
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

Whistle Blowing Policy and Procedure 

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั  (มหาชน)     มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกั 
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จึงไดจ้ดันโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน ข ึนเพื�อเป็ น 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ให้กบัพนักงาน ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอื�นๆ ที�มีขอ้ 

สงสัยหรือพบเห็นการกระทาํที�ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึง 

การทุจริตคอร์รัปช�นั ฉอ้โกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั รวมถึงการกระทาํที�ผิดไปจากนโยบายของ 

บริษทั และขดัต่อหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ท ังน ี นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนน ีครอบคลุมต ังแต่ การรับเรื�องร้องเรียน การพิจารณา 

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง การสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยบริษทัจะรับฟัง 

ทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส รวมท ังใหค้วามเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย อยา่งเที�ยงธรรม มีกาํหนดระยะเวลา 

สอบสวนอยา่งเหมาะสม ขอ้มูลในการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนจะถูกปิ ดเป็ นความลบั เพื�อป้ องกนักรณีถูก 

ละเมิดสิทธิ ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกกลั�นแกลง้ท ังในระหว่างการสอบสวน 
และภายหลงัการสอบสวน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั ละบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย มีความโปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้าม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพยที์�มีการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่ผูรั้บเรื�องร้องเรียน 

2. เพื�อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั มีส่วนร่วมในการรายงานโดยสุจริต
ถึงการประพฤติปฏิบัติที�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรือการกระทาํที�ส่อถึงการทุจริต หรือ
รายงานในงบทางการเงินที�ไม่เหมาะสมให้บริษทัรับทราบและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง   

3. เพื�อให้ความคุม้ครองให้กบัผูแ้จง้เบาะแส และร้องเรียน และบุคคลใดที�ให้ความร่วมมืออย่าง
สุจริตใจ รวมถึงการไดรั้บการป้องกนัจากการถูกกลั�นแกลง้อนัเนื�องมาจากการแจง้เบาะแสและร้องเรียนอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 



ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

เมื�อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที�ฝ่าฝืนหลกัปฏิบัติที�ดีในเรื�องต่อไปนีV 

• การกระทาํที�ฝ่าฝืนหรือขดัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
• การกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั
• การกระทาํทุจริตหรือคอร์รัปชั�น หรือส่อทุจริตคอร์รัปชั�น
• การกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั
• รายงานทางการเงินที�ไม่เหมาะสม
• การกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั
• การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน

บุคคลที�สามารถแจ้งเบาะแสและเรื�องร้องเรียน 

บริษทั คาดหวงัวา่พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรือบุคคลภายนอกที�พบเห็น หรือทราบเบาะแส 
รวมถึงบุคคลที�ได้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  หลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั รวมถึงการกระทาํที�อาจส่อถึงการทุจริต สามารถแจ้ง
เบาะแสและเรื�องร้องเรียนไดต้ามช่องทางที�บริษทักาํหนดให ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื�องร้องเรียน 

ช่องทางที� 1 ไปรษณีย ์
ส่งถึง:  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการตรวจสอบผา่นทางเลขานุการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / 
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 

ที�อยู:่   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั )มหาชน (  
เลขที� 388  อาคารไอบีเอ็ม  ชั น 16บี  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

ช่องทางที� 2 โทรศพัทห์มายเลข  02-6192300  
ติดต่อ:  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / 
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 

ช่องทางที� 3 อีเมลล ์ 
ถึง:   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 



 อีเมลล ์สาํหรับแจง้เบาะแสและเรื�องร้องเรียนแสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.asnbroker.co.th 

ช่องทางที� 4 กล่องรับแจง้เบาะแส สาํหรับกรณีภายในบริษทั 
ตั งอยูที่�ห้องรับรองพนกังาน 

การพิจารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการดาํเนินการ 

• รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง มีขอ้มูลหลกัฐานที�ชัดเจนเพียง
พอที�จะนาํสืบหาขอ้เทจ็จริงต่อไปได้

• ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะตอ้งเปิดเผยตวัตนให้ทราบโดยเปิดเผยชื�อ นามสกุล ที�อยู ่และ
หมายเลขโทรศพัทที์�ติดต่อได ้เพื�อประโยชน์ในการสอบถามขอ้มูล และรายละเอียดเพิ�มเติม

• กรณีเป็นเรื�องร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อและไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ   ให้ผูดู้แล
เรื�องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลและความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียนนั นไปที�
กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป

• ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบเพื�อหาขอ้เท็จจริงจะถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�
จาํเป็นเท่านั น ดว้ยความระมดัระวงัเป็นสาํคญั โดยการแจง้เบาะแส และการร้องเรียนพนกังาน
ทั�วไป จะรับรู้เฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจหาขอ้เท็จจริงเท่านั น ส่วนการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียนผูบ้ริหารจะถูกเกบ็โดยเลขานุการบริษทั เพื�อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขบวนการและขั นตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะตอ้งถูกดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อผูถู้ก
ร้องเรียน

• ระยะเวลาของการดาํเนินการและพิจารณาเบาะแสและขอ้ร้องเรียนขึ นอยูก่บัความซับซ้อนของ
เรื�องในแต่ละเรื�องที�ถูกร้องเรียนเขา้มา ทั งความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานขอ้เท็จจริงจากผู ้
แจง้เบาะแสและร้องเรียนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมขอ้เท็จจริง
ทั งนี รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชี แจงของผูถู้กร้องเรียน

• หากผูดู้แลเรื�องร้องเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่าผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็น
เรื�องที�เกิดจากความเขา้ใจผิดหรือไดใ้ห้ขอ้แนะนาํแก่ผูถู้กร้องเรียนหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งให้มีการ
ประพฤติหรือปฏิบตัิที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื�องโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ให้ผูดู้แลเรื�องร้องเรียนเสนอเรื�องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขึ นไปเพื�อขออนุมติั
ปิดเรื�อง



มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 
ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บการคุม้ครองที�เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั ดงันี  

• บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นความลบั
โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�ไดรั้บทราบเรื�องหรือขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องร้องเรียน จะตอ้งเก็บ
รักษาขอ้มูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�น เวน้แต่ที�จ ําเป็นต้องเปิดเผยตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย

• บริษทัจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน
แหล่งที�มาของขอ้มูล หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

• ผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะไดรั้บความ
คุม้ครองสิทธิy  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก เพื�อให้ไดรั้บความปลอดภยัและมิถูก
กลั�นแกลง้

• บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ ที�ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เช่น การโยกยา้ยเปลี�ยนตาํแหน่ง การเปลี�ยนแปลงลกัษณะงาน
สถานที�ทาํงาน การพกังาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบติังาน การเลิกจา้ง หรือกระทาํการอื�น
ใดที�มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไม่ถูกตอ้งและเป็นธรรม

• ผูที้�ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็น
ธรรม

การรายงานข้อมูลที�เป็นเท็จ 

หากการแจ้งเบาะแสขอ้ร้องเรียนให้ถ้อยคาํ หรือให้ขอ้มูลใดๆ ที�พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาํโดยไม่
สุจริต เป็นขอ้มูลเท็จ อนัเนื�องมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอื้�น กรณีเป็นพนกังาน
ของบริษทั ให้ถือว่าผูที้�รายงานขอ้มลูนั นมีความผดิทางจรรยาบรรณของบริษทั จะไดรั้บการลงโทษทางวินยัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือบญัญติัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที�เป็นผูก้ระทาํ
ใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัจะดาํเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั นต่อไป 
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