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บทน า 
 

บรษิัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมคีณุธรรม มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) โดยบริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมในค าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรง
และทางออ้ม โดยบรษิัทฯ ตระหนกัว่าการทจุรติและคอรร์ปัชั่นส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ
ที่ส  าคญั เป็นการกระท าที่สรา้งความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบรษิัททางดา้นจรยิธรรม และอาจท าให้
บรษิัทไม่เป็นท่ียอมรบั รวมทัง้ลดความเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นฉบบันีข้ึน้ โดยถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิตามที่
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ 
 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม (ถา้มี) มีนโยบาย
การก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี เหมาะสม เพื่อป้องกนัการทจุรติและคอรร์ปัชั่นที่
อาจเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงดา้นการทุจรติและ
คอรร์ปัชั่นไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทุจรติและ
คอรร์ัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และมีการชี ้แจง ท าความเข้าใจ รวมทั้งส่ือสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให้แก่  
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดับ ของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่  
บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ (ถา้มี) โดยทั่วถึงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาองคก์ร
สู่ความยั่งยืน  

 
ขอใหพ้นกังานทกุท่านศกึษา ท าความเขา้ใจในแนวปฎิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น และยึดถือปฏิบตัิอย่าง

เครง่ครดั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ถือว่าแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นนี ้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างาน” ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
 
 
 
 

(นางสาวผกาวลี เจียรสวสัดิว์ฒันา)  
ประธานกรรมการ 

          บรษิัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่กระท าการอัน
ใดทีเ่ป็นการเกี่ยวข้องกับ การทุจริตและคอรรั์ปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชนท์างตรงหรือทางอ้อม
ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่
เป็นหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือ
ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
Practices)” นีอ้ย่างเคร่งครัด  
 

ค านิยาม  

การทุจริตและคอรรั์ปชั่น หมายถึง การติดสินบนทกุรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การคดโกง ฉอ้ฉล ยกัยอก ไม่ซื่อตรง 
มีเล่หเ์หล่ียม ไม่ซื่อสตัย ์เช่น เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือ ประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่
เหมาะสม กบั เจา้หนา้ที่/หน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ที่/หน่วยงานเอกชน พนกังานดว้ยกนัเอง และ/หรือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ ผ่านบุคคลที่สาม อาทิเช่น การสรา้งหลกัฐานเอกสาร ทางการเงินอนัเป็นเท็จ การ
ทจุรติต่อหนา้ที่ การน าทรพัยสิ์นของบรษิัทไปใชเ้พื่อส่วนตวั หรือครอบครวั การใหข้อ้มลูบิดเบือนอนัเป็นเท็จ เพื่อใหเ้กิดการ
เขา้ใจผิด การฉอ้โกง การปิดบงั อ าพรางหลกัฐาน และการกระท าในลกัษณะที่เอือ้ประโยชนใ์หก้บัตนเอง และพวกพอ้ง เป็น
ตน้  เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบัติหนา้ที่  อันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจ
ให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตอ้งการส่วนตวัหรือ ของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง
ไม่ว่า โดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทได ้ 
 
การให้ผลตอบแทนหรือประโยชนอ์ื่นใด หมายถึง การใหส่ิ้งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของ ทรพัยสิ์น ผลตอบแทนที่เป็นเงิน
หรือมิใช่เงิน หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อเป็นสินน า้ใจ เป็นรางวลั หรือ เพื่อการสรา้งสมัพนัธภาพแบบพิเศษ  
 
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหห้รือสนับสนุนดา้นการเงิน ทรพัยสิ์น หรือสิทธิ
ประโยชนอ์ื่นใด และ/หรือ ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ
ผลประโยชนอ์นัมิชอบหรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการที่พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบคุคล 
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เงินบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงิน หรือส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหแ้ก่
องคก์รภายนอก 
 
เงนิสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินอดุหนนุ เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จ่ายใหไ้ป หรือการไดร้บัจากลกูคา้ คู่
คา้ และหุน้ส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภณัฑ์ 
หรือ ชื่อเสียง ของบริษัท อนัเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความน่าเชื่อถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ และ
เหมาะสมสอดคลอ้งตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ (Code of Conduct) ที่มุ่งเนน้ความถกูตอ้ง ความโปรง่ใส และ 
การมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ในการด าเนินธุรกิจ  
 
