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สารจากประธานกรรมการ  

นบัตั �งแต่ไดม้กีารดาํเนินธุรกจิอยา่งจรงิจงัในประเทศไทยเมื อ 25 ปีที ผา่นมา กลุม่บรษิทัของเราไดท้ําโครงการ
ต่างๆ มากมาย ในหลากหลายสาขาธุรกจิ โครงการเหล่านั �นมไีม่น้อยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที ต้องใช้ทรพัยากรเป็น
จาํนวนมาก ทั �งเงนิทุน บุคคลากร และความเชี ยวชาญเฉพาะทาง ซึ งโดยธรรมชาต ิโครงการเหล่านี�กย็่อมจะมปีญัหา
และอุปสรรคนานับประการให้แก้ไขและฝ่าฝนั เมื อเวลาผ่านไป บางโครงการประสบปญัหาต้องยุติลง บางโครงการ
สามารถผ่านพน้ปญัหาและอุปสรรคในช่วงเวลาอนัยากลําบากเหล่านั �นมาได ้นอกจากผลงานและความสําเรจ็ที มีไดใ้น
ทุกวนันี� สิ งหนึ งที อยากจะใหทุ้กคนตระหนักกค็อื วธิกีารทาํงาน   

นอกจากการทาํงานแบบมอือาชพีแลว้ ถ้าเรายึดเอาความถกูต้องเป็นเกณฑ ์ผลงานนั �นจะมพีื�นฐานที มั  นคง 
โดยเฉพาะงานที ทาํภายใตข้อ้จาํกดัหรอืปญัหาอนัละเอยีดอ่อน ไม่ว่าจะคิด พดู หรือทาํ ความถกูต้องจะช่วยให้งาน
นั %นลลุ่วงไปได้ ทั �งในเวลาช่วงนั �น และไม่ก่อใหเ้กดิปญัหาอื นๆ ตามมาในภายหลงั   

หากพนักงานทุกคนมีหลกันี% ในการทาํงาน งานต่างๆ ของเราจากทุกๆ หน่วย เมื อมาประกอบกนักจ็ะเป็น
ผลงานที มคีณุภาพ เช่นนี� องคก์รจะมีภมิูคุ้มกนัที *แขง็แรง เติบโตได้อย่างมั *นคง ประกอบกบัเจตนารมณ์ที เราอยาก
เหน็สงัคมมคีณุภาพที ดขี ึ�น กลุ่มบรษิทัของเรากจ็ะเป็นกจิการที ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง และเป็นองคก์รที *ดี อยู่คู่
ไปกบัความเจริญของสงัคมอย่างแท้จริง 

จากที กล่าวมาขา้งต้น ดว้ยบรษิัทฯ เลง็เห็นถงึความสําคญัที จะสนับสนุนใหพ้วกเราดาํรงตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นพลเมอืงที ดขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิที ถูกต้องตามกฎหมาย
ดว้ยความโปร่งใส ดงัที บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติกบัภาคธุรกจิเอกชนชั �นนําของประเทศไทย เพื อแสดงเจตนารมณ์วา่กลุ่มบรษิทั
จะดาํเนินงานตามกรอบและขั �นตอนซึ งเป็นไปตามหลกัการสากล 

ที ผ่านมา บริษัทฯ เชื อว่าพวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่เพื อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานที ชดัเจน บรษิัทฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั ฉบบัสมบูรณ์นี�ขึ�น เพื อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม อกีทั �งยงัเพื อให้สอดคล้องกบัคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัต ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ โดยบรษิัทฯ มุ่งหมายใหทุ้กคนในองค์กร 
ไดม้คีวามเขา้ใจเกี ยวกบัการต่อต้านการทุจรติ ภายใตน้โยบายเดยีวกนั รวมถงึผูม้สีว่นเกี ยวขอ้งกบับรษิทัไดร้บัทราบ
เจตนารมณ์ของบรษิทัที มุ่งมั  นต่อตา้นการทจุรติ  

