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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  (Anti-Corruption Policy) 

 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม 
ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดจ้ัดทาํนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption Policy) เพ่ือกาํหนดความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบติั การป้องกนัและการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  อนัจะนาํมาซ่ึงการพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยืน โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบั
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีผา่นทางเวบ็ไซต ์www.ask.co.th ของบริษทั และ E-Policy ซ่ึงเป็นระบบการส่ือสารภายใน
ของบริษทัดว้ย  

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบอยา่งส้ินเชิง 

2. เพ่ือเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้ง พนกังานทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติัใน
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

 

ขอบเขต 

นโยบายน้ีบงัคบัใชก้บัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไม่วา่จะเป็น
พนกังานประจาํ หรือพนกังานชัว่คราว (รวมเรียกวา่ “พนกังาน” ) ของบริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)
และบริษทัยอ่ย   

 

คาํนิยาม  

“คอร์รัปชัน่” (Corruption) หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยไม่ถูกตอ้ง เพ่ือให้ เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพยสิ์น สิทธิหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิควรได ้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การใหท้รัพยสิ์น สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทาง
การเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ   
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1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและดูแลใหมี้ระบบต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของ
บริษทั และส่งเสริมใหมี้การนาํไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์รในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบสอบทานระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียง
ของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งอาจเห็นดว้ย ในการให้
อาํนาจสอบสวนอยา่งอิสระหรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยสอบสวนการคอร์รัปชัน่  

3. คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยส่ือสารไป
ยงัพนักงานและบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทั
มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ผดิปกติใดๆ 

5. ผูอ้าํนวยการฝ่าย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบการควบคุม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพในการป้องกนั 
หรือลดความเส่ียงของการคอร์รัปชัน่  

6. พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  หากมีขอ้สงสัย หรือพบ
เห็นการกระทาํความผิดท่ีอาจเขา้ข่ายการฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี พนกังานจะตอ้งรีบแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ หรือแจง้
ผา่นช่องทางการรายงานท่ีกาํหนดไวต้ามนโยบายน้ี 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และ
จรรยาบรรณของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  โดย
บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัในการป้องกนัมิให้เกิดการคอร์รัปชัน่หาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ สาํหรับตนเองหรือ
ผูอ่ื้นในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. การให้หรือรับของขวญัหรือบริการต้อนรับ 

1.1 ไม่ใหพ้นกังานให ้เรียกรับ หรือยอมรับของขวญั บริการตอ้นรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่
ตวัเงิน จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการติดสินบน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้โดยการรับหรือใหข้องขวญันั้นจะตอ้งไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ  

1.2 หากพนักงานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูเ้ก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจกบับริษทั ใหพ้นกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 
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2. การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบริจาคเพือ่การกศุล และเงนิสนับสนุน 

2.1 การช่วยเหลอืทางการเมอืง   

2.1.1 บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง โดยกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัของพนกังานดงัน้ี 

(1) พนกังานควรใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(2) พนกังานมีสิทธ์ิเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนือเวลาทาํงาน และ

จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือเขา้ร่วมในนามของบริษทั 

(3) ห้ามเขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทั มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือให้การ

สนบัสนุนทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

(4) ห้ามมิให้พนกังานใชท้รัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆของบริษทัไปใช ้เพ่ือสนบัสนุนทาง

การเมือง 

2.2 การให้เงนิบริจาคเพือ่การกศุล 

2.2.1 การให้บริจาคเพ่ือการกุศลจะตอ้งกระทาํในนามบริษทัแก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้ 

2.2.2 การใหบ้ริจาคเพ่ือการกศุลจะตอ้งมีหลกัฐานการบริจาค และตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ผา่น

ขั้นตอนการสอบทานและอนุมติัตามระเบียบของบริษทั ท่ีกาํหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย  

2.2.3 การใหบ้ริจาคจะตอ้งมีการจดัเกบ็หลกัฐานไวเ้พ่ือการตรวจสอบในภายหลงั 

2.3 เงนิสนับสนุน 

2.3.1 การใหเ้งินสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด เพ่ือส่งเสริม

ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม ตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ผา่นขั้นตอนการ