การให้สินบน หมายถึง การเสนอใหท้รพัยสิ์น ของขวญั รางวลั หรือ ผลประโยชนต์อบแทนอื่นใด ใหแ้ก่บุคคลเพื่อใหผู้น้ัน้
กระท าหรือไม่กระท าในต าแหน่ง ไม่ว่าการกระท านัน้จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่ เพื่อตอ้งการโนม้นา้วใหบ้คุคลกระท าการ
บางอย่างที่ไม่สจุรติ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดจรยิธรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
 
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอ์ื่นใด หมายถึง ส่ิงที่มีมลูค่าหรือคณุค่าทางจิตใจ ทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ที่
มอบใหใ้นโอกาสส าคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรม ดว้ยอธัยาศยัไมตรี หรือที่ใหเ้ป็นรางวลั ประกาศเกียรติคณุ 
หรือเพื่อการสงเคราะห ์หรือใหเ้ป็นสินน า้ใจ การใหสิ้ทธิพิเศษในการไดร้บับรกิาร การบนัเทิง สนัทนาการ ตลอดจนการออก
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  หรือค่าบรกิารตอ้นรบั ท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหารหรือส่ิงอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั นอกจากนี ้ยงั
รวมถึงการมอบส่ิงของให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม  หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  เช่น ของขวัญปีใหม่ 
ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัต าแหน่งใหม่ เป็นตน้  
 
บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1) บุคคลที่มีอ  านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบคุคล
นัน้ดว้ย 

2) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นอ้ง ญาติสนิท ของกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลตาม 1) และพนกังานทกุระดบัของ
บรษิัทฯ 

3) นิติบคุคลที่บคุคลตาม 1) หรือ 2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
4) บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้และเจา้หนีก้ารคา้ ผูร้ว่มทนุ และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ภาครฐั ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
1) คณะกรรมการบริษัท  มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุ

การต่อต้านทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นค่านิยมขององคก์ร เพื่อใหท้กุคนในบรษิัทฯ ได้
เขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาที่เกิดขึน้จากการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระท าการทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้ค  าปรึกษา ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและคณะกรรมการบรหิาร  

 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้ 

2.1  พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่ไดร้ับจากคณะกรรมการบริหารใหม้ี  
ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ  วัฒนธรรมขององค์กร  และน าเสนอ 
คณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ  

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและ  
คอรร์ปัชั่นท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่ออนมุตัิ  

2.3  สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิาร
ความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

2.4  รบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอนัเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ที่คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริหารรว่มกันพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหา 
ดงักล่าว  

 
3)   ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้ 

3.1  ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไวว้่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก าหนดและกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นทจุริตและคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่  
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

 
4)  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้ 

4.1  ก าหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น  รวมถึงใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว  

4.2  ส่ือสารกับบุคลากรในองคก์รและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต  
และคอรร์ปัชั่น  
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4.3  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติ และ
คอรร์ปัชั่นใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด ของ
กฎหมาย  

4.4  ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้หรืองานที่ไดร้บัมอบหมายจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอรร์ปัชั่น  โดยสามารถมอบหมายงาน 
ใหก้บัทีมผูบ้รหิารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาขอ้เท็จจรงิได ้ 

 

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร และพนกังาน ลกูจา้งของบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิ 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชั่น  อย่างเคร่งครัด โดยตอ้งไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงผูร้บัจา้ง หรือผูร้บัจา้งช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยครอบคลมุธุรกิจทกุประเภท
ตลอดจนทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทกุทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทมีการท ากิจการอยู่  โดย  

1) ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่ 
รบัผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ โดยปฏิบตัิดงันี ้ 
1.1  ไม่รบั หรือ ใหข้องขวญั ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรพัย ์หรือ 

ส่ิงของในท านองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ตนไดเ้ข้าไปติดต่อประสานงาน  ทั้งในหน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานเอกชน  

1.2  ไม่รบัทรพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอ์ื่นใดๆ อันเป็นการชักน าใหเ้กิดการละเวน้การ 
ปฏิบตัิหนา้ที่ของตน ทัง้นี ้ก่อนการรบัควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวญัที่ใหแ้ก่กันในหนา้ที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส  

