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สารจากประธานกรรมการ
นับตัง้ แต่ได้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างจริงจังในประเทศไทยเมื่อ 25 ปี ทผ่ี ่านมา กลุ่มบริษทั ของเราได้ทาโครงการ
ต่างๆ มากมาย ในหลากหลายสาขาธุรกิจ โครงการเหล่านัน้ มีไม่น้อยเป็ นโครงการขนาดใหญ่ท่ตี ้องใช้ทรัพยากรเป็ น
จานวนมาก ทัง้ เงินทุน บุคคลากร และความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ซึง่ โดยธรรมชาติ โครงการเหล่านี้กย็ ่อมจะมีปัญหา
และอุปสรรคนานับประการให้แก้ไขและฝ่ าฝั น เมื่อเวลาผ่านไป บางโครงการประสบปั ญหาต้องยุติลง บางโครงการ
สามารถผ่านพ้นปั ญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาอันยากลาบากเหล่านัน้ มาได้ นอกจากผลงานและความสาเร็จทีม่ ไี ด้ใน
ทุกวันนี้ สิง่ หนึ่งทีอ่ ยากจะให้ทุกคนตระหนักก็คอื วิธกี ารทางาน
นอกจากการทางานแบบมืออาชีพแล้ว ถ้าเรายึดเอาความถูกต้องเป็ นเกณฑ์ ผลงานนัน้ จะมีพน้ื ฐานทีม่ นคง
ั่
โดยเฉพาะงานทีท่ าภายใต้ขอ้ จากัดหรือปั ญหาอันละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะคิ ด พูด หรือทา ความถูกต้องจะช่วยให้งาน
นัน้ ลุล่วงไปได้ ทัง้ ในเวลาช่วงนัน้ และไม่ก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง
หากพนักงานทุกคนมีหลักนี้ ในการทางาน งานต่างๆ ของเราจากทุกๆ หน่ วย เมื่อมาประกอบกันก็จะเป็ น
ผลงานทีม่ คี ุณภาพ เช่นนี้ องค์กรจะมีภมู ิ ค้มุ กันทีแ่ ข็งแรง เติ บโตได้อย่างมันคง
่ ประกอบกับเจตนารมณ์ทเ่ี ราอยาก
เห็นสังคมมีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ กลุ่มบริษทั ของเราก็จะเป็ นกิจการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในวงกว้าง และเป็ นองค์กรที ด่ ี อยู่คู่
ไปกับความเจริญของสังคมอย่างแท้จริง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะสนับสนุ นให้พวกเราดารงตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็ นพลเมืองที่ดขี องประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ด้วยความโปร่งใส ดังทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วมคาประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption) กับ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนชัน้ น าของประเทศไทย เพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ว่ากลุ่มบริษทั จะดาเนินงานตามกรอบและขัน้ ตอนซึง่ เป็ นไปตามหลักการสากล
ที่ผ่ า นมา บริษั ท ฯ เชื่อ ว่ า พวกเราทุ ก คนสามารถปฏิบ ัติ งานได้เป็ น อย่ า งดี แต่ เพื่อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการต่ อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน ฉบับสมบูรณ์ น้ีข้นึ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นรูปธรรม อีกทัง้ ยังเพื่อให้สอดคล้องกับคาประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอร์
รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบริษทั ฯ มุ่งหมายให้ทุก
คนในองค์กร ได้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั
ได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษทั ทีม่ ุ่งมันต่
่ อต้านการทุจริต

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ประกอบด้วย
 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวทางปฏิบตั ิ
 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน
 คู่มอื บริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต ซึง่ จัดทาเป็ นฉบับเพิม่ เติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ฉบับนี้
เดิมคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจนในคู่มอื จริยธรรม (Code of Conduct) สาหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท แต่เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการใน
เรื่องทีม่ คี วามเสีย่ งกับการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน และเป็ นแนวทางปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นรูปธรรม คณะกรรมการบริษทั จึงได้
กาหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและแนวทางปฏิบตั ฉิ บับนี้แยกออกจากนโยบายการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct) สาหรับพนักงานใน
กลุ่มบริษทั เพื่อแสดงถึงความมุ่งมันและเจตนารมณ์
่
ทบ่ี ริษทั จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทัง้ ยังเพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงนโยบายได้โดยตรง โดยบริษัทมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รบั ทราบเจตนารมณ์ ของบริษัทที่มุ่งมันในการ
่
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันด้วย

