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นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิดและทุจริต
คณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปรงใส ซื่อสัตย และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิดและทุจริตฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนการ
คุมครองและใหความเปนธรรมแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียที่แจง
ขอมูล หรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือทุจริตตอบริษัท

1. วัตถุประสงค
1.1 สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ สามารถ
รองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําความผิดและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท
1.2 กําหนดชองทางที่ปลอดภัยและเปนความลับในการรองเรียน หรือการแจงเบาะแสการกระทําความผิดและ
การทุจริต เพื่อปกปองบุคคลใดก็ตาม ใหสามารถใหขอมูลในเรื่องที่ตนเปนกังวลไดอยางมั่นใจ
1.3 ใหความคุมครองแกผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทั้งใหความรวมมือ หรือ
ความชวยเหลื อใด ๆ แกผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส ไมใหถูกคุกคาม ขมขู เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทํางาน พักงาน ไลออก การหยุดดําเนินธุรกรรมทางการคาใด ๆ และกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิ บัติไม
เปนธรรม หรือผลเสีย หายแกผูแ จงเบาะแส โดยชื่อผูรองเรียน หรือผูแ จงเบาะแสและข อมู ลที่แ จ ง จะถูก เก็บ ไว เป น
ความลับ

2. คํานิยาม
2.1 บริษัท หมายถึง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด รวมถึงผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับ
2.3 ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปดเผยขอมูลของการกระทําความผิด หรือการทุจริต หรือ
การผิดจรรยาบรรณใด ๆ ที่ตนเองไดพบเห็น
2.4 ผูถูกรองเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกรองเรียน หรือมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
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3. ผูมีสิทธิรองเรียนหรือแจงเบาะแส
3.1 กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน ผูที่มีสวนไดสวนเสีย และบุคคลอื่น ๆ ที่พบเห็นการ
กระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
การทุจริตหรือคอรรัปชัน
3.2 พนักงานที่ถูกกลั่นแกลง ขมขู ถูกลงโทษทางวินัย เชน ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ใหออกจากงาน หรือถูก
เลือกปฏิบัติดวยวิธีการอันไมชอบ เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจางงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนไดรองเรียน ใหขอมูล หรือจะ
ใหขอมูล ชวยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอเท็จจริงใหแกผูรับขอรองเรียน รวมไปถึงการฟองรอง
ดําเนินคดี การเปนพยาน การใหถอยคํา หรือการใหความรวมมือใด ๆ ตอศาล หรือหนวยงานของรัฐ รวมทั้งผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการรองเรียนหรือการแจงเบาะแส

4. ผูรับขอรองเรียน
4.1 ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทุกระดับ
4.2 ผูจดั การฝายทรัพยากรมนุษย
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

5. วิธีการรองเรียนและแจงเบาะแส
บริษัทไดกําหนดวิธี และชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส ซึ่งผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสสามารถดําเนินการ
ไดดังนี้
5.1 สงเรื่องผานกลองรับความคิดเห็นของบริษัท
5.2 จดหมายเปนลายลักษณอักษร โดยจาหนาซอง ประทับตรา หรือระบุขอความ ที่แสดงถึงการเปน “เอกสาร
ลับเฉพาะ” สงไปรษณียถึง :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5.3 ทางเว็บไซตของบริษัท : https://whistle.acisonline.net
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ในกรณีที่ผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่
แสดงใหเห็นวา มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอรรัปชัน ทั้งนี้การรองเรียน หรือการแจงเบาะแสจะถื อเปนความลับที่ สุด
และผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสสามารถรองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนผูรองเรียน
แตหากเปดเผยตนเองจะทําใหบริษัทสามารถแจงผลการดําเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รองเรียนใหทราบ
ได

6. ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง
6.1 ผูรับขอรองเรียนหรือเบาะแสจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายใหบุคคล หรือหนวยงานที่
ไววางใจเปน ผูตรวจสอบขอ เท็จ จริง และรวบรวมขอ เท็จจริง หรือ เบาะแสกระทํา ความผิ ด หรือ การทุ จ ริตตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี โดยดําเนินการดวยความเปนอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้ง บริษัทจะดําเนินการลงโทษทางวินัย
หรือดําเนินคดีทางกฎหมายกับผูกระทําความผิด ตามนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิดและทุจริต
6.2 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูรับเรื่องรองเรียนรับทราบเบาะแสการกระทําความผิดและการทุจริต รวมทั้ง
พบวามีการกระทําความผิดหรือทุจริตดังกลาวเกิดขึ้นจริง ใหแจงฝายตรวจสอบภายใน ภายใน 7 วัน เพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนการสอบสวนที่กําหนดไว และใหฝายตรวจสอบภายในจัดทําทะเบีย นการรั บ เรื่องรองเรียนและเบาะแสการ
กระทําความผิดและการทุจริต และจัดทํารายงานสรุปสงใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6.3 ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญให พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผูที่เกี่ยวข องมาใหขอมูล
หรือขอใหจัดสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตามความเหมาะสมเปนแตละกรณีไป
6.4 หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง บริษัท จะมีมาตรการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 ในกรณี ที่ ข อ ร อ งเรีย นเป น เรื่ อ งที่ บ ริ ษั ท กระทํ า ความผิ ด กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ
จรรยาบรรณบริษัท โดยผูรับขอรองเรียนเสนอเรื่องที่พบการกระทําความผิดพรอมความเห็น และกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกตอ งตอผูมีอํานาจดํา เนินการพิ จารณา และในกรณีที่เปนเรื่ องสํา คั ญ เชน เปน เรื่อ งที่ กระทบต อชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินบริษัท ขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข องกั บผูบริ หาร
ระดับสูง เปนตน ใหหัวหนาฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบแจงเรื่องดังกลาวหรือขอเท็จจริงและเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
 ในกรณีที่ขอรองเรียนที่สงผลกระทบทําใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง บริษัท จะเสนอวิธีการบรรเทา
ความเสียหายที่เหมาะสม และเปนธรรมใหกับผูเสียหาย
 ฝายตรวจสอบภายในเปน ผูที่แจงความคืบหนาและผลการพิ จารณาเรื่องรองเรียน หรือเบาะแสการ
กระทําความผิดและการทุจริตใหผูรองเรียนไดรับทราบ
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7. การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแสการกระทําความผิดหรือทุจริต
7.1 ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยอาจจะทําใหเกิด
ความเสียหายกับตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นวา มี เหตุอันควร
เชื่อวามีการกระทําที่เปน การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเกิดขึ้น รวมทั้ง
การทุจริตคอรรัปชัน อยางไรก็ตามหากเลือกที่จะเปดเผยตนเองก็จะทําใหผูรับขอรองเรียนสามารถดําเนินการไดอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
7.2 ขอมูลที่เกี่ยวข องกับ บริษั ท ถือเปนความลับและจะเปดเผยเท าที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะตองเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับรูชั้นความลับสูงสุด และไมเปดเผยตอบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ หากฝาฝนถือเปนการกระทํา
ความผิดวินัย
7.3 บริษัทจะใหความคุมครองและจะไมยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม พนักงานหรือผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส
ที่ไดรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําความผิดและการทุ จริต รวมถึง ผูใหความรวมมือหรือความชวยเหลือในการ
สอบสวนดวยเจตนาสุจริต
7.4 บริษัทใหความคุมครองและจะไมลดตําแหน ง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ป ฏิ เสธการกระทํ า
ความผิด หรือการทุจริต แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
7.5 บริษัทจะให ค วามคุมครองแก ผู รองเรียนหรือผูแ จงเบาะแสที่ มีสวนได ส วนเสียในการดํา เนินธุ รกรรมทาง
การคากับบริษัท หรือธุรกรรมในดานอื่นๆ แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
7.6 กรณี ผู รอ งเรีย นเห็น ว าตนอาจไดรับ ความไมปลอดภั ย หรื ออาจเกิดความเดื อดรอ นเสีย หาย ผูร องเรี ย น
สามารถรอ งขอใหบ ริ ษัท กํ าหนดมาตรการคุม ครองที่ เหมาะสมก็ ได หรื อบริษัท อาจกํ า หนดมาตรการคุม ครองโดยผู
รองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไมปลอดภัย
7.7 พนักงานที่ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยวิธีการไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม หรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นไดรองเรียน ไดแจงขอมูลรองเรียน หรือใหเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึง
การที่บุคคลอื่นนั้นฟองรองดําเนินคดี เปนพยาน ใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใด ๆ ตอศาล หรือหนวยงานของรัฐ ถือ
เปนการกระทําความผิดวินัยที่ตองไดรับโทษ ทั้งนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายกําหนดไวหากเปนการกระทําความผิด
ตามกฎหมาย
7.8 ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายด วยวิธีการ หรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเปนธรรม
7.9 ผูถูกรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสมีสิทธิที่จะไดรับแจงผลการตรวจสอบ หากขอรองเรียนไมดําเนินตอไป
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ชื่อเอกสาร : นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิดและทุจริต

หนาที่ 7

จาก 7 หนา

คณะกรรมการบริษัท จะทบทวน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายการแจงเบาะแสการ
กระทําความผิดและทุจริต อยางนอยปละ 1 ครั้ง
นโยบายการแจงเบาะแสการกระทํา ความผิ ด และทุ จริต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ง ที่ 1/2565 ได รับ การอนุ มั ติจ าก
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 และมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

ลงชื่อ
(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
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