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สารจากประธานกรรมการ  

นบัตงัแต่ไดม้กีารดาํเนินธุรกจิอยา่งจรงิจงัในประเทศไทยเมอื  ปีทผีา่นมา กลุม่บรษิทัของเราไดท้ําโครงการ

ต่างๆ มากมาย ในหลากหลายสาขาธุรกิจ โครงการเหล่านันมไีม่น้อยเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีต้องใช้ทรพัยากรเป็น

จาํนวนมาก ทงัเงนิทุน บุคคลากร และความเชยีวชาญเฉพาะทาง ซงึโดยธรรมชาต ิโครงการเหล่านีกย็่อมจะมปัีญหา

และอุปสรรคนานับประการให้แก้ไขและฝ่าฝัน เมือเวลาผ่านไป บางโครงการประสบปัญหาต้องยุติลง บางโครงการ

สามารถผ่านพน้ปัญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาอนัยากลําบากเหล่านันมาได ้นอกจากผลงานและความสําเรจ็ทมีีไดใ้น

ทุกวนันี สงิหนึงทอียากจะใหทุ้กคนตระหนักกค็อื วธิกีารทาํงาน   

นอกจากการทาํงานแบบมอือาชพีแลว้ ถ้าเรายึดเอาความถกูต้องเป็นเกณฑ ์ผลงานนนัจะมพีนืฐานทมีนัคง 

โดยเฉพาะงานททีาํภายใตข้อ้จาํกดัหรอืปัญหาอนัละเอยีดอ่อน ไม่ว่าจะคิด พดู หรือทาํ ความถกูต้องจะช่วยให้งาน

นันลลุ่วงไปได้ ทงัในเวลาช่วงนนั และไม่กอ่ใหเ้กดิปัญหาอนืๆ ตามมาในภายหลงั   

หากพนักงานทุกคนมีหลกันีในการทาํงาน งานต่างๆ ของเราจากทุกๆ หน่วย เมอืมาประกอบกนักจ็ะเป็น

ผลงานทมีคีณุภาพ เช่นนี องคก์รจะมภีมิูคุ้มกนัทีแขง็แรง เติบโตได้อย่างมนัคง ประกอบกบัเจตนารมณ์ทเีราอยาก

เหน็สงัคมมคีณุภาพทดีขีนึ กลุ่มบรษิทัของเรากจ็ะเป็นกจิการทไีดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง และเป็นองคก์รทีดี อยู่คู่

ไปกบัความเจริญของสงัคมอย่างแท้จริง 

จากทกีล่าวมาขา้งต้น ดว้ยบรษิัทฯ เลง็เห็นถึงความสําคญัทีจะสนับสนุนใหพ้วกเราดาํรงตนให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นพลเมอืงทดีขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิทถีูกต้องตามกฎหมาย

ดว้ยความโปร่งใส ดงัทบีรษิัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติกบัภาคธุรกจิเอกชนชนันําของประเทศไทย เพอืแสดงเจตนารมณ์วา่กลุ่มบรษิทั

จะดาํเนินงานตามกรอบและขนัตอนซงึเป็นไปตามหลกัการสากล 

ทีผ่านมา บริษัทฯ เชือว่าพวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่เพือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานทชีดัเจน บรษิัทฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั ฉบบัสมบูรณ์นีขนึ เพอืเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม อกีทังยงัเพือให้สอดคล้องกบัคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัต ิ

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ โดยบรษิัทฯ มุ่งหมายใหทุ้กคนในองค์กร 

ไดม้คีวามเขา้ใจเกยีวกบัการต่อต้านการทุจรติ ภายใตน้โยบายเดยีวกนั รวมถงึผูม้สีว่นเกยีวขอ้งกบับรษิทัไดร้บัทราบ

เจตนารมณ์ของบรษิทัทมีุ่งมนัต่อตา้นการทจุรติ  

 

 

 นายครี ีกาญจนพาสน์ 

 ประธานกรรมการ 
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  

ประกอบดว้ย  

 นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และแนวทางปฏบิตั ิ 

 นโยบายว่าดว้ยการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิหรอืข้อรอ้งเรียนและให้ความคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อ

รอ้งเรยีน 

 คูม่อืบรหิารความเสยีงดา้นการทุจรติ ซงึจดัทาํเป็นฉบบัเพมิเตมิประกอบมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั

ฉบบันี 

เดมิคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจนในคู่มอืจรยิธรรม (Code of Conduct) สาํหรบัพนักงานในกลุ่มบรษิทั แต่เพอืความชดัเจนในการดาํเนินการใน

เรอืงทมีคีวามเสยีงกบัการเกดิทุจรติคอร์รปัชนั และเป็นแนวทางปฏบิตังิานอยา่งเป็นรปูธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึได้

กาํหนดนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏบิตัฉิบบันีแยกออกจากนโยบายการกาํกบัดแูล

กจิการและจรยิธรรมทางธรุกจิ (Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct) สาํหรบัพนกังานใน

กลุ่มบรษิทั เพอืแสดงถงึความมุ่งมนัและเจตนารมณ์ทบีรษิทัจะต่อตา้นการทุจรติทุกรูปแบบ อกีทงัยงัเพอืใหพ้นักงาน

สามารถเขา้ถึงนโยบายไดโ้ดยตรง โดยบรษิัทมุ่งหมายให้ทุกคนในองคก์ร ไดม้ีความเขา้ใจเกยีวกบัการต่อต้านการ

ทุจรติภายใต้นโยบายเดยีวกนั รวมถึงผู้มีส่วนเกียวข้องกบับรษิัทได้รบัทราบเจตนารมณ์ของบรษิัททีมุ่งมนัในการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัดว้ย 

คาํนิยาม  

“การทุจริตคอร์รปัชนั” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทมีิชอบดว้ยกฎหมายเพอืตนเองหรอืผู้อนื ในทุก

รปูแบบทงัทางตรงหรอืทางออ้ม ซงึหมายรวมถงึ การรบัหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค

เพือการกศุล เงินสนับสนุน ค่าของขวญั ค่าอาํนวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นต้น 

โดยเฉพาะหากการกระทําดงักล่าวเป็นการกระทาํทเีกดิจากการใชอ้าํนาจอยา่งไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ การ

ให้คาํมนัสญัญา การยอมรบั การรอ้งขอ การเรยีกรอ้ง การให้หรอืรบัสนิบน การชกัจูงสู่การกระทําทผีิดต่อกฎหมาย 

หรอืทําลายความไวว้างใจ หรอืการกระทําใดๆ ทสีอ่ไปในทางมชิอบ ทําใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมและความเสยีหายต่อ

บรษิทั ต่อเศรษฐกจิ สงัคม   

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถงึ การใหท้รพัยส์นิ สทิธปิระโยชน์อนืใด หรอืสถานท ีเช่น สถานทพีกั 

สถานทรีบัรอง สถานทปีระชุม สถานทชีุมนุม เพอือํานวยความสะดวกแก่พรรคการเมอืง นักการเมือง หรอืบุคคลที

เกยีวขอ้งทางการเมอืง เพอืสนบัสนุนนโยบายการกระทําอนัมคิวร หรอืการกระทําใดทขีดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซงึ

สง่ผลเสยีต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทงัเพอืสนบัสนุนใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคม ทงัทางตรงหรอืทางออ้ม 
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความสาํคญัของหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทดี ีโดยยดึมนัในการดาํเนินธรุกจิดว้ยความซอืสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม รบัผดิชอบและระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย

และมาตรฐานทเีกยีวขอ้ง ดงัทีบรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองต่ออายุ (Re-certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภ าคเอกช น ไท ย ใน การต่ อต้ าน ก ารทุ จ ริต  (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption) เป็นทเีรยีบรอ้ยเมอืวนัท ี5 พฤศจกิายน 2561 ซงึเป็นการแสดงถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของกลุ่มบรษิัท   

บทีเีอสทจีะดาํเนินงานตามกรอบและขนัตอนซงึเป็นไปตามหลกัการสากล 

บริษทัมคีวามมุ่งมนัในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั โดยไม่ยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชนัใดๆ ทงัสิน 

และกาํหนดให้บริษทั บริษทัย่อย รวมถึงบคุคลทีเกียวข้องกบัการดาํเนินธรุกิจ ดาํเนินการปฏิบติัตามนโยบาย

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชันและแนวทางปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครดั 

ตลอดจนไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่ารูปแบบใด ทงัทางตรงและทางออ้ม ซึงครอบคลุมใหม้กีาร

ปฏิบตัิตามในทุกหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง การดาํเนินการหรอืกระทําการใดๆ ต้องให้ความสําคญักบัความโปร่งใสและ

คาํนึงถงึความซอืสตัยส์ุจรติในการตดิต่อทําธุรกรรมกบัคู่คา้ เจา้หน้าทหีรอืหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน เพอื

หลกีเลยีงการดาํเนินการทอีาจสง่ผลต่อการกระทาํทไีม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการทดี ี

ทังนี การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั จะเป็นไปตามกรอบ

แนวทางดงัทปีระธานกรรมการไดใ้หโ้อวาทไว ้คอื “ทาํถกูต้อง” (Do it Right)  
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แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

1. การให้ การรบั ของขวญั ของกาํนัล (Gifts) ต้องปฏิบติัดงันี 

1.1 ไม่ร ับ ไม่ให้ หรือเรยีกรอ้งของขวญั ของทีระลึก ทีเป็นเงนิสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อญัมณ ี

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงิของในทาํนองเดยีวกนั กบัผูม้สีว่นเกยีวขอ้งทตีนไดเ้ขา้ไปตดิต่อประสานงานทงั

ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพอืใหไ้ดม้าซงึผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

1.2 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัยส์นิ สงิของ ของขวญั ของกาํนัลใดๆ หรอืประโยชน์อนื อนัเป็นการชกั

นําใหเ้กดิการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทขีองตน  

1.3 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัยส์นิ สงิของ ของขวญั หรอืของกาํนัลใดๆ หรอืประโยชน์อนื เพอืจูงใจใน

การตดัสนิใจ หรอืมผีลทาํใหไ้ม่ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและเท่าเทยีม   

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรพัย์สิน สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกับผู้ทีเกียวข้องกับธุรกิจ

หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รใดๆ เพอืแลกกบัสทิธพิเิศษทไีม่ควรได ้หรอืทําใหเ้จา้หน้าทขีองรฐัละเวน้

การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายตามทกีาํหนดไว ้

กรณียกเว้นทีสามารถกระทาํได้ 

1.5 การใหข้องขวญั ของกาํนัล ในชว่งเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความ

ยนิดใีนโอกาสต่างๆ สามารถกระทําได ้ในมลูคา่ทเีหมาะสม ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัและ

บรษิทัผูร้บั เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งกําหนดราคาของขวญัทรีบัในช่วงเทศกาลต้องราคาไม่เกนิ 

3,000 บาท เป็นตน้ โดยการใหฯ้ ต้องระบุชอืในนามบรษิทัเท่านัน และดาํเนินการเบิกจ่ายตามระเบยีบ

บรษิทั 

อนึง ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล ครงัท ี2/2561 ทีประชุมไดม้ีมติเห็นชอบใน นโยบายการ 

“งด” รบัของขวญั ของกาํนัล (No Gift Policy) จากผู้เกียวข้องทางธรุกิจ ในทุกเทศกาล โดยจะเรมิถอืปฏบิตัิ

ทบีรษิทั บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) ก่อน ทงันี แนวทางและขนัตอนปฏบิตัิโดยละเอยีดของนโยบาย

ดงักล่าว บุคลากรของบรษิัทสามารถศึกษาเพิมเติมได้จาก แนวทางและขนัตอนปฏิบตัิสําหรบัการให้ การรบั 

ของขวญั ของกาํนลั ในระบบ Intranet ของบรษิทั 

2. การใช้จ่ายสาํหรบัการเลียงรบัรองทางธรุกิจและการใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการปฏิบติัตามสญัญา

ทางธรุกิจ (Hospitality and Expense)  

การใชจ่้ายดงักลา่วสามารถกระทาํได ้ โดยการเบกิจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท์ชีดัเจน และมหีลกัฐานที

ตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขนัตอนตามระเบยีบของบรษิทั 
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3. การบริจาคเพือการกศุล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบติัดงันี 

3.1 การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพอืบรจิาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบรษิทัเท่านนั โดยการ

บรจิาคเพอืการกุศล ตอ้งเป็น มลูนิธ ิองคก์รสาธารณะกศุล วดั สถานศกึษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

หรอืองคก์รเพอืประโยชน์ต่อสงัคมทมีใีบรบัรอง หรอืเชอืถอืได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่น

ขนัตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

3.2 การบรจิาคเพอืการกุศลในนามสว่นตวั พงึกระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เกยีวขอ้งหรอืทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัไดว้า่เป็น

การกระทําททีุจรติเพอืหวงัผลประโยชน์ใด 

4. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบติัดงันี  

การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพอืสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชอืในนามบรษิทัเท่านัน โดยเงนิ

สนบัสนุนทจีา่ยไป ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พอืธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทดี ีและชอืเสยีงของบรษิทั ทงัน ีการเบกิจา่ยตอ้ง

ระบุวตัถุประสงคท์ชีดัเจน และมหีลกัฐานทตีรวจสอบได ้และดาํเนนิการผ่านขนัตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5. การช่วยเหลือทางการเมอืง (Political Contribution) ต้องปฏิบติัดงันี 

5.1 บรษิทัมุ่งเป็นองคก์รทยีดึมนัในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติามกฎหมาย และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึง ไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก ่         

พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งทางการเมอืง ทังทางตรงหรอืทางออ้ม เว้นแต่เป็น

การช่วยเหลอืเพอืสาธารณประโยชน์ เช่น การใหใ้ชส้ถานทเีป็นหน่วยเลอืกตงั เป็นต้น ทงันี ต้องไดร้บั

การรอ้งขอจากหน่วยงานภาครฐัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุวตัถุประสงค์ทีชดัเจน และมีหลกัฐานที

ตรวจสอบได ้และดาํเนนิการผา่นขนัตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5.2 ในกรณีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย บรษิทัสนับสนุนใหทุ้กคนมสีทิธิ

เสรภีาพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิทีจะแสดงออก เข้าร่วม 

สนับสนุน ใช้สทิธทิางการเมืองได้นอกเวลาทํางาน โดยใช้ทรพัยากรของตนเองเท่านัน และต้องไม่

กระทําการอนัใดทเีกยีวขอ้งกบัการเมอืงภายในบรษิัท และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิทัเพอืดาํเนินการ

ดงักลา่ว 

ทงันี บรษิัทไดจ้ดัทําขนัตอนปฏบิตัโิดยละเอยีดเป็นฉบบัเพมิเตมิสาํหรบัทงั 5 กรณีขา้งต้น อนัประกอบไปดว้ย 

(1) แนวทางและขนัตอนปฏิบัตกิารให้เงนิสนับสนุน (2) แนวทางและขนัตอนปฏิบตัิสําหรบัการบรจิาคเพอืการกุศล    

(3) แนวทางและขนัตอนปฏบิตัสิาํหรบัการช่วยเหลอืทางการเมอืง (4) แนวทางและขนัตอนปฏบิตัสิาํหรบัการให ้การรบั 

ของขวญั ของกํานัล (5) แนวทางและขนัตอนปฏิบตัิสาํหรบัการใช้จ่าย การเลยีงรบัรองทางธุรกจิและค่าใชจ่้ายอนืๆ 

เพอืใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มแีนวทางทชีดัเจนในการปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสาํหรบั

บรษิทัยอ่ยใชเ้ป็นแนวทางเพอืพจิารณาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรษิทั 
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6. ค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments)  