 

 

 นายครี ีกาญจนพาสน์ 
 ประธานกรรมการ 
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  

ประกอบดว้ย  

• นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และแนวทางปฏบิตั ิ 

• นโยบายว่าดว้ยการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและให้ความคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีน 

• คูม่อืบรหิารความเสี ยงดา้นการทุจรติ ซึ งจดัทาํเป็นฉบบัเพิ มเตมิประกอบมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ฉบบันี� 

เดมิคณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายดา้นการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจนในคู่มอืจรยิธรรม (Code of Conduct) สาํหรบัพนักงานในกลุ่มบรษิทั แต่เพื อความชดัเจนในการดาํเนินการใน
เรื องที มคีวามเสี ยงกบัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนั และเป็นแนวทางปฏบิตังิานอยา่งเป็นรปูธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
กําหนดนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนัและแนวทางปฏิบตัิฉบบันี�แยกออกจากคู่มือจรยิธรรม (Code of 
Conduct) สําหรบัพนักงานในกลุ่มบรษิัท เพื อแสดงถึงความมุ่งมั  นและเจตนารมณ์ที บรษิัทจะต่อต้านการทุจรติทุก
รปูแบบ อกีทั �งยงัเพื อใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึนโยบายไดโ้ดยตรง โดยบรษิทัมุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร ไดม้คีวาม
เขา้ใจเกี ยวกบัการต่อตา้นการทุจรติ ภายใตน้โยบายเดยีวกนั รวมถงึผูม้สี่วนเกี ยวขอ้งกบับรษิทัไดร้บัทราบเจตนารมณ์
ของบรษิทัที มุ่งมั  นในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัดว้ย 

คาํนิยาม  

“การทุจริตคอร์รปัชนั” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที มิชอบดว้ยกฎหมายเพื อตนเองหรอืผู้อื น ในทุก

รปูแบบทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม ซึ งหมายรวมถงึ การรบัหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค

เพื,อการกศุล เงินสนับสนุน ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอื,นๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะหากการกระทํา

ดงักล่าวเป็นการกระทําที เกดิจากการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ การให้คํามั  นสญัญา การ
ยอมรบั การร้องขอ การเรยีกรอ้ง การให้หรอืรบัสนิบน การชกัจูงสู่การกระทําที ผิดต่อกฎหมาย หรอืทําลายความ
ไว้วางใจ หรือการกระทําใดๆ ที ส่อไปในทางมิชอบ ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัท ต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม   

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถงึ การใหท้รพัยส์นิ สทิธปิระโยชน์อื นใด หรอืสถานที  เช่น สถานที พกั 

สถานที รบัรอง สถานที ประชุม สถานที ชุมนุม เพื ออํานวยความสะดวกแก่พรรคการเมอืง นักการเมือง หรอืบุคคลที 
เกี ยวขอ้งทางการเมอืง เพื อสนบัสนุนนโยบายการกระทําอนัมคิวร หรอืการกระทําใดที ขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึ ง
สง่ผลเสยีต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทั �งเพื อสนบัสนุนใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคม ทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม 
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนักถงึความสาํคญัของหลกัการกํากบัดแูลกจิการ
ที ด ีโดยยดึมั  นในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม รบัผดิชอบและระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย
และมาตรฐานที เกี ยวขอ้ง ดงัที บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การ ทุ จริต  (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ ง เป็ นการแสดงถึ ง
เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของกลุ่มบรษิทับทีเีอสที จะดาํเนินงานตามกรอบและขั �นตอนซึ งเป็นไปตามหลกัการสากล 

บริษทัมีความมุ่งมั ,นในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั โดยไม่ยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชนัใดๆ ทั �งสิ�น 

และกาํหนดให้บริษทั บริษทัย่อย รวมถึงบคุคลที,เกี,ยวข้องกบัการดาํเนินธรุกิจ ดาํเนินการปฏิบติัตามนโยบาย

ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณทางธรุกิจอย่างเคร่งครดั ตลอดจน

ไม่เขา้ไปมสีว่นรว่มในการทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่วา่รปูแบบใด ทั �งทางตรงและทางออ้ม ซึ งครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามใน
ทุกหน่วยงานที เกี ยวข้อง การดําเนินการหรอืกระทําการใดๆ ต้องใหค้วามสําคญักบัความโปร่งใสและคํานึงถงึความ
ซื อสตัย์สจุรติในการตดิต่อทําธุรกรรมกบัคู่คา้ เจา้หน้าที หรอืหน่วยงานต่างๆ ทั �งภาครฐัและเอกชน เพื อหลกีเลี ยงการ
ดาํเนินการที อาจสง่ผลต่อการกระทาํที ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที ด ี

ทั �งนี�  การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั จะเป็นไปตามกรอบ
แนวทางดงัที ประธานกรรมการไดใ้หโ้อวาทไว ้คอื “ทาํถกูต้อง” (Do it Right)  
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แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

1. การให้ การรบั ของขวญั ของกาํนัล (Gifts) ต้องปฏิบติัดงันี�  

1.1 ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรยีกรอ้งของขวญั ของที ระลึก ที เป็นเงนิสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อญัมณี 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิ งของในทาํนองเดยีวกนั กบัผูม้สีว่นเกี ยวขอ้งที ตนไดเ้ขา้ไปตดิต่อประสานงานทั �ง
ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพื อใหไ้ดม้าซึ งผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

1.2 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัยส์นิ สิ งของ ของขวญั ของกาํนัลใดๆ หรอืประโยชน์อื น อนัเป็นการชกั
นําใหเ้กดิการละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ของตน  

1.3 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัยส์นิ สิ งของ ของขวญั หรอืของกาํนัลใดๆ หรอืประโยชน์อื น เพื อจูงใจใน
การตดัสนิใจ หรอืมผีลทาํใหไ้ม่ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและเท่าเทยีม   

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรพัย์สิน สิ งของ หรือประโยชน์อื นใดกับผู้ที เกี ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รใดๆ เพื อแลกกบัสทิธพิเิศษที ไม่ควรได ้หรอืทําใหเ้จา้หน้าที ของรฐัละเวน้
การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายตามที กาํหนดไว ้

กรณียกเว้นที,สามารถกระทาํได้ 

1.5 การใหข้องขวญั ของกาํนัล ในชว่งเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความ
ยนิดใีนโอกาสต่างๆ สามารถกระทาํได ้ในมูลคา่ที เหมาะสม ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัและ
บรษิทัผูร้บั เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งกําหนดราคาของขวญัที รบัในช่วงเทศกาลต้องราคาไม่เกนิ 
3,000 บาท เป็นตน้ โดยการใหฯ้ ตอ้งระบุชื อในนามบรษิทัเท่านั �น และดาํเนินการเบกิจ่ายตามระเบยีบ
บรษิทั 

อนึ ง ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล ครั �งที  2/2561 ที ประชุมไดม้ีมติเห็นชอบใน นโยบายการ 

“งด” รบัของขวญั ของกาํนัล (No Gift Policy) จากผู้เกี,ยวข้องทางธรุกิจ ในทุกเทศกาล โดยจะเริ มถอืปฏบิตัิ

ที บรษิัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากดั (มหาชน) ก่อน ทั �งนี�แนวทางและขั �นตอนปฏบิตัิโดยละเอยีดของนโยบาย
ดงักล่าว บุคลากรของบรษิัทสามารถศึกษาเพิ มเติมได้จาก แนวทางและขั �นตอนปฏิบตัิสําหรบัการให้ การรบั 
ของขวญั ของกาํนลั ในระบบ Intranet ของบรษิทั 

2. การใช้จ่ายสาํหรบัการเลี�ยงรบัรองทางธรุกิจและการใช้จ่ายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้องกบัการปฏิบติัตามสญัญา
ทางธรุกิจ (Hospitality and Expense)  