คานิยาม
“การทุ จริ ตคอร์รปั ชัน” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ ท่มี ิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อ่นื ในทุ ก
รูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ หมายรวมถึง การรับหรือติ ดสิ นบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาค
เพื่อการกุศล เงิ นสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าอานวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นต้น
โดยเฉพาะหากการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาที่เกิดจากการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่ าจะโดยการนาเสนอ
การให้คามันสั
่ ญญา การยอมรับ การร้องขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสูก่ ารกระทาทีผ่ ดิ ต่อกฎหมาย
หรือทาลายความไว้วางใจ หรือการกระทาใดๆ ทีส่ ่อไปในทางมิชอบ ทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและความเสียหายต่อ
บริษทั ต่อเศรษฐกิจ สังคม
“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้ทรัพย์สนิ สิทธิประโยชน์อ่นื ใด หรือสถานที่ เช่น สถานทีพ่ กั
สถานที่รบั รอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุ ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นนโยบายการกระทาอันมิควร หรือการกระทาใดที่ขดั ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยยึด มัน่ ในการดาเนิ น ธุ รกิจ ด้วยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต โปร่งใส เป็ น ธรรม รับ ผิด ชอบ และระมัด ระวังภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังที่บริษัทฯ ได้รบั การรับรองต่ออายุ (Re-certification) การเป็ นสมาชิกแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เป็ นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็ นการแสดงถึงเจตนารมณ์ อนั แน่ วแน่ ของกลุ่มบริษัท บีทเี อสที่จะดาเนินงานตาม
กรอบและขัน้ ตอนซึง่ เป็ นไปตามหลักการสากล
บริษทั มีความมุ่งมันในการต่
่
อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์รปั ชันใดๆ ทัง้ สิ้ น
และกาหนดให้บริษทั บริ ษทั ย่อย รวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิ จ ดาเนิ นการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย
ว่าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์รปั ชันและแนวทางปฏิ บตั ิ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุ รกิ จอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่ว่ารูปแบบใดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมให้มกี าร
ปฏิบตั ิตามในทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการหรือกระทาการใดๆ ต้องให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและ
คานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่ อทาธุรกรรมกับคู่คา้ เจ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
หลีกเลีย่ งการดาเนินการทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
ทัง้ นี้ การปฏิบ ัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ จะเป็ น ไปตามก รอบ
แนวทางดังทีป่ ระธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้ คือ “ทาถูกต้อง” (Do it Right)
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แนวทางปฏิบตั ิ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
1. การให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล (Gifts) ต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
1.1 ไม่ รบั ไม่ ให้ หรือ เรีย กร้อ งของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็ น เงิน สด เช็ค พัน ธบัต ร หุ้น ทองค า อัญ มณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิง่ ของในทานองเดียวกัน กับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน
ทัง้ ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ
1.2 ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื อันเป็ นการชัก
นาให้เกิดการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
1.3 ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ หรือของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื เพื่อจูงใจใน
การตัดสินใจ หรือมีผลทาให้ไม่ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมและเท่าเทียม
1.4 ไม่ เป็ น ตัว กลางในการเสนอเงิน ทรัพ ย์สิน สิ่ง ของ หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดกับ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ
หน่ วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเว้น
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายตามทีก่ าหนดไว้
กรณี ยกเว้นที่สามารถกระทาได้
1.5 การให้ของขวัญ ของกานัล ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม เช่น เทศกาลปี ใหม่ การแสดงความ
ยินดีในโอกาสต่างๆ สามารถกระทาได้ ในมูลค่าทีเ่ หมาะสม ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั และ
บริษทั ผูร้ บั เช่น หน่ วยงานราชการบางแห่งกาหนดมูลค่าของขวัญทีร่ บั ในช่วงเทศกาลต้องราคาไม่เกิน
3,000 บาท เป็ นต้น โดยการให้ฯ ต้องระบุช่อื ในนามบริษทั เท่านัน้ และดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
บริษทั
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (หรือ คณะกรรมการพัฒนาความยังยื
่ น ในปั จจุบนั ) ครัง้ ที่
2/2561 ที่ป ระชุ ม ได้มีม ติ เห็น ชอบใน นโยบายการ “งด” รับ ของขวัญ ของก านั ล (No Gift Policy) จาก
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิ จ ในทุกเทศกาล โดยจะเริม่ ถือปฏิบตั ทิ ่ีบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ก่อน
ทัง้ นี้ แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั โิ ดยละเอียดของนโยบายดังกล่าว บุคลากรของบริษทั สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้
จาก แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั สิ าหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล ในระบบ Intranet ของบริษทั
2. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิ จและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ทางธุรกิ จ (Hospitality and Expense)
การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถกระทาได้ โดยการเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจน
ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั

และมีหลักฐานที่
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3. การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) ต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
3.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริษทั เท่านัน้ โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล
หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมทีม่ ใี บรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่าน
ขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัว พึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกีย่ วข้องหรือทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็ น
การกระทาทีท่ จุ ริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด
4. การให้เงิ นสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่อื ในนามบริษทั เท่านัน้ โดยเงิน
สนับสนุนทีจ่ ่ายไปต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ทด่ี ี และชื่อเสียงของบริษทั ทัง้ นี้ การเบิกจ่ายต้อง
ระบุวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจน และมีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
5.1 บริษทั มุ่งเป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันในความเป็
่
นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตย รวมถึ ง ไม่ มีแ นวทางในการให้ ก ารช่ ว ยเหลือ ทางการเมื อ ง แก่
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ น
การช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้สถานทีเ่ ป็ นหน่ วยเลือกตัง้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ต้องได้รบั
การร้อ งขอจากหน่ ว ยงานภาครัฐเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษร ระบุ วตั ถุ ประสงค์ท่ชี ัด เจน และมีห ลัก ฐานที่
ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
5.2 ในกรณีของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั สนับสนุ นให้ทุกคนมีสทิ ธิ
เสรีภ าพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมือ งดี มีสิท ธิท่ีจ ะแสดงออก เข้าร่ว ม
สนับ สนุ น ใช้สิทธิท างการเมืองได้ นอกเวลาทางาน โดยใช้ท รัพ ยากรของตนเองเท่านั ้น และต้องไม่
กระทาการอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทาขัน้ ตอนปฏิบตั โิ ดยละเอียดเป็ นฉบับเพิม่ เติมสาหรับทัง้ 5 กรณีขา้ งต้น อันประกอบไปด้วย
(1) แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิการให้เงินสนับสนุ น (2) แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
(3) แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั สิ าหรับการช่วยเหลือทางการเมือง (4) แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั สิ าหรับการให้ การรับ
ของขวัญ ของกานัล (5) แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการใช้ จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีแนวทางทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง และสาหรับ
บริษทั ย่อยใช้เป็ นแนวทางเพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษทั
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6. ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payments)
“ค่าอานวยความสะดวก” หมายถึง เงิน สิง่ ของ หรือ สิทธิประโยชน์ ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้ าที่รฐั เพื่อลด
ขัน้ ตอน เร่งรัด หรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทางานทีเ่ จ้าหน้าทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ยู่แล้ว
บริษัท ไม่ มี นโยบายจ่ายค่าอานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้ตราบเท่าทีก่ ระบวนการดังกล่าวเปิ ดให้บริการกับทุกๆ คน หรือทาได้ตามขอบเขต
ของกฎหมายทีป่ ระเทศนัน้ ๆ กาหนด
7. หากบุคลากรของบริษทั พบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับบริษทั
ทัง้ ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ต้อ งไม่ ละเลยหรือ เพิก เฉยต่ อ พฤติก รรมดังกล่ าว ควรแจ้งให้บ ริษัท ทราบทัน ที
ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนด
8. หากบุคลากรของบริษทั กระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ จะต้องได้รบั บทลงโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ โดยวิธกี ารลงโทษจะขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริง และสถานการณ์
แวดล้อม รวมถึงอาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
9. บริษทั ไม่มนี โยบายลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทั ทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่า
การกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
10. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ติ น
ให้ เป็ นไปตามนโยบายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ฉบับ นี้ รวมถึ ง เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นเรื่อ ง
ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อนึ่ง การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายว่าด้วยการต่ อต้านทุจริตคอร์รปั ชั นและแนวทางปฏิบตั ิขา้ งต้น ให้ใช้ขนั ้ ตอน
ปฏิบตั ิ ระเบียบ คู่มอื ปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะกาหนดขึน้ ต่อไป

8

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือเจ้าหน้ าที่ของบริษัท ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั และ
บริษทั คาดหวังให้บุคลากรทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษทั ทราบ
เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข หรือดาเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
ด้วยเหตุน้ี บริษัท จึงได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียน และให้ความ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคลของบริษทั
ได้ทาหน้าทีด่ แู ลและให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนักงาน หรือ
เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครองหากเป็ นการกระทาด้วยความสุจริตใจ

เรื่องที่รบั แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาที่ไม่ถกู ต้อง
1. พบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเกีย่ วข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติด
สินบน/รับสินบน เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาทีผ่ ดิ ขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั
จนทาให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทาทีท่ าให้บริษทั เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั
4. พบเห็นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเหตุ เบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาที่ไม่ถกู ต้อง
ปั จจุบนั บริษทั ได้กาหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันสาหรับบุคลากรของบริษทั หรือ
บุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตน ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ผ่าน “หนูด่วนชวนชี้ช่อง”
ผู้พบเห็นการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริต คอร์รปั ชันที่เกิดขึน้ กับบริษัท ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเหตุ เบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระทาทีอ่ าจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริต
คอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ซึง่ เป็ นช่องทางในการรับแจ้งการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้อง
โดย
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1.1) คลิกที่ Banner ในระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือทางอีเมล DoItRight@btsgroup.co.th

1.2) ผ่านสายด่วน (Hotline) หนูดว่ นชวนชีช้ ่อง โดยมีบริษทั รับเรื่องร้องเรียนอิสระภายนอกเป็ น
ผูด้ าเนินการ
โทรศัพท์: 1 800 292 777 และ +66 (0) 2677 2800
อีเมล:

tell@thailand-ethicsline.com

ไปรษณีย:์ BTSG – EthicsLine ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์ างรัก กรุงเทพฯ 10500
2) ผ่านผูบ้ งั คับบัญชา / ต้นสังกัดของตนเองโดยตรง
3) ผ่านฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1418, 1419
อีเมล:

DoItRight@btsgroup.co.th

ไปรษณีย:์ จ่าหน้าถึงฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ตามทีอ่ ยู่ของบริษทั

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิ ดชื่อ ทีอ่ ยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ท่มี หี น้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้รอ้ งเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มหี น้าที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด

10

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส บริษทั มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูก้ ลันกรองและตรวจสอบข้
่
อเท็จจริง
เบือ้ งต้น โดยหากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์พจิ ารณาเบาะแสแล้วพบว่า ข้อมูลเพียงพอ มีมลู และมีความน่าเชื่อถือ
จึงจะด าเนิ น การเสนอรายชื่อ คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบ ัติก ารพิจ ารณา และ
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
2. ในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้อานวยการใหญ่ สายปฏิบตั ิการ กรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บ ริห าร) แจ้งผลความคืบ หน้ าเป็ น ระยะให้ผู้แ จ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียนได้ทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ีมเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาได้กระทาการ
ทุ จ ริต จริง บริษัท จะให้สิท ธิผู้ถู ก กล่า วหาได้รบั ทราบข้อ กล่ าวหา และให้สิท ธิผู้ถู ก กล่ าวหาพิสูจ น์ ต นเอง
โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิม่ เติมทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทาอันทุจริตตามที่
ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุ จริตจริง การทุจริตนัน้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รปั ชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ได้
กาหนดไว้และหากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจต้องได้รบั โทษทางกฎหมายด้วย

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
บริษัทตระหนักว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้บริษั ทสามารถเห็นถึง
ความเสีย่ งด้านต่างๆ จากการดาเนินธุรกิจ และทาให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีศกั ยภาพและทันท่วงที อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยื
่ น
ดังนัน้ นับตัง้ แต่ปี 2558/59 เป็ นต้นมา บริษทั ได้กาหนดให้ “ความเสีย่ งด้านการทุจริต” เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั นอกเหนือจากความเสีย่ งทางธุรกิจในการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Plan) รวมทัง้ จัดทา
คู่มอื บริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตขึน้ ด้วย
บริษทั มุ่งหวังให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ซึง่ อาจมี
ความเสี่ยงจากการทุ จริต คอร์รปั ชัน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยบริษัท จะมีการทบทวนการ
ประเมินความเสีย่ งในเรื่องนี้เป็ นประจาทุกปี
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การอบรม สื่อสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั จะจัดอบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับภาพรวมของการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมไปถึง
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตขององค์กรในปั จจุบนั ให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้าง
และกระตุน้ จิตสานึกทีด่ อี ย่างต่อเนื่องในการดารงตนตามกรอบแนวทาง “ทาถูกต้อง” (Do It Right) ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้
1. การจัดอบรมเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่บุคลากรของบริษทั อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
2. การจัดอบรมเกีย่ วกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ให้แก่พนักงาน
ใหม่ทุกคนได้รบั ทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั จะสือ่ สาร เผยแพร่ มาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส
และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มได้รบั ทราบ อาทิ บริษทั ย่อย คู่คา้ ทางธุรกิจ ตัวแทนทางธุรกิจ
สาธารณชน เป็ นต้น โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์บริษัท จดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึง คู่ค้าของบริษัท แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรและประตูลฟิ ต์โดยสาร จอประชาสัมพันธ์ (Display Screen) บริเวณโถงทางเข้า รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
ประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้ครอบคลุม เข้าถึง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่
เกีย่ วข้องแต่ละกลุ่ม

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั กาหนดให้มกี ารทบทวนปรับปรุงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสม่าเสมอทุกๆ ปี
หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นสาระสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามาตรการและนโยบาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมทัง้ เป็ นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