“ค่าอํานวยความสะดวก” หมายถึง เงนิ สงิของ หรอื สทิธิประโยชน์ใดๆ ทีมอบให้แก่เจ้าหน้าทีรฐั เพอืลด

ขนัตอน เร่งรดั หรอืยนืยนัวา่จะไดผ้ลตามกระบวนการทาํงานทเีจา้หน้าทมีหีน้าทตีอ้งปฏบิตัอิยูแ่ล้ว 

บรษิัท ไม่มี นโยบายจ่ายค่าอํานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษทีถูกต้องตาม

กฎหมายเป็นสงิทยีอมรบัไดต้ราบเท่าทกีระบวนการดงักล่าวเปิดใหบ้รกิารกบัทุกๆ คน หรอืทาํไดต้ามขอบเขต

ของกฎหมายทปีระเทศนนัๆ กาํหนด 

7. หากบุคลากรของบรษิทัพบเหน็การกระทําทเีขา้ขา่ยการทุจรติหรอืสอ่ไปในทางทุจรติทมีผีลเกยีวขอ้งกบับรษิทั 

ทงัทางตรงหรอืทางออ้ม ต้องไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยต่อพฤตกิรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีผ่าน

ชอ่งทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสทบีรษิทักาํหนด 

8. หากบคุลากรของบรษิทักระทาํการทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี จะตอ้งไดร้บับทลงโทษ

ทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัทบีรษิทัไดก้าํหนดไว ้โดยวธิกีารลงโทษจะขนึอยูก่บัขอ้เท็จจรงิ และสถานการณ์

แวดลอ้ม รวมถงึอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนนัผดิกฎหมาย  

9. บรษิทัไม่มนีโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบรษิทัทปีฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้่า

การกระทาํนนัจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิกต็าม 

10. กรรมการและผู้บรหิารต้องตระหนักถงึความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ให้คาํปรกึษา เพอืสรา้งความ

เขา้ใจทถีกูต้องแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพอืใหพ้นกังานสามารถปฏบิตัติน

ให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนัฉบับนี รวมถึงเป็นแบบอย่างทีดใีนเรอืงความ

ซอืสตัย ์มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

อนึง การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนัและแนวทางปฏิบตัิขา้งต้น ให้ใช้ขนัตอน

ปฏบิตั ิระเบยีบ คูม่อืปฏบิตังิานต่างๆ ทเีกยีวขอ้งของบรษิทั ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอินืใดทบีรษิทัจะกาํหนดขนึต่อไป 
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นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน และ

ให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บรษิัทส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอืเจ้าหน้าทขีองบรษิัท ดําเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

ยตุธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกํากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั และ

บรษิทัคาดหวงัใหบุ้คลากรทุกคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิขีดัหรอืสงสยัวา่จะขดัต่อเรอืงดงักล่าวใหบ้รษิทัทราบ 

เพอืจะไดช้่วยกนัปรบัปรุง แกไ้ข หรอืดาํเนินการเพอืใหเ้กดิความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยตุธิรรมต่อไป  

ดว้ยเหตุนี บรษิัทจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทําทีไม่ถูกต้องหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วาม

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเพอืใหม้นัใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกยีวกบัทรพัยากรบุคคลของบรษิัท

ไดท้ําหน้าทดีแูลและใหค้าํแนะนํา ตลอดจนสอดสอ่งพฤตกิรรม ความประพฤต ิและการกระทําต่างๆ ของพนกังาน หรอื

เจา้หน้าท ีใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรอืงดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครองหากเป็นการกระทาํดว้ยความสุจรติใจ 

เรอืงทีรบัแจ้งเบาะแส หรอืรอ้งเรียนการกระทาํทีไม่ถกูต้อง  

1. พบเหน็การกระทําทไีม่ถูกต้องเกยีวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น พบเหน็บุคคลในองค์กรตดิ

สนิบน/รบัสนิบน เจา้หน้าทหีน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชน  

2. พบเหน็การกระทาํทผีดิขนัตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั หรอืมผีลต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทั  

จนทาํใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจรติ  

3. พบเหน็การกระทาํททีาํใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ กระทบต่อชอืเสยีงของบรษิทั  

4.   พบเหน็การกระทาํทผีดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธรุกจิ   

ช่องทางการรบัแจ้งเหต ุเบาะแส หรอืร้องเรียนการกระทาํทีไม่ถกูต้อง 

ปัจจุบนั บรษิทัไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสการทุจรติคอร์รปัชนัสาํหรบับุคลากรของบรษิทัหรอื

บุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน ผ่าน 3 ช่องทาง ดงันี 

1) ผ่าน “หนูด่วนชวนชีช่อง” 

ผูพ้บเห็นการกระทําทีอาจทําใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเกิดขนึกบับรษิัท ทงัทางตรง 

หรอืทางออ้ม สามารถแจง้เหตุ เบาะแส หรอืยนืขอ้รอ้งเรยีนการกระทําทอีาจทําใหเ้กดิความสงสยัไดว้า่เป็นการทุจรติ

คอรร์ปัชนัทเีกดิขนึกบับรษิทั ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนชีช่อง” ซงึเป็นช่องทางในการรบัแจง้การกระทาํทไีม่ถูกต้อง 

โดย 
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1.1) คลกิท ีBanner ในระบบเครอืขา่ยภายในองคก์ร (Intranet) หรอืทางอเีมล DoItRight@btsgroup.co.th 

 

1.2) ผ่านสายดว่น (Hotline) หนูดว่นชวนชชี่อง โดยมบีรษิทัรบัเรอืงรอ้งเรยีนอสิระภายนอกเป็น

ผูด้าํเนินการ  

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

Email:  tell@thailand-ethicsline.com 

ไปรษณยี:์  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:์  จา่หน้าถงึฝ่ายทรพัยากรมนุษยต์ามทอียูข่องบรษิทั 

มาตรการคุ้มครอง และรกัษาความลบั  

เพอืเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลทกีระทําโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะปกปิดชอื ทอียู ่หรอื

ขอ้มูลใดๆ ทีสามารถระบุตวัผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้รอ้งเรยีนและผู้ให้ข้อมูลไวเ้ป็น

ความลบั โดยจํากดัเฉพาะผูท้ีมีหน้าทีรบัผดิชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรอืงรอ้งเรยีนเท่านัน ทีสามารถเข้าถึง

ขอ้มลูดงักลา่วได ้  

ทงันี ผู้ไดร้บัขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าททีเีกยีวขอ้งกบัเรอืงรอ้งเรยีน มหีน้าทเีกบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรยีน และ

เอกสารหลกัฐานของผู้รอ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอนืทไีม่มหีน้าทเีกยีวขอ้ง 

เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าททีกีฎหมายกาํหนด  
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ขนัตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ   

1. เมอืไดร้บัการแจง้เบาะแส บรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นผูก้ลนักรองและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

เบอืงตน้ โดยหากฝ่ายทรพัยากรมนุษยพ์จิารณาเบาะแสแลว้พบวา่ ขอ้มลูเพยีงพอ มมีูล และมคีวามน่าเชอืถอื 

จงึดาํเนินการเสนอรายชอืคณะกรรมการสอบสวนใหผู้อ้าํนวยการใหญ่สายปฏบิตักิารพจิารณา และดาํเนินการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

2. ในระหว่างการสบืสวนข้อเท็จจรงิ ผู้อํานวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บรหิาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ

รอ้งเรยีนไดท้ราบ 

3. หากสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ขอ้มูลหรอืหลกัฐานทมี ีมเีหตุอนัควรเชอืไดว้า่ผูท้ถีูกกล่าวหาไดก้ระทาํการ

ทุจรติจรงิ บรษิทัจะใหส้ทิธผิู้ถูกกล่าวหาไดร้บัทราบข้อกล่าวหา และใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาพสิจูน์ตนเอง โดย

การหาขอ้มูลหรอืหลกัฐานเพมิเตมิทแีสดงใหเ้หน็วา่ตนเองไม่มสีว่นเกยีวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจรติตามทไีด้