การใชจ้่ายดงักลา่วสามารถกระทาํได ้ โดยการเบกิจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท์ี ชดัเจน และมหีลกัฐานที 
ตรวจสอบได ้และดาํเนนิการผา่นขั �นตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

 



  6 
 

 

 

3. การบริจาคเพื,อการกศุล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบติัดงันี� 

3.1 การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพื อบรจิาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบรษิทัเท่านั �น โดยการ
บรจิาคเพื อการกุศล ตอ้งเป็น มลูนิธ ิองคก์รสาธารณะกุศล วดั สถานศกึษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
หรอืองคก์รเพื อประโยชน์ต่อสงัคมที มใีบรบัรอง หรอืเชื อถอืได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่น
ขั �นตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

3.2 การบรจิาคเพื อการกุศลในนามสว่นตวั พงึกระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เกี ยวขอ้งหรอืทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัไดว้า่เป็น
การกระทําที ทุจรติเพื อหวงัผลประโยชน์ใด 

4. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบติัดงันี�  

การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพื อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื อในนามบรษิทัเท่านั �น โดยเงนิ
สนบัสนุนที จา่ยไป ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื อธุรกจิ ภาพลกัษณ์ที ด ี และชื อเสยีงของบรษิทั ทั �งนี�การเบกิจ่ายตอ้ง
ระบุวตัถุประสงคท์ี ชดัเจน และมหีลกัฐานที ตรวจสอบได ้และดาํเนนิการผา่นขั �นตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิบติัดงันี� 

5.1 บรษิทัมุ่งเป็นองคก์รที ยดึมั  นในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลที เกี ยวขอ้งทางการเมือง ทั �งทางตรง หรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นการ
ช่วยเหลอืเพื อสาธารณประโยชน์ เช่น การใหใ้ชส้ถานที เป็นหน่วยเลอืกตั �ง เป็นต้น ทั �งนี�ต้องไดร้บัการ
รอ้งขอจากหน่วยงานภาครฐัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุวตัถุประสงคท์ี ชดัเจน และมหีลกัฐานที ตรวจสอบ
ได ้และดาํเนนิการผา่นขั �นตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5.2 ในกรณีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย บรษิทัสนับสนุนใหทุ้กคนมสีทิธิ
เสรภีาพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิที จะแสดงออก เข้าร่วม 
สนับสนุน ใช้สทิธทิางการเมืองได้นอกเวลาทํางาน โดยใช้ทรพัยากรของตนเองเท่านั �น และต้องไม่
กระทาํการอนัใดที เกี ยวขอ้งกบัการเมอืงภายในบรษิทั และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิทั เพื อดาํเนินการ
ดงักลา่ว 

ทั �งนี� บรษิัทไดจ้ดัทําขั �นตอนปฏบิตัโิดยละเอยีดเป็นฉบบัเพิ มเตมิสาํหรบัทั �ง 5 กรณีขา้งต้น อนัประกอบไปดว้ย 
(1) แนวทางและขั �นตอนปฏิบัตกิารใหเ้งนิสนับสนุน (2) แนวทางและขั �นตอนปฏิบตัิสําหรบัการบรจิาคเพื อการกุศล    
(3) แนวทางและขั �นตอนปฏบิตัสิาํหรบัการชว่ยเหลอืทางการเมอืง (4) แนวทางและขั �นตอนปฏบิตัสิาํหรบัการให ้การรบั 
ของขวญั ของกํานัล (5) แนวทางและขั �นตอนปฏิบตัิสาํหรบัการใช้จ่าย การเลี�ยงรบัรองทางธุรกจิและค่าใชจ่้ายอื นๆ 
เพื อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มแีนวทางที ชดัเจนในการปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสาํหรบั
บรษิทัยอ่ยใชเ้ป็นแนวทางเพื อพจิารณาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรษิทั 
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6. หากบุคลากรของบรษิัทพบเห็นการกระทําที เขา้ข่ายการทุจรติ หรอืส่อไปในทางทุจรติที มีผลเกี ยวข้องกบั
บรษิทั ทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยต่อพฤตกิรรมดงักลา่ว ควรแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ี
ผา่นชอ่งทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสที บรษิทักาํหนด 

