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นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
Whistle Blowing Policy and Procedure 

  

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั  (มหำชน)     มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรมตำมหลกั 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ จึงไดจ้ดันโยบำยกำรแจง้เบำะแสและกำรร้องเรียน ข้ึนเพื่อเป็น
ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและกำรร้องเรียน ให้กบัพนักงำน ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้
สงสัยหรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อหลกัจรรยำบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมำย รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึง
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ฉอ้โกง กำรประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั รวมถึงกำรกระท ำท่ีผดิไปจำกนโยบำยของ
บริษทั และขดัต่อหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ  

ทั้งน้ี นโยบำยกำรแจง้เบำะแสและกำรร้องเรียนน้ีครอบคลุมตั้งแต่ กำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง กำรสรุปผล รวมถึงกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะรับฟังทุก
ขอ้ร้องเรียนอยำ่งเสมอภำค โปร่งใส รวมทั้งให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย อยำ่งเท่ียงธรรม มีก ำหนดระยะเวลำ
สอบสวนอยำ่งเหมำะสม ขอ้มูลในกำรแจง้เบำะแสและกำรร้องเรียนจะถูกปิดเป็นควำมลบั เพื่อป้องกนักรณีถูก
ละเมิดสิทธิ ผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บควำมคุม้ครองไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ทั้งในระหวำ่งกำรสอบสวน 
และภำยหลงักำรสอบสวน  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย ด ำเนินธุรกิจอยำ่ง 

ถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณ กฎเกณฑแ์ละกฎหมำย มีควำมโปร่งใส ยติุธรรม และสำมำรถตรวจสอบไดต้ำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด 
หลกัทรัพยท่ี์มีกำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั มีส่วนร่วมในกำรรำยงำนโดยสุจริต 
ถึงกำรประพฤติปฏิบติัท่ีขดัต่อจรรยำบรรณ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ หรือกำรกระท ำท่ีส่อถึงกำรทุจริต หรือ
รำยงำนในงบทำงกำรเงินท่ีไม่เหมำะสมใหบ้ริษทัรับทรำบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง   

3. เพื่อให้ควำมคุม้ครองให้กบัผูแ้จง้เบำะแส และร้องเรียน และบุคคลใดท่ีให้ควำมร่วมมืออยำ่ง
สุจริตใจ รวมถึงกำรไดรั้บกำรป้องกนัจำกกำรถูกกลัน่แกลง้อนัเน่ืองมำจำกกำรแจง้เบำะแสและร้องเรียนอยำ่ง
เหมำะสมและเป็นธรรม 

 

ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
เม่ือมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏิบัติที่ดีในเร่ืองต่อไปนี้ 
 กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือขดัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
 กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
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 กำรกระท ำทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือส่อทุจริตคอร์รัปชัน่  
 กำรกระท ำท่ีท ำใหเ้กิดควำมสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั 
 รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่เหมำะสม 
 กำรกระท ำท่ีท ำใหเ้กิดควำมสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั 
 กำรไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน 
 

บุคคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน 
บริษทั คำดหวงัวำ่พนกังำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรือบุคคลภำยนอกท่ีพบเห็น หรือทรำบเบำะแส 

รวมถึงบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย  หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ 
จรรยำบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษทั  รวมถึงกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต สำมำรถแจง้
เบำะแสและเร่ืองร้องเรียนไดต้ำมช่องทำงท่ีบริษทัก ำหนดให ้

 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน  
 

ช่องทำงท่ี 1 ไปรษณีย ์
ส่งถึง:   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร / กรรมกำรตรวจสอบผำ่นทำงเลขำนุกำรบริษทั หรือ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

 ท่ีอยู:่   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั )มหำชน (  
           เลขท่ี 388  อำคำรไอบีเอม็  ชั้น 16บี  ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพฯ  10400 
 

ช่องทำงท่ี 2 โทรศพัทห์มำยเลข  02-4948388  
ติดต่อ:   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร / กรรมกำรตรวจสอบผำ่นทำงเลขำนุกำรบริษทั หรือ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

ช่องทำงท่ี 3 อีเมล 
 ถึง:   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   

กรรมกำรตรวจสอบผำ่นเลขำนุกำรบริษทั 
               ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

      อีเมล ส ำหรับแจง้เบำะแสและเร่ืองร้องเรียนแสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 www.asnbroker.co.th  

 

ช่องทำงท่ี 4 กล่องรับแจง้เบำะแส ส ำหรับกรณีภำยในบริษทั 
ตั้งอยูท่ี่หอ้งรับรองพนกังำน 

