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สารจากประธานกรรมการ  

นบัตัง้แต่ไดม้กีารด าเนินธุรกจิอย่างจรงิจงัในประเทศไทยเมื่อ 25 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัของเราไดท้ าโครงการ
ต่างๆ มากมาย ในหลากหลายสาขาธุรกจิ โครงการเหล่านัน้มไีม่น้อยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใชท้รัพยากรเป็น
จ านวนมาก ทัง้เงนิทุน บุคคลากร และความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ซึง่โดยธรรมชาต ิโครงการเหล่านี้กย็่อมจะมปัีญหา
และอุปสรรคนานับประการให้แก้ไขและฝ่าฝัน เมื่อเวลาผ่านไป บางโครงการประสบปัญหาต้องยุติลง บางโครงการ
สามารถผ่านพน้ปัญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาอนัยากล าบากเหล่านัน้มาได ้นอกจากผลงานและความส าเรจ็ทีม่ไีดใ้น
ทุกวนัน้ี สิง่หนึ่งทีอ่ยากจะใหทุ้กคนตระหนกักค็อื วธิกีารท างาน   

นอกจากการท างานแบบมอือาชพีแลว้ ถ้าเรายึดเอาความถกูต้องเป็นเกณฑ์ ผลงานนัน้จะมพีืน้ฐานทีม่ ัน่คง 
โดยเฉพาะงานทีท่ าภายใต้ขอ้จ ากดัหรอืปัญหาอนัละเอยีดอ่อน ไม่ว่าจะคิด พดู หรอืท า ความถกูต้องจะช่วยให้งาน
นัน้ลุล่วงไปได้ ทัง้ในเวลาช่วงนัน้ และไม่ก่อใหเ้กดิปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลงั   

หากพนักงานทุกคนมีหลกัน้ีในการท างาน งานต่างๆ ของเราจากทุกๆ หน่วย เมื่อมาประกอบกนักจ็ะเป็น
ผลงานทีม่คีุณภาพ เช่นน้ี องคก์รจะมีภมิูคุ้มกนัทีแ่ขง็แรง เติบโตได้อย่างมัน่คง ประกอบกบัเจตนารมณ์ทีเ่ราอยาก
เหน็สงัคมมคีุณภาพทีด่ขี ึน้ กลุ่มบรษิทัของเรากจ็ะเป็นกจิการทีไ่ดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง และเป็นองคก์รทีดี่ อยู่คู่
ไปกบัความเจริญของสงัคมอย่างแท้จริง 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ด้วยบรษิัทฯ เลง็เหน็ถึงความส าคญัที่จะสนับสนุนให้พวกเราด ารงตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นพลเมอืงที่ดขีองประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสรมิให้คู่คา้ของบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ดว้ยความโปร่งใส ดงัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption) กับภาคธุรกิจเอกชนชัน้น าของประเทศไทย  เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ว่ากลุ่มบรษิทัจะด าเนินงานตามกรอบและขัน้ตอนซึง่เป็นไปตามหลกัการสากล 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แ ต่เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานที่ชดัเจน บรษิัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั ฉบบัสมบูรณ์นี้ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานอย่างเป็นรูปธรรม อกีทัง้ยงัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์
รปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบรษิทัฯ มุ่งหมายใหทุ้ก
คนในองคก์ร ไดม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ ภายใตน้โยบายเดยีวกนั รวมถงึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทั
ไดร้บัทราบเจตนารมณ์ของบรษิทัทีมุ่่งมัน่ต่อตา้นการทุจรติ  

 

 

 นายครี ีกาญจนพาสน์ 
 ประธานกรรมการ 
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  

ประกอบดว้ย  

 นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และแนวทางปฏบิตั ิ 

 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืขอ้ร้องเรยีนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีน 

 คู่มอืบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติ ซึง่จดัท าเป็นฉบบัเพิม่เตมิประกอบมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ฉบบันี้ 

เดมิคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจนในคู่มอืจรยิธรรม (Code of Conduct) ส าหรบัพนักงานในกลุ่มบรษิัท แต่เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการใน
เรื่องทีม่คีวามเสีย่งกบัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนั และเป็นแนวทางปฏบิตังิานอย่างเป็นรปูธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
ก าหนดนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏบิตัฉิบบันี้แยกออกจากนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการและจรยิธรรมทางธรุกจิ (Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct) ส าหรบัพนกังานใน
กลุ่มบรษิทั เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์ทีบ่รษิทัจะต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ อกีทัง้ยงัเพื่อใหพ้นักงาน
สามารถเขา้ถึงนโยบายได้โดยตรง โดยบรษิัทมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเขา้ใจเกี่ยวกบัการต่อต้านการ
ทุจรติภายใต้นโยบายเดยีวกนั รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบับรษิัทได้รบัทราบเจตนารมณ์ของบรษิัทที่มุ่งมัน่ในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัดว้ย 

ค านิยาม  

“การทุจริตคอรร์ปัชัน” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรอืผู้อื่น ในทุก

รูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่หมายรวมถงึ การรบัหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค

เพื่อการกศุล เงินสนับสนุน ค่าของขวญั ค่าอ านวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น 

โดยเฉพาะหากการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าที่เกิดจากการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการน าเสนอ   
การใหค้ ามัน่สญัญา การยอมรบั การรอ้งขอ การเรยีกรอ้ง การใหห้รอืรบัสนิบน การชกัจูงสูก่ารกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมาย 
หรอืท าลายความไวว้างใจ หรอืการกระท าใดๆ ทีส่่อไปในทางมชิอบ ท าใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมและความเสยีหายต่อ
บรษิทั ต่อเศรษฐกจิ สงัคม   

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้ทรพัยส์นิ สทิธปิระโยชน์อื่นใด หรอืสถานที่ เช่น สถานทีพ่กั 

สถานที่รบัรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมอืง หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งทางการเมอืง เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระท าอนัมคิวร หรอืการกระท าใดที่ขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึ่ง
สง่ผลเสยีต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทัง้เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคม ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รบัผิดชอบ และระมดัระวงัภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัที่บรษิทัไดร้บัการรบัรองต่ออายุ (2nd Recertification) การเป็นสมาชกิแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปัชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อีกครัง้ 
ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย เมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ซึ่งเป็นการ
ได้รบัการรบัรองการเป็นสมาชกิฯ เป็นครัง้ที ่3 ของทางบรษิทั นับจากการไดร้บัการรบัรองฯ ครัง้แรกเมื่อปี 2559 อนั
แสดงถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของกลุ่มบรษิทับทีเีอสทีจ่ะด าเนินงานตามกรอบและขัน้ตอนซึง่เป็นไปตามหลกัสากล 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั โดยไม่ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และก าหนดให้บริษทั บริษทัย่อย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ ด าเนินการปฏิบติัตามนโยบาย

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชันและแนวทางปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครดั 

ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่ารูปแบบใดทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมให้มกีาร
ปฏบิตัิตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การด าเนินการหรอืกระท าการใดๆ ต้องให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและ
ค านึงถงึความซื่อสตัย์สุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัคู่คา้ เจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อ
หลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี 

ทัง้นี้ การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะเป็นไปตามกรอบ
แนวทางดงัทีป่ระธานกรรมการไดใ้หโ้อวาทไว ้คอื “ท าถกูต้อง” (Do it Right)  
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แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

1. การให้ การรบั ของขวญั ของก านัล (Gifts) ต้องปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิง่ของในท านองเดยีวกนั กบัผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ตนได้เขา้ไปติดต่อประสานงาน  
ทัง้ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

1.2 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของก านัลใดๆ หรอืประโยชน์อื่น อนัเป็นการชกั
น าใหเ้กดิการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีข่องตน  

1.3 ไม่รบั ไม่ให ้หรอืเรยีกรอ้งทรพัยส์นิ สิง่ของ ของขวญั หรอืของก านัลใดๆ หรอืประโยชน์อื่น เพื่อจงูใจใน
การตดัสนิใจ หรอืมผีลท าใหไ้ม่ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัอิย่างเหมาะสมและเท่าเทยีม   

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได้ หรอืท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัละเวน้
การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายตามทีก่ าหนดไว ้

กรณียกเว้นท่ีสามารถกระท าได้ 

1.5 การใหข้องขวญั ของก านลั ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความ
ยนิดใีนโอกาสต่างๆ สามารถกระท าได ้ในมลูค่าทีเ่หมาะสม ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัและ
บรษิทัผูร้บั เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งก าหนดมูลค่าของขวญัทีร่บัในช่วงเทศกาลต้องราคาไม่เกนิ 
3,000 บาท เป็นต้น โดยการให้ฯ ต้องระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้ และด าเนินการเบกิจ่ายตามระเบยีบ
บรษิทั 

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (หรอื คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนื ในปัจจุบนั) ครัง้ที ่
2/2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน นโยบายการ “งด” รบัของขวัญ ของก านัล (No Gift Policy) จาก

ผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ในทุกเทศกาล โดยจะเริม่ถือปฏบิตัทิี่บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ก่อน 

ทัง้นี้ แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัโิดยละเอยีดของนโยบายดงักล่าว บุคลากรของบรษิทัสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้
จาก แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการให ้การรบั ของขวญั ของก านลั ในระบบ Intranet ของบรษิทั 

2. การใช้จ่ายส าหรบัการเลี้ยงรบัรองทางธรุกิจและการใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตามสญัญา
ทางธรุกิจ (Hospitality and Expense)  

การใชจ้่ายดงักล่าวสามารถกระท าได ้ โดยการเบกิจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และมหีลกัฐานที่
ตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทั 
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3. การบริจาคเพื่อการกศุล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพื่อบรจิาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบรษิทัเท่านัน้ โดยการ
บรจิาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มลูนิธ ิองคก์รสาธารณะกุศล วดั สถานศกึษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
หรอืองคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมทีม่ใีบรบัรอง หรอืเชื่อถอืได ้สามารถตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่าน
ขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

3.2 การบรจิาคเพื่อการกุศลในนามสว่นตวั พงึกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เกีย่วขอ้งหรอืท าใหเ้กดิขอ้สงสยัไดว้่าเป็น
การกระท าทีท่จุรติเพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

4. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบติัดงัน้ี  

การใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้ โดยเงนิ
สนบัสนุนทีจ่่ายไปตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ ีและชื่อเสยีงของบรษิทั ทัง้นี้ การเบกิจ่ายตอ้ง
ระบุวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และมหีลกัฐานทีต่รวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิบติัดงัน้ี 

5.1 บรษิทัมุ่งเป็นองคก์รทีย่ดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึง ไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง  แก ่         
พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทางการเมอืง ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็น
การช่วยเหลอืเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้สถานทีเ่ป็นหน่วยเลอืกตัง้ เป็นต้น ทัง้นี้  ต้องได้รบั
การร้องขอจากหน่วยงานภาครฐัเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลกัฐานที่
ตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทั 

5.2 ในกรณีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัสนับสนุนใหทุ้กคนมสีทิธิ
เสรีภาพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิที่จะแสดงออก เข้าร่วม 
สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองได้นอกเวลาท างาน โดยใช้ทรพัยากรของตนเองเท่านั ้น และต้องไม่
กระท าการอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงภายในบรษิทั และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิทัเพื่อด าเนินการ
ดงักล่าว 

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท าขัน้ตอนปฏบิตัโิดยละเอยีดเป็นฉบบัเพิม่เตมิส าหรบัทัง้ 5 กรณีขา้งต้น อนัประกอบไปดว้ย 
(1) แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิการให้เงนิสนับสนุน (2) แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัิส าหรบัการบรจิาคเพื่อการกุศล    
(3) แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการช่วยเหลอืทางการเมอืง (4) แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัการให ้การรบั 
ของขวญั ของก านัล (5) แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัิส าหรบัการใช้จ่าย การเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มแีนวทางทีช่ดัเจนในการปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าหรบั
บรษิทัย่อยใชเ้ป็นแนวทางเพื่อพจิารณาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรษิทั 
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6. ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments)  

“ค่าอ านวยความสะดวก” หมายถึง เงนิ สิง่ของ หรอื สทิธปิระโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั  เพื่อลด
ขัน้ตอน เร่งรดั หรอืยนืยนัว่าจะไดผ้ลตามกระบวนการท างานทีเ่จา้หน้าทีม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัอิยู่แลว้ 

บรษิัท ไม่มี นโยบายจ่ายค่าอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็นสิง่ทีย่อมรบัไดต้ราบเท่าทีก่ระบวนการดงักล่าวเปิดใหบ้รกิารกบัทุกๆ คน หรอืท าไดต้ามขอบเขต
ของกฎหมายทีป่ระเทศนัน้ๆ ก าหนด 

7. หากบุคลากรของบรษิทัพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติหรอืสอ่ไปในทางทุจรติทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว  ควรแจ้งให้บริษัททราบทันท ี    
ผ่านช่องทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสทีบ่รษิทัก าหนด 

8. หากบุคลากรของบรษิทักระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ จะตอ้งไดร้บับทลงโทษ
ทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้โดยวธิกีารลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถานการณ์
แวดลอ้ม รวมถงึอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย  

9. บรษิทัไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบรษิทัทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้่า
การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

10. กรรมการและผู้บรหิารต้องตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรกึษา เพื่อสร้างความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้งแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏบิตัติน
ให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง           
ความซื่อสตัย ์มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

อนึ่ง การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชันและแนวทางปฏบิตัิขา้งต้น ให้ใช้ข ัน้ตอน
ปฏบิตั ิระเบยีบ คู่มอืปฏบิตังิานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะก าหนดขึน้ต่อไป 
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นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน และ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอืเจ้าหน้าที่ของบรษิัท ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ยุตธิรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั และ
บรษิทัคาดหวงัใหบุ้คลากรทุกคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิีข่ดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้รษิทัทราบ 
เพื่อจะไดช้่วยกนัปรบัปรุง แกไ้ข หรอืด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิรรมต่อไป  

ด้วยเหตุนี้ บรษิัทจงึได้จดัให้มนีโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าที่ไม่ถูกต้องหรอืขอ้รอ้งเรยีน และให้ความ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคลของบรษิทั
ไดท้ าหน้าทีด่แูลและใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องพฤตกิรรม ความประพฤต ิและการกระท าต่างๆ ของพนักงาน หรอื
เจา้หน้าที ่ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครองหากเป็นการกระท าดว้ยความสจุรติใจ 

เร่ืองท่ีรบัแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท าท่ีไม่ถกูต้อง  

1. พบเหน็การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น พบเหน็บุคคลในองคก์รตดิ
สนิบน/รบัสนิบน เจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชน  

2. พบเหน็การกระท าทีผ่ดิขัน้ตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั หรอืมผีลต่อระบบการควบคุมภายในของบรษิทั  
จนท าใหส้งสยัไดว้่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจรติ  

3. พบเหน็การกระท าทีท่ าใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทั  

4.   พบเหน็การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ   

ช่องทางการรบัแจ้งเหต ุเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท าท่ีไม่ถกูต้อง 

ปัจจุบนั บรษิทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เหตุหรอืเบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชนัส าหรบับุคลากรของบรษิทัหรือ
บุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน ผ่าน 3 ช่องทาง ดงันี้ 

1) ผา่น “หนูด่วนชวนช้ีช่อง” 

ผู้พบเหน็การกระท าที่อาจท าให้เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนัที่เกดิขึน้กบับรษิัท ทัง้ทางตรง 
หรอืทางออ้ม สามารถแจง้เหตุ เบาะแส หรอืยื่นขอ้รอ้งเรยีนการกระท าทีอ่าจท าใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจรติ
คอรร์ปัชนัทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนช้ีช่อง” ซึง่เป็นช่องทางในการรบัแจง้การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

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

 

1.2) ผ่านสายด่วน (Hotline) หนูดว่นชวนชีช้่อง โดยมบีรษิทัรบัเรื่องรอ้งเรยีนอสิระภายนอกเป็น
ผูด้ าเนินการ  

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

อเีมล:  tell@thailand-ethicsline.com 

ไปรษณีย:์  BTSG – EthicsLine ตู ้ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์างรกั กรุงเทพฯ 10500 

2)   ผา่นผูบ้งัคบับญัชา / ต้นสงักดัของตนเองโดยตรง 

3) ผา่นฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

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

อเีมล:  DoItRight@btsgroup.co.th 

ไปรษณีย:์  จ่าหน้าถงึฝ่ายทรพัยากรมนุษยต์ามทีอ่ยู่ของบรษิทั 

มาตรการคุ้มครอง และรกัษาความลบั  

เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัจะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ หรอื
ขอ้มูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรกัษาข้อมูลของผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็น
ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนเท่านัน้  ที่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูดงักล่าวได ้  

ทัง้นี้ ผูไ้ดร้บัขอ้มูลจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรยีน และ
เอกสารหลกัฐานของผู้รอ้งเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง 
เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด  



  10 

 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ   

1. เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส บรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นผูก้ลัน่กรองและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
เบือ้งตน้ โดยหากฝ่ายทรพัยากรมนุษยพ์จิารณาเบาะแสแลว้พบว่า ขอ้มลูเพยีงพอ มมีลู และมคีวามน่าเชื่อถอื 
จึงจะด าเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัติการพิจารณา และ
ด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

2. ในระหว่างการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ ผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ
รอ้งเรยีนไดท้ราบ 

3. หากสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ขอ้มูลหรอืหลกัฐานทีม่มีเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ีถู่กกล่าวหาไดก้ระท าการ
ทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รบัทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง       
โดยการหาขอ้มลูหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตนเองไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอนัทุจรติตามที่
ไดถู้กกล่าวหา 

4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจรติจรงิ การทุจรตินัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต   
คอรร์ปัชนั  จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัได้
ก าหนดไวแ้ละหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย ผูก้ระท าผดิอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย  

การประเมินความเส่ียงด้านทุจริต 

บรษิัทตระหนักว่ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่ช่วยให้บรษิัทสามารถเห็นถึง  
ความเสีย่งดา้นต่างๆ จากการด าเนินธุรกจิ และท าใหส้ามารถเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ของสภาพธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม มศีกัยภาพและทนัท่วงท ีอกีทัง้ยงัช่วยเพิม่โอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
ดงันัน้ นับตัง้แต่ปี 2558/59 เป็นต้นมา บรษิทัไดก้ าหนดให ้“ความเสีย่งดา้นการทุจรติ” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทันอกเหนือจากความเสีย่งทางธุรกจิในการจดัท าแผนธุรกจิ (Business Plan) รวมทัง้จดัท า
คู่มอืบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติขึน้ดว้ย 

บรษิทัมุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารและพนักงานของบรษิัทมคีวามเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิของบรษิัท ซึง่อาจมี
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปัชนั เพื่อให้สามารถจดัการความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะมีการทบทวนการ
ประเมนิความเสีย่งในเรื่องนี้เป็นประจ าทุกปี  
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การอบรม ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัจะจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัภาพรวมของการทุจรติคอรร์ปัชนั  รวมไปถงึ
นโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งด้านการทุจรติขององค์กรในปัจจุบนัใหแ้ก่บุคลากรของบรษิัท เพื่อให้มี
ความเขา้ใจและสามารถน าไปปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการเสรมิสร้าง   
และกระตุน้จติส านึกทีด่อีย่างต่อเนื่องในการด ารงตนตามกรอบแนวทาง “ท าถูกตอ้ง” (Do It Right) ผ่านกจิกรรมต่อไปนี้ 

1. การจดัอบรมเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

2. การจดัอบรมเกีย่วกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัใหแ้ก่พนกังาน
ใหม่ทุกคนไดร้บัทราบในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

3. การจดักจิกรรมพเิศษ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะสือ่สาร เผยแพร่ มาตรการและนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส 
และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบ อาท ิบรษิทัย่อย คู่คา้ทางธุรกจิ ตวัแทนทางธุรกจิ 
สาธารณชน เป็นต้น  โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น จดหมาย
อเิล็คทรอนิกส ์(E-mail) เวบ็ไซต์บรษิัท จดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้าของบรษิัท แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
องค์กรและประตูลฟิต์โดยสาร จอประชาสมัพันธ์ (Display Screen) บรเิวณโถงทางเข้า รายงานการเปิดเผยข้อมูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อใหค้รอบคลุม เขา้ถงึ และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งแต่ละกลุ่ม  

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนปรบัปรุงมาตรการและนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอทุกๆ ปี 
หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นสาระส าคญั ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มาตรการและนโยบาย
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองบรษิทั รวมทัง้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 