7. หากบคุลากรของบรษิทักระทาํการทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืฝา่ฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี� จะตอ้งไดร้บับทลงโทษ
ทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัที บรษิทัไดก้าํหนดไว ้โดยวธิกีารลงโทษจะขึ�นอยูก่บัขอ้เทจ็จรงิ และสถานการณ์
แวดลอ้ม รวมถงึอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั �นผดิกฎหมาย  

8. บรษิทัไม่มนีโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบรษิทัที ปฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้่า
การกระทาํนั �นจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

9. กรรมการ และผูบ้รหิารต้องตระหนักถงึความสําคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษา เพื อสรา้งความ
เขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกี ยวกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื อใหพ้นักงานไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชนัฉบบันี�  รวมถึงเป็นแบบอย่างที ด ีในเรื องการมีความซื อสตัย ์
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

อนึ ง การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชั  นและแนวทางปฏิบตัิขา้งต้น ให้ใช้ข ั �นตอน
ปฏบิตั ิระเบยีบ คูม่อืปฏบิตังิานต่างๆ ที เกี ยวขอ้งของบรษิทั ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื นใดที บรษิทัจะกาํหนดขึ�นต่อไป 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน และ
ให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บรษิัทส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอืเจ้าหน้าที ของบรษิัท ดําเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ยตุิธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกํากบัดแูลกจิการที ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั และ
บรษิทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิี ขดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเร ื องดงักล่าวใหบ้รษิัททราบ เพื อจะ
ไดช้ว่ยกนัปรบัปรงุแกไ้ขหรอืดาํเนินการ เพื อใหเ้กดิความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยตุธิรรมต่อไป  

ดว้ยเหตุนี�  บรษิัทจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําที ไม่ถูกต้องหรอืขอ้ร้องเรยีนและให้ความ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื อใหม้ั  นใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกี ยวกบัทรพัยากรบุคคลของบรษิทั
ไดท้ําหน้าที ดแูลและใหค้าํแนะนํา ตลอดจนสอดสอ่งพฤตกิรรม ความประพฤต ิและการกระทําต่างๆ ของพนกังาน หรอื
เจา้หน้าที  ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรื องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํดว้ยความสจุรติใจ 
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เรื,องที,รบัแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาํที,ไม่ถกูต้อง  

1. พบเหน็การกระทาํที ไม่ถูกตอ้งเกี ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น พบเหน็บุคคลในองคก์รตดิ
สนิบน/รบัสนิบน เจา้หน้าที ของหน่วยงานรฐับาล หรอืหน่วยงานเอกชน  

2. พบเหน็การกระทาํที ผดิขั �นตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั หรอืมผีลต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทั  
จนทาํใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจรติ  

3. พบเหน็การกระทาํที ทาํใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ กระทบต่อชื อเสยีงของบรษิทั  

4.   พบเหน็การกระทาํที ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ   

ช่องทางการรบัแจ้งเหต ุเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาํที,ไม่ถกูต้อง 

ปจัจุบนั บรษิทัไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสการทุจรติคอร์รปัชนัสาํหรบับุคลากรของบรษิทัหรอื
บุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน ผา่น 3 ชอ่งทาง ดงันี� 

1) ผ่าน “หนูด่วนชวนชี�ช่อง” 

ผูพ้บเหน็การกระทําที อาจทําใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนั ที เกดิขึ�นกบับรษิัท ทั �งทางตรง 
หรอืทางออ้ม สามารถแจง้เหตุ เบาะแส หรอืยื นขอ้รอ้งเรยีนการกระทําที อาจทําใหเ้กดิความสงสยัไดว้า่เป็นการทุจรติ
คอรร์ปัชนัที เกดิขึ�นกบับรษิทั ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนชี�ช่อง” ซึ งเป็นช่องทางในการรบัแจง้การกระทาํที ไม่ถูกตอ้ง 

โดย 

1.1) คลกิที  Banner ในระบบเครอืขา่ยภายในองคก์ร (Intranet) หรอื Email: DoItRight@btsgroup.co.th 
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1.2) ผ่านสายดว่น (Hotline) หนูดว่นชวนชี�ช่อง โดยมบีรษิทัรบัเร ื องรอ้งเรยีนอสิระภายนอกเป็น
ผูด้าํเนินการ  

โทรศพัท์:  1 800 292 777 และ +66 (0) 2677 2800 

Email:  tell@thailand-ethicsline.com 

ไปรษณีย:์  ตูป้.ณ. 2712 ไปรษณยีบ์างรกั กรงุเทพฯ 10500 

2)  ผ่านผู้บงัคบับญัชา / ต้นสงักดัของตนเองโดยตรง 

3) ผ่านฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

โทรศพัท:์  +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1418, 1419 

Email:  DoItRight@btsgroup.co.th 

ไปรษณยี:์  จา่หน้าถงึฝา่ยทรพัยากรมนุษยต์ามที อยูข่องบรษิทั 

มาตรการคุ้มครอง และรกัษาความลบั  

เพื อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลที กระทําโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะปกปิดชื อ ที อยู ่หรอื
ขอ้มูลใดๆ ที สามารถระบุตวัผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้รอ้งเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไวเ้ป็น
ความลบั โดยจํากดัเฉพาะผูท้ี มีหน้าที รบัผดิชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื องรอ้งเรยีนเท่านั �น ที สามารถเข้าถึง
ขอ้มลูดงักลา่วได ้  

ทั �งนี� ผูไ้ดร้บัขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าที ที เกี ยวขอ้งกบัเรื องรอ้งเรยีน มหีน้าที เกบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรยีน และ
เอกสารหลกัฐานของผู้รอ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื นที ไม่มหีน้าที เกี ยวขอ้ง 
เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที ที กฎหมายกาํหนด  

ขั �นตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ   

1. เมื อไดร้บัการแจง้เบาะแส บรษิทัมอบหมายใหฝ้่ายทรพัยากรมนุษย์เป็นผูก้ลั  นกรองและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
เบื�องตน้ โดยหากฝา่ยทรพัยากรมนุษยพ์จิารณาเบาะแสแลว้พบว่า ขอ้มลูเพยีงพอ มมีูล และมคีวามน่าเชื อถอื 
จงึดาํเนินการเสนอรายชื อคณะกรรมการสอบสวนใหผู้อ้าํนวยการใหญ่สายปฏบิตักิารพจิารณา และดาํเนินการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

2. ในระหว่างการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ ผู้อาํนวยการใหญ่ฝ่ายปฏบิัติการ กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บรหิาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ
รอ้งเรยีนไดท้ราบ   
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3. หากสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที ม ีมเีหตุอนัควรเชื อไดว้า่ผูท้ ี ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํการ
ทุจรติจรงิ บรษิทัจะใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบข้อกล่าวหา และใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาพสิจูน์ตนเอง โดย
การหาขอ้มูลหรอืหลกัฐานเพิ มเตมิที แสดงใหเ้หน็ว่าตนเองไม่มสีว่นเกี ยวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจรติตามที ได้
ถกูกล่าวหา 

4. หากผู้ถูกกล่าวหาไดก้ระทําการทุจรติจรงิ การทุจรตินั �นถือว่าเป็นการกระทําผดินโยบายต่อต้านการทุจรติ  
จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิัท จะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบที บรษิัทไดกํ้าหนดไว้
และหากการกระทาํนั �นผดิกฎหมาย ผูก้ระทาํผดิอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย  