 

http://www.asnbroker.co.th/
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 การพจิารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการด าเนินการ  
 รำยละเอียดของเบำะแสและกำรร้องเรียนตอ้งเป็นควำมจริง มีขอ้มูลหลกัฐำนท่ีชัดเจนเพียง

พอท่ีจะน ำสืบหำขอ้เทจ็จริงต่อไปได ้
 ผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียนจะตอ้งเปิดเผยตวัตนให้ทรำบโดยเปิดเผยช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู ่และ

หมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เพื่อประโยชน์ในกำรสอบถำมขอ้มูล และรำยละเอียดเพิ่มเติม 
 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจำกผูไ้ม่ระบุช่ือและไม่สำมำรถหำขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ   ให้ผูดู้แล

เร่ืองร้องเรียนส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบขอ้มูลและควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนั้นไปท่ี
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อขอแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมต่อไป 

 ขอ้มูลและกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อหำขอ้เทจ็จริงจะถือเป็นควำมลบัและจะเปิดเผยเท่ำท่ี 
จ ำเป็นเท่ำนั้น ดว้ยควำมระมดัระวงัเป็นส ำคญั โดยกำรแจง้เบำะแส และกำรร้องเรียนพนกังำน
ทัว่ไป จะรับรู้เฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจหำขอ้เท็จจริงเท่ำนั้น ส่วนกำรแจง้เบำะแสและ
ร้องเรียนผูบ้ริหำรจะถูกเก็บโดยเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ขบวนกำรและขั้นตอนกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะตอ้งถูกด ำเนินกำรอยำ่งเป็นธรรมต่อผูถู้ก 
ร้องเรียน 

 ระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำเบำะแสและขอ้ร้องเรียนข้ึนอยูก่บัควำมซบัซอ้นของ 
เร่ืองในแต่ละเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนเขำ้มำ ทั้งควำมเพียงพอของเอกสำรหลกัฐำนขอ้เท็จจริงจำกผู ้
แจง้เบำะแสและร้องเรียนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรตรวจสอบ และรวมรวมขอ้เท็จจริง 
ทั้งน้ีรวมถึงเอกสำรหลกัฐำนและค ำช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียน 

 หำกผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบวำ่ผูถู้กร้องเรียนไม่มีควำมผิดหรือเป็น 
เร่ืองท่ีเกิดจำกควำมเขำ้ใจผิดหรือไดใ้ห้ขอ้แนะน ำแก่ผูถู้กร้องเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีกำร
ประพฤติหรือปฏิบติัท่ีเหมำะสมแลว้ และพิจำรณำเห็นว่ำควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีกำรลงโทษ
ใดๆ ใหผู้ดู้แลเร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ืองดงักล่ำวแก่ผูบ้งัคบับญัชำล ำดบัเหนือข้ึนไปเพื่อขออนุมติั
ปิดเร่ือง 
 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 
ผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมจำกบริษทั ดงัน้ี 

 บริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส ผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นควำมลบั  
โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รับทรำบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน จะตอ้งเก็บ
รักษำข้อมูลให้เป็นควำมลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ  ำเป็นต้องเปิดเผยตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูร้ำยงำน
แหล่งท่ีมำของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ผูแ้จง้เบำะแส ผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะได้รับควำม
คุม้ครองสิทธ์ิ ไม่วำ่จะเป็นพนกังำนหรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้ไดรั้บควำมปลอดภยัและมิถูก
กลัน่แกลง้ 

 บริษทัจะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วำมร่วมมือ 
ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง เช่น กำรโยกยำ้ยเปล่ียนต ำแหน่ง กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะงำน 
สถำนท่ีท ำงำน กำรพกังำน กำรข่มขู่ กำรรบกวนกำรปฏิบติังำน กำรเลิกจำ้ง หรือกระท ำกำรอ่ืน
ใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบติัอยำ่งไม่ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

 ผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีเหมำะสมและเป็น 
ธรรม 

  

 การรายงานข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็ 
 หำกกำรแจง้เบำะแสขอ้ร้องเรียนให้ถ้อยค ำ หรือให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท ำโดยไม่
สุจริต เป็นขอ้มูลเทจ็ อนัเน่ืองมำจำกเจตนำบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเป็นกำรกล่ำวร้ำยต่อผูอ่ื้น กรณีเป็นพนกังำน
ของบริษทั ใหถื้อวำ่ผูท่ี้รำยงำนขอ้มูลนั้นมีควำมผดิทำงจรรยำบรรณของบริษทั จะไดรั้บกำรลงโทษทำงวนิยัตำม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกท่ีเป็นผูก้ระท ำ
ใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย ทำงบริษทัจะด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับุคคลนั้นต่อไป 
 

 

 

 

 

 