สอบทานและอนุมติัตามระเบียบของบริษทั ท่ีกาํหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.3.2 การใหเ้งินสนบัสนุนจะตอ้งมีหลกัฐาน และมีการจดัเกบ็หลกัฐานไวเ้พ่ือการตรวจสอบในภายหลงั 

3. การควบคุมการคอร์รัปช่ัน 

3.1 มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีของพนกังานตามความเหมาะสม  เพ่ือไม่ให้พนกังานเพียงคนเดียว รับผิดชอบงานตั้งแต่ตน้
จนจบขั้นตอน พร้อมทั้งมอบหมายงานตามระดบัขั้นอยา่งเหมาะสม   
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3.2 ควรเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของพนกังาน เท่าท่ีสามารถกระทาํได ้เพ่ือหลีกเล่ียงการรับผิดชอบในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินไป   

3.3 ตอ้งมัน่ใจวา่พนกังานทุกคนเขา้ใจในหลกัการประพฤติตนของพนกังาน และจดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการจดัอบรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ถา้มีความจาํเป็น   

3.4 การจดัทาํขั้นตอนการแจง้เบาะแส เพ่ือให้มีความถูกตอ้ง สะดวก และเพ่ือให้มีวิธีการท่ีปลอดภยัให้กบัพนกังาน
และบุคคลภายนอกในการรายงานเร่ืองคอร์รัปชัน่หรือการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย   

3.5 บริษทักระตุน้ให้พนักงานรายงานเร่ืองคอร์รัปชั่นบนพ้ืนฐานความเป็นจริง โดยไม่กระทาํเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตวั อนัอาจจะนาํไปสู่การลงโทษทางวนิยัของบริษทัได ้  

 

4. การร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองหลกัฐาน และผู้ร้องเรียน 

4.1 หากมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระทาํความผิดท่ีอาจเขา้ข่ายการฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี พนักงานจะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing 
Policy)”  

4.2 บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น โดยใช้มาตรการคุม้ครองผู ้
ร้องเรียน หรือใหค้วามร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle 
Blowing Policy) 

4.3 เม่ือไดรั้บรายงานเร่ืองท่ีสงสัยวา่จะมีการคอร์รัปชัน่ จะตอ้งมีการดาํเนินการโดยทนัทีเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การขโมย 
เปล่ียนแปลง หรือทาํลายหลกัฐาน รวมถึงการเคล่ือนยา้ยหลกัฐานไปไวย้งัท่ีปลอดภยั การจาํกดัสิทธิในการเขา้ไป
ในท่ีเก็บหลกัฐาน และป้องกนัไม่ให้ผูต้อ้งสงสัยสามารถเขา้ถึงท่ีเก็บหลกัฐานได ้ทั้งน้ี หลกัฐานตอ้งไดรั้บการ
รักษาความปลอดภยัอย่างเพียงพอ จนกว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในจะสรุปผลจึงสามารถยกเลิกการรักษาความ
ปลอดภยัได ้ 

4.4 ทุกคนจะตอ้งเกบ็รายละเอียดต่างๆ และผลของการสืบสวนไวเ้ป็นความลบั  หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. ด้านทรัพยากรมนุษย์  

5.1 บริษทักาํหนดให้นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงในงานบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทนและการเล่ือน
ตาํแหน่ง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

5.2 บริษทัให้ความมัน่ใจกบัพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดตอ้งถูกลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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6. การฝ่าฝืนนโยบาย 

6.1 บริษทัจะดาํเนินการลงโทษแก่พนกังานผูฝ่้าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายน้ี  ซ่ึงบทลงโทษจะเป็นไปตามระเบียบวา่
ดว้ยวนิยัพนกังานของบริษทั และ/หรือ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7. การประเมนิความเส่ียงจากการคอร์รัปช่ัน 

7.1 บริษทักาํหนดให้มีมาตรการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่  เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทั ฯจะ
สามารถดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  

7.2 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจ
ประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่  

 

8. การกาํกบัตดิตาม และสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

8.1 จดัใหมี้การสอบทานการปฏิบติังานตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นประจาํ  

8.2 จดัใหมี้การทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

 

9. กรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่สามารถติดต่อเพ่ือขอคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล  

 
 