1.3  ไม่ใหท้รพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใดๆ เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท า 
ใหผู้ร้บัไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคา้เช่นเดียวกันกับคู่คา้รายอื่น   ทั้งนีก้ารใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือ
วาระต่างๆ ตอ้งมีมลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั  

1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใดๆ กับผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงาน 
ราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได  ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ที่รฐัละเวน้การปฏิบตัิตาม กฎ 
ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว ้ 

2)  ในการจดัซือ้ จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัท มีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
3)  การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ และการใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจ 

สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้ 
4)  ในการบรจิาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

4.1  การใชเ้งิน หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ เพื่อบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยการบรจิาค 
เพื่อการกศุล ตอ้งเป็นมลูนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์รเพื่อประโยชน ์
ต่อสังคม ที่มีใบรบัรอง หรือเชื่อถือได  ้สามารถตรวจสอบได  ้และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ 
บรษิัทฯ  
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4.2  การบรจิาคเพื่อการกศุลในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้่าเป็นการ 

กระท าที่ทจุรติ เพื่อหวงัผลประโยชนใ์ด 

4.3   การบรจิาคเพื่อการกศุลทกุครัง้จะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนสามารถ

สอบทานและติดตามเอกสารหลกัฐานต่างๆ ได ้

5)  การใชเ้งิน หรือ ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื่อในนามบรษิัทฯ เท่านัน้ โดยเงินสนบัสนนุ
ที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ  ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ  ทั้งนี ้การเบิกจ่ายต้องระบุ
วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัท  

6)  ไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใชท้รัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
ดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทฯ เป็นองคก์รที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด 
ไม่ว่าจะโดย ทางตรง หรือทางออ้ม  

7)  พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เขา้ข่ายการทุจริตและคอรร์ปัชั่นหรือส่อ
ไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงัสยั 
หรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิ 
ตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนด  

8)  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่
เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการแจง้และรายงานการทจุรติ
และคอรร์ปัชั่น ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั  

9)  กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่กระท าทจุรติและคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ 
จะไดร้บัการพิจารณาด าเนินการทางวินยัตามระเบียบที่บรษิทัฯ ก าหนด นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

10)  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้  าปรกึษา 
และท าความเขา้ใจกับบุคลากรในองคก์ร และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อให้
บุคลากรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ 
รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสตัย ์จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  

11)  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการทจุรติ คอรร์ปัชั่น และการใหห้รือรบัสินบนเป็น
การกระท าที่ยอมรบัไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากบับคุคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกบัภาครฐัหรือภาคเอกชน  

12)  นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่ 
การสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และ 
การใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อใชใ้นกิจกรรม 
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวปฏิบัติสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้า  
บริษัทฯ มีนโยบายการคา้และการลงทุนภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มี
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนไดเ้สียและสังคม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกรอ้งหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ ทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สุจริตกับผูใ้ดหรือหน่วยงานใด การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือ
จริยธรรมที่ดี เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสัญญาทางธุรกิจและสิทธิประโยชนต์่างๆ  โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสัญญาระหว่าง
บรษิัทกบัลกูคา้หรือคู่คา้ อย่างเป็นสาระสาคญั ดงันี ้ 
 

1) การด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัยสุ์จริต  
• บรษิัทฯ จะตอ้งไม่ปฏิบตัิหรือยอมใหม้ีการปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการคอรร์ปัชั่น ขดูรีด หรือยกัยอก และมี

ระเบียบปฏิบตัิในการเฝา้ตรวจสอบและบงัคบัใชเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
• บริษัทฯ จะตอ้งไม่เสนอใหข้องขวัญ ของก านัล จ่ายเงินค่าธรรมเนียม บริการ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่นๆ หรือ

ผลประโยชนอ์ื่นใด แก่พนกังานของบรษิัทคู่คา้ หรือครอบครวัของพนกังานบรษิัทคู่คา้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการไดร้บั
สิทธิพิเศษจากบรษิัทคู่คา้ เวน้แต่จะกระท าไดภ้ายใตจ้ารีตประเพณีแห่งทอ้งถิ่นและเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย  