การประเมินความเสี,ยงด้านทุจริต 

บรษิทัตระหนกัว่ากระบวนการบรหิารความเสี ยงเป็นองคป์ระกอบที สาํคญัที ช่วยใหบ้รษิทัสามารถเหน็ถงึความ
เสี ยงดา้นต่างๆ จากการดาํเนินธุรกจิ และทําใหส้ามารถเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงของ
สภาพธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม มีศกัยภาพและทนัท่วงที อกีทั �งยงัช่วยเพิ มโอกาสในการเติบโตทางธุรกจิอย่างยั  งยนื 
ดงันั �น นับแต่ปี 2558/59 เป็นต้นมา บรษิทัไดก้ําหนดให้ “ความเสี ยงดา้นการทุจรติ” เป็นส่วนหนึ งของกระบวนการ
บรหิารความเสี ยงของบรษิทันอกเหนือจากความเสี ยงทางธุรกจิในการจดัทําแผนธุรกจิ (Business Plan) รวมทั �งจดัทํา
คูม่อืบรหิารความเสี ยงดา้นการทุจรติขึ�นดว้ย 

บรษิทัมุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารและพนักงานมคีวามเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทั ซึ งอาจมคีวามเสี ยง
จากการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื อใหส้ามารถจดัการความเสี ยงดงักล่าวได ้โดยบรษิัทจะมีการทบทวนการประเมินความ
เสี ยงในเรื องนี�เป็นประจาํทุกปี  

การอบรม สื,อสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัจะจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจที ถูกต้องถงึภาพรวมของการทุจรติคอรร์ปัชนั  รวมไปถงึนโยบาย
และแนวทางในการบรหิารความเสี ยงดา้นการทุจรติขององค์กรในปจัจุบนั ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิัท เพื อใหม้ีความ
เขา้ใจและสามารถนําไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถงึการเสรมิสรา้งและกระตุน้จติสาํนึก 
ที ดอียา่งต่อเนื องในการดาํรงตนตามกรอบแนวทาง “ทาํถกูตอ้ง” (Do It Right) ผา่นกจิกรรมต่อไปนี� 

1. การจดัอบรมเกี ยวกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัอยา่งต่อเนื องเป็นประจาํทกุปี 

2. การจดัอบรมเกี ยวกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัใหแ้ก่พนักงาน
ใหม่ทุกคนไดร้บัทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

3. การจดักจิกรรมพเิศษ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เป็นตน้ 
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นอกจากนี� บรษิทัจะสื อสาร เผยแพร ่มาตรการและนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึชอ่งทางการแจง้
เบาะแส และขอ้มูลอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบ อาท ิบรษิทัยอ่ย คู่คา้ทางธุรกจิ ผูข้ายสนิคา้
และบรกิาร สาธารณชน เป็นตน้  โดยผ่านช่องทางการสื อสารที หลากหลายทั �งภายในและภายนอกองคก์ร ไม่วา่จะเป็น 
จดหมายอเิล็คทรอนิกส์ (E-mail) เวบ็ไซต์บรษิัท จดหมายแจ้งนโยบายฯ ถงึคู่คา้ของบรษิัท แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์
ภายในองคก์รและประตูลฟิต์โดยสาร  จอประชาสมัพนัธ์ (Display Screen) บรเิวณโถงทางเขา้ รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) เป็นต้น ทั �งนี�  เพื อให้ครอบคลุม เข้าถึง และเหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมายที เกี ยวขอ้งแต่ละกลุม่  

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทักาํหนดใหม้กีารทบทวนปรบัปรงุมาตรการและนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งสมํ าเสมอทุกๆ ปี 
หรอืเมื อมกีารเปลี ยนแปลงที กระทบต่อการปฏบิตังิานอยา่งเป็นสาระสาํคญั ทั �งนี� เพื อใหม้ั  นใจวา่มาตรการและนโยบาย
ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองบรษิทั รวมทั �งเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง 