ถกูกล่าวหา 

4. หากผู้ถูกกล่าวหาไดก้ระทําการทุจรติจรงิ การทุจรตินันถือว่าเป็นการกระทําผดินโยบายต่อต้านการทุจรติ  

จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิัท จะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทบีรษิัทไดก้ําหนดไว้

และหากการกระทาํนนัผดิกฎหมาย ผูก้ระทาํผดิอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย  

การประเมินความเสียงด้านทุจริต 

บรษิทัตระหนักว่ากระบวนการบรหิารความเสยีงเป็นองคป์ระกอบทสีาํคญัทช่ีวยใหบ้รษิทัสามารถเหน็ถงึความ

เสยีงดา้นต่างๆ จากการดาํเนินธุรกจิ และทําใหส้ามารถเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงของ

สภาพธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม มีศกัยภาพและทนัท่วงที อกีทงัยงัช่วยเพมิโอกาสในการเติบโตทางธุรกจิอย่างยงัยนื 

ดงันัน นับแต่ปี 2558/59 เป็นต้นมา บรษิัทไดก้ําหนดให้ “ความเสยีงดา้นการทุจรติ” เป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

บรหิารความเสยีงของบรษิทันอกเหนือจากความเสยีงทางธรุกจิในการจดัทําแผนธุรกจิ (Business Plan) รวมทงัจดัทํา

คูม่อืบรหิารความเสยีงดา้นการทุจรติขนึดว้ย 

บรษิทัมุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารและพนักงานมคีวามเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทั ซงึอาจมคีวามเสยีง

จากการทุจรติคอรร์ปัชนั เพอืใหส้ามารถจดัการความเสยีงดงักล่าวได ้โดยบรษิัทจะมีการทบทวนการประเมินความ

เสยีงในเรอืงนีเป็นประจาํทุกปี  
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การอบรม สือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัจะจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจทถีูกตอ้งเกยีวกบัภาพรวมของการทุจรติคอรร์ปัชนั  รวมไปถงึ

นโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสยีงดา้นการทุจรติขององคก์รในปัจจุบนัใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทั เพอืใหม้ี

ความเขา้ใจและสามารถนําไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถงึการเสรมิสรา้งและ

กระตุ้นจติสาํนึกทดีอียา่งต่อเนืองในการดาํรงตนตามกรอบแนวทาง “ทาํถกูตอ้ง” (Do It Right) ผา่นกจิกรรมต่อไปน ี

1. การจดัอบรมเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทกุปี 

2. การจดัอบรมเกยีวกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัใหแ้ก่พนักงาน

ใหมทุ่กคนไดร้บัทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

3. การจดักจิกรรมพเิศษ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เป็นตน้ 

นอกจากนี บรษิทัจะสอืสาร เผยแพร่ มาตรการและนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทางการแจง้

เบาะแส และขอ้มูลอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง แก่ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบ อาทิ บรษิทัยอ่ย คูค่า้ทางธุรกจิ ตวัแทน

ทางธุรกจิ สาธารณชน เป็นตน้  โดยผ่านช่องทางการสอืสารทหีลากหลายทงัภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น 

จดหมายอเิล็คทรอนิกส ์(Email) เวบ็ไซต์บรษิัท จดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่คา้ของบรษิัท แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์

ภายในองค์กรและประตูลฟิต์โดยสาร จอประชาสมัพนัธ์ (Display Screen) บรเิวณโถงทางเขา้ รายงานการเปิดเผย

ข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) เป็นต้น ทังนี  เพือให้ครอบคลุม เข้าถึง และเหมาะสมกับ

กลุม่เป้าหมายทเีกยีวขอ้งแต่ละกลุม่  

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทักาํหนดใหม้กีารทบทวนปรบัปรงุมาตรการและนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งสมําเสมอทุกๆ ปี 

หรอืเมอืมกีารเปลยีนแปลงทกีระทบต่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นสาระสาํคญั ทงันี เพอืใหม้นัใจวา่มาตรการและนโยบาย

ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองบรษิทั รวมทงัเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 