• บริษัทฯ จะตอ้งไม่เสนอ หรือใหข้องมีค่า รวมถึงเงิน สินบน การรบัรอง หรือเงินสินบน แก่เจา้หนา้ที่รฐัที่มีส่วน 
เก่ียวขอ้งในธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ รวมถึงการฝึกอบรม กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น รวมทัง้หา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัทคู่
คา้  

• หา้มไม่ให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให ้รบั หรือเรียกรอ้งของมีค่าใดๆ เช่น ของขวญั การ
จ่ายเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นๆ จากลกูคา้หรือบริษัทคู่คา้ โดยมีการจดัช่องทางในการแจง้เบาะแสใหก้บัลกูคา้
หรือบรษิัทคู่คา้ สามารถแจง้การกระท าใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตัินีใ้หบ้รษิัทฯ ทราบได ้ 

 
2) ผลประโยชนท์ับซอ้น  
บรษิัทฯ จะตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในความสมัพนัธท์างการเงินหรือความสมัพนัธอ์ื่นใดกับพนกังานของบรษิัทฯ ที่ น ามา
ซึ่งมีความเป็นไปไดห้รือถูกมองว่ามีผลประโยชนท์บัซอ้นกบับริษัทฯ  หา้มไม่ใหพ้นกังานบริษัทฯ ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
ผูบ้ริหาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรือที่ปรกึษาของบริษัทคู่คา้ เวน้แต่ไดร้บัการยินยอมจากผูบ้ริหารของบริษัทฯ ที่
เหมาะสม บรษิัทคู่คา้ตอ้งเปิดเผยและแกไ้ขผลประโยชนท์บัซอ้นทัง้หมดที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้  

 
3) ความเป็นส่วนตัวและทรัพยส์นิทางปัญญา  
บริษัทฯ จะควบคุมไม่ใหม้ีการยักยอกหรือใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด 
รวมถึงบริษัทคู่คา้จะตอ้งไม่ใชท้รพัยสิ์นและขอ้มลูดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัิจากบริษัทฯ แลว้เท่านั้น บริษัทคู่คา้ที่มี
ทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือมีขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ตอ้งก าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
เปิดเผยหรือใชท้รพัยสิ์นและขอ้มลูดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และบริษัทคู่คา้จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทรพัยสิ์น
ทางปัญญาที่ถกูตอ้งตามกฎหมายของพนกังาน ลกูคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุรายไดร้บัความคุม้ครอง  
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4) การด าเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลกัการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทัง้หมด และบริษัทคู่คา้จะตอ้งมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ดว้ย  รวมถึงหา้มไม่ใหบ้ริษัทคู่คา้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการใชข้อ้มลูที่เป็นความลบัในทางที่ผิด การก าหนดราคา การประมลู หรือการตกลงรว่มกันเพื่อลดการ
แข่งขนั ในธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยมุ่งหวงัใหบ้รษิัทคู่คา้เขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม และการต่อตา้นการผกูขาดที่มีผลบงัคบัใชท้ัง้หมด  
 
5) ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบ  
บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตามความคาดหวังที่ระบุไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยการจัดสรรทรพัยากรตาม
ความ เหมาะสม และส่ือสารหลกัการท่ีระบไุวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจใหบ้รรดาคู่คา้ของตนเองรบัทราบดว้ย  
 

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข้าถึง การบันทกึ การรักษา และ การส ารองข้อมูลทางการเงิน  
บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะรกัษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการ
สรา้งระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขอ้มลูทางการเงิน
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได  ้ตลอดจนจดัใหม้ีระบบการจดัเก็บ การเขา้ถึง การบนัทึก 
การรักษา และการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ พรอ้มสามารถน ากลับมาใชไ้ดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม 
รวมทัง้ป้องกนัการน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อเอือ้ประโยชนส่์วนตน รวมถึงพวกพอ้ง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือท าธุรกิจที่แข่งกบับริษัทฯ 
ทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างขาดจรยิธรรมและจิตสานึกที่ดี  
 
เพื่อใหบ้รรลถุึงความมุ่งมั่นดงักล่าวภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ 
จึงมีแนวปฏิบตัิในการจดัเก็บ การเขา้ถึง การบนัทึก การรกัษาและการส ารองขอ้มลูทางการเงิน ดงันี ้ 

