ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก าหนดหรอืกฎเกณฑท์ีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น และมผีลใชบ้งัคบั 

“การประพฤตผิดิ” หมายถงึ การกระท าทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืระเบยีบของบรษิทั และ

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท รวมถงึประพฤตอินัมชิอบในรูปแบบ 

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1. 

“การทุจรติ” หมายถงึ การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบั

ตนเอง หรอืผูอ้ื่น ซึง่รวมถงึการกระท า ดงันี้ 

- “การลกัทรพัย”์ หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืที่ผูอ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไป โดยตอ้งการ

จะครอบครองทรพัยน์ัน้ไวเ้พือ่ตนเอง หรอืเอาไปขาย หรอืใหก้บับุคคลทีส่าม  

- “การยกัยอกทรพัย”์ หมายถงึ การครอบครองทรพัยซ์ึ่งเป็นของผูอ้ื่น หรอืซึง่ผู้อื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่

ดว้ย และในระหว่างการครอบครองนัน้กลบัเบยีดบงัเอาทรพัยน์ัน้เป็นของตนเอง หรอืบุคคลทีส่าม 
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- “การคอร์รปัชัน่” หมายถึง การเรยีก รบั หรอืยอมจะรบั ให้ ขอให้ หรอืรบัว่าจะให้ทรพัย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง เพื่อใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานเหล่านัน้ใชอ้ านาจหน้าทีท่ีม่อียู่ การกระท า ไม่กระท า เร่งรดั 

หรอืประวงิการกระท าใดอนัมชิอบดว้ยอ านาจหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของบรษิทั  

- นอกจากนี้ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การรบัของขวญั ของก านัล การเลี้ยง หรอืประโยชน์อย่างอื่น

อนัไม่เหมาะสม การจดัหา และการกระท าสญัญาอย่างไม่เหมาะสม รวมทัง้การกระท าที่ท าให้เกดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ขอบเขตนโยบาย 

1. ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

1.1 กรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลใด ๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทั อาจถูกรอ้งเรยีนตามระเบยีบนี้

หากมกีารกระท าทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืระเบยีบของบรษิทั รวมถงึนโยบาย

การก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

ทัง้นี้ เหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบบันี้อาจครอบคลุมการประพฤติ               

อนัมชิอบในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

• การกระท าความผดิทางอาญา หรอืการยุยงสง่เสรมิใหก้ระท าความผดิ 

• การกระท าทีสุ่ม่เสีย่งใด ๆ ซึง่รวมถงึการทุจรติ การใหส้นิบน และการขูก่รรโชก 
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• การไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายซึ่งสง่ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

• การกระท า ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระท าในทางบัญชี รายงาน                    

บนัทกึรายการ และแนวทางปฏบิตั ิและ/หรอืการรายงานทางการเงนิ หรอืการควบคุม

ภายในทีม่พีริุธ หรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรอืความปลอดภยัของบุคคลใด 

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 

• การกระท าทีเ่ป็นการกระท าผดิรา้ยแรง 

• การกระท าโดยเจตนาใหบ้รษิทัเสยีหาย หรอืเสยีประโยชน์ 

• กรณีทีไ่ม่สามารถแก้ไข หรอืด าเนินการตามขัน้ตอนอนัสมเหตุผล ในเรื่องทีอ่าจท าให้

เกดิค่าใชจ่้าย หรอืความเสยีหายรา้ยแรงต่อบรษิทั โดยไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

• การปิดบงัการกระท าความผดิประเภทต่าง ๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

1.2 บรษิทัส่งเสรมิให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนเปิดเผยตวัตน (เฉพาะกบัหน่วยรบัแจ้งเรื่องร้องเรยีน) 

และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เกี่ยวกับการประพฤติผิด โดยผู้แจ้งเรื่อง

รอ้งเรยีนจะไดร้บัความคุม้ครองตามขอ้ 5. 

 



 
 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร นโยบายการรบัข้อร้องเรียน  
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL004  
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     22 มกราคม 2562 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2562) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1. (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

5 
 

1.3 ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนไม่เปิดเผยตวัตนใหท้ราบ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรยีน เมื่อรบั

เรื่องร้องเรียนจะพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียด

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที่มชีดัเจนเพยีงพอหรอืไม่ โดยจะไม่รบัเรื่องร้องเรยีนหากเป็นไป

ตามกรณี ดงันี้  

(1) เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลกัฐาน หรอืพฤตกิารณ์กระท า หรอืประพฤตผิดิที่ชดัเจนเพยีง

พอทีจ่ะด าเนินการสบืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิได้ 

(2) เรื่องที่ส านักตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  หรือ

หน่วยงานทีม่อี านาจไดร้บัไวพ้จิารณา หรอืไดว้นิิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดอย่างเป็นธรรมแลว้ 

และไม่มพียานหลกัฐานใหม่ซึง่เป็นสาระส าคญัเพิม่เตมิ 

2. บุคคลท่ีสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

บุคคลใดทีท่ราบเรื่องรอ้งเรยีน หรอืสงสยัโดยสุจรติ ไม่ว่าตนเองจะไดร้บัความเสยีหายหรอืไม่

กต็าม ว่ากรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทั มกีารประพฤตผิดิ สามารถ

แจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส โดยบรษิทัส่งเสรมิใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส เปิดเผยตวัตน 

และ/หรอืใหข้อ้มูลหลกัฐานทีช่ดัเจนมากพอเกี่ยวกบัการประพฤตผิดิของผูถู้กรอ้งเรยีน และควรแจง้

ขอ้มลูในการตดิต่อเพือ่เป็นช่องทางในการสือ่สารกบับรษิทั 
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3. การรายงานข้อมูลท่ีเป็นเทจ็ 

กรณีที่มหีลกัฐานปรากฏชดัแจ้งเพียงพอว่า ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนมพีฤติการณ์ชดัแจ้งว่าแจ้งหรือ

กล่าวหาผู้ถูกรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติ (เช่น เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการรอ้งทุกขส์ว่นตวั หรอืมี

เจตนาท าใหเ้กดิความแตกแยกภายในกลุ่มบรษิทั) หรอืเป็นขอ้มูลทีพ่นักงานไม่เชื่ออย่างแทจ้รงิว่า

เป็นความจรงิ (เช่น ข่าวลอื) หรอืในกรณีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั 

การกระท าดงักล่าวจะถอืเป็นความผดิทางวนิัย และอาจถอืเป็นการกระท าผดิร้ายแรง บรษิทัจะจดั

ให้มีการด าเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป โดยบริษัท

จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพือ่ปกป้องชื่อเสยีงของผูถู้กร้องเรยีน ดงันี้  

3.1 ในกรณีทีผู่แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสเป็นพนักงาน ใหด้ าเนินการสอบสวน เพื่อพจิารณา

ลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั (Company Regulations) 

3.2 ในกรณีทีผู่แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสเป็นบุคคลภายนอก และบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย 

บรษิทัอาจพจิารณาด าเนินคดกีบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนดว้ย 

4. บุคคลท่ีเก่ียวข้องและหน้าท่ี  

4.1 คณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและก าหนดแนว

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูเบาะแสทีผ่่านเขา้มาตามช่องทางที่

ก าหนด  
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4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้ให้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่เป็นผู้รบัเรื่องร้องเรียนหรอืเบาะแส โดยท าหน้าที่

รบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเบาะแสทีผ่่านเขา้มาตามช่องทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 8. 

4.3 ส านักตรวจสอบภายใน หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่

บรหิาร จดัการ รวบรวม คดักรอง ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสทีไ่ดร้บั พจิารณาความ

ชดัแจ้งเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น และหากมีข้อมูลความจริงจะด าเนินการ

ตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลกัฐานและพยานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  

เพื่อจดัท ารายงานและความเหน็ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาต่อไป 

และหากเหน็ว่าการประพฤตผิดิที่เกดิขึ้น เกดิจากความตัง้ใจหรอืมผีลกระทบต่อธุรกิจของ

บรษิทัอย่างมสีาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาด าเนินการโดยใช้มาตรการ                

ทีเ่หมาะสม เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 

4.4 ผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนของบริษัท                 

ทีถู่กรอ้งเรยีน หรอืกล่าวหาโดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนว่า มกีารประพฤตผิดิตามขอ้ 1. 

4.5 ในการพจิารณาเรื่องทีไ่ดร้บัร้องเรยีน หรอืเบาะแส หากพบว่ามบีุคคลอื่นเป็นผูร้่วมกระท าการ

สนับสนุนการกระท า จ้างวาน หรอืสัง่การเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนด้วย ให้ถอืว่าบุคคลอื่นนัน้

เป็นผูถู้กรอ้งเรยีนดว้ย 
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4.6 ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้แก่  กรรมการ พนักงาน หรือ

บุคคลภายนอกที่ได้รบัการขอความร่วมมอืจากคณะกรรมการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนในการ

ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจเกีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ

เปิดเผยอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอยีด หรอืหลกัฐานทีช่ดัเจน

เพยีงพอ ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ไดว้่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับบริษัท นโยบายก ากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างไรก็ตาม                     

บริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูล

หลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอในการรอ้งเรยีนดงักล่าว 

5.2 เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส และป้องกนัการถูกกลัน่แกล้ง

อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มลู บรษิทัจะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลูใด ๆ ทีส่ามารถ

ระบุตวัผู้ร้องเรยีน ผู้ให้ขอ้มูลได้ และเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้ร้องเรยีน และผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็น

ความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้             

ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวได้ (“บุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัทราบเรื่อง หรอื

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียน จะต้องรกัษาข้อมูลไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อ

บุคคลอื่น เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืเพื่อการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรยีนเท่านัน้ หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผย บรษิัทจะด าเนินการ
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ลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้นัน้ตามระเบียบข้อบังคบัของบริษัท และ/หรือด าเนินการทาง

กฎหมาย แลว้แต่กรณี  

5.3 กรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท                    

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบรษิทั 

เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวน

การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท าอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือ

เบาะแสดงักล่าว แต่ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสเห็นว่าตนอาจเดอืดร้อนหรอื

ได้รบัความเสยีหายจากการให้ขอ้มูลดงักล่าว ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะร้องขอให้

บรษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้

5.4 พน ักงานทีป่ฏบิตั ติ ่อผู แ้จ ง้ เรื ่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสดว้ยวธิกีารอนัไม ่เหมาะสม                           

โดยมเีหตุจูงใจมาจากการทีผู่ ้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสได้ร้องเรยีน หรอืได้แจ้งข้อมูล

ใหแ้ก่บรษิทั ถอืเป็นการกระท าความผดิทางวนิัยทีต่อ้งไดร้บัโทษของบรษิทั 

5.5 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการร้องเรียน หรือให้ข้อมูล จะได้รับการบรรเทา               

ความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 
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6. กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

ส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่บรหิาร จดัการ รวบรวม คดักรอง ตรวจสอบข้อร้องเรยีน  หรอื

เบาะแสทีไ่ดร้บัตามช่องทางการรอ้งเรยีน โดยจะพจิารณาความชดัแจง้เพยีงพอของพยานหลกัฐาน

ในเบื้องต้น และหากมขีอ้มูลความจรงิจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลกัฐาน และเพื่อจดัส่ง

เรื่องให้แก่คณะกรรมการพจิารณาเรื่องร้องเรยีน (ซึ่งประกอบด้วย ส านักตรวจสอบภายใน ฝ่าย

กฎหมาย ฝ่ายทรพัยากรบุคคล และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดูแลรบัผดิชอบ (ถ้าม)ี) 

ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการนับแต่ได้รบัเรื่องร้องเรยีน หรอืขอ้มูลเบาะแส โดยคณะกรรมการ

พจิารณาเรื่องร้องเรยีน จะพจิารณาขอ้เท็จจรงิ หลกัฐาน และจดัท ารายงานและความเหน็ภายใน

ระยะเวลา 30 วนัท าการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาต่อไป 

7. ระยะเวลาการสอบสวน 

การสอบสวนจะเริ่มด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยค านึงถึงลักษณะ               

ความร้ายแรงของข้อกล่าวหา หรอืข้อร้องเรยีน และจะด าเนินการด้วยความระมดัระวงั เพื่อที่จะ               

ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และรายละเอยีดของการสอบสวน การตรวจสอบขัน้ตน้จะคน้หาขอ้สรุป

ของการไต่สวนภายในระยะเวลาระยะเวลาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามกระบวนการตามทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ 6. 
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8. ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส  

ผู้แจ้ง เรื่ องร้องเรียนสามารถแจ้ง เรื่ องร้องเรียนหรือ เบาะแส โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเ ป็น                

เอกสารลบั ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1) จดหมายสง่ทางไปรษณีย ์

ตดิต่อ:  หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน 

ทีอ่ยู่:  บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ที่  54 ถนนสาทรใต้                  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  

ตดิต่อ:  หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน 

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

3) เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

เวบ็ไซต:์  https://www.assetworldcorp-th.com 

 

 

https://www.assetworldcorp-th.com/
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9. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่

แกลง้ข่มขู่ ลงโทษทางวนิัย หรอืเลอืกปฏบิตั ิดว้ยวธิกีารอนัไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการรอ้งเรยีน

ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสตาม

ระเบียบนี้  ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือ               

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่ง  และ/หรือ ทางอาญา                  

และ/หรอื ตามกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 

นโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีนนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2562 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่22 มกราคม 2562 เป็น
ตน้ไป  

 
ทัง้นี้ นโยบายน้ีมกีารเสนอแกไ้ข ดงันี้ 
1.  ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564 

 

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

 