1)  เอกสารและขอ้มลูทางการเงินที่จดัเก็บทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ  มีระบบการจดัเก็บ การเขา้ถึง การบนัทึก 
และการรกัษาขอ้มลูเพื่อป้องกันผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งเขา้มาใชข้อ้มูล แกไ้ข ปรบัปรุงเพิ่มเติม ท าลาย และ/ หรือบนัทึก
ขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยอุบัติเหตุ หรือดว้ยความเจตนาตัง้ใจ ตลอดจนสามารถตรวจสอบ
เอกสารและขอ้มลูทางการเงินไดใ้นภายหลงั  

2)  การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ตอ้งปฏิบตัิตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ  และรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น
สารสนเทศของบรษิัทฯ อยู่ตลอดเวลา  

3)  ประเมินความเส่ียงและสรา้งระบบควบคุมความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มที่มีการเปล่ียนแปลงให้ 
ทนัสมยัอยู่เสมอ  

4)  ผู้บริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้งาน  (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ 
รว่มกบัผูอ้ื่น หา้มเผยแพร ่แจกจ่าย หรือท าใหผู้อ้ื่นล่วงรู ้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต  

5)  บรษิัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านคอมพิวเตอรร์วมถึงอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง ขอ้มลู และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูใ้ชง้าน  
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แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ  
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ  าเป็นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนไดเ้สีย และผู้ที่เก่ียวข้อง อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่จ  าเป็น
เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการนี ้ใหอ้ยู่ในรูปแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
(แบบ 56-2) และช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก  เช่น Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถท าหนา้ที่ในการมีส่วนร่วมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการเคร่งครดัในการรกัษาความลับภายในองค์กร และตาม ”แนวปฏิบัติในการจัดการขอ้มูลลับที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” (Handling confidential, market-sensitive information: Principles of good practice) 
เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรบับริษัทฯ และป้องกันมิใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูลบัของบริษัทฯ รั่วไหล อนัอาจท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัความเสียหาย หรือถกูน าไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นทางมิชอบ อนัอาจเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในสาธารณชนได ้ 
 

แนวปฎบิัติในการจัดการขอ้มูลลับทีมี่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย ์มีดงันี ้ 
1)  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบตัิตามนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมถึงขอ้ปฏิบตัิการซือ้

ขายหลักทรพัย  ์โดยไม่ซือ้ขายหลักทรพัยล่์วงหนา้ 1 เดือนก่อนประกาศงบ และการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

2)  บรษิัทฯ มีการจ ากดับคุคลที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูลบัใหน้อ้ยที่สดุเท่าที่จ  าเป็น (need to know basis) เท่านัน้  

3)  บริษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาส าเนาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมที่เป็นข้อมูลลับไว้อย่างปลอดภัย  และ
ท าลายทิง้เมื่อไม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน โดยจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูใหเ้ฉพาะพนกังานท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้  

4) การปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ผ่านการส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงหนา้ที่ใน
การรกัษาความลบัของบรษิัทฯ ไม่ใหอ้่านเอกสารที่เป็นขอ้มลูลบั หรือ พดูคยุหารือเก่ียวกบัเรื่องที่เป็นความลบัในที่
สาธารณะ  

5)  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการทบทวนเป็นประจ า เพื่อใหก้ารจดัเก็บและควบคมุขอ้มลูเป็นปัจจบุนัและมคีวามปลอดภยั 
 

แนวปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอ์ื่นใด  
เพื่อด ารงไวซ้ึ่งจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงก าหนดแนวปฏิบตัิในการ
ใหห้รือการรบัของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชนอ์ื่นใด ดงันี ้ 

1) หา้ม กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั และ/หรือครอบครวั พึงรบัหรือใหข้องขวญั ของก านลั หรือ 
ประโยชนอ์ื่นใดจากลกูคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ เวน้แต่เป็นการรบั
หรือใหข้องขวัญตามประเพณี หรือเพื่อรกัษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างองคก์ร โดยการรบั หรือให ้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใดนัน้ จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ ของผูร้บั  
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1.1  หากพนกังานใหห้รือไดร้บัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใดที่มีมลูค่าเกิน 3,000 บาทขึน้ไป ตอ้งให้
พนักงานรายงานผูบ้งัคบับัญชาตามล าดบัชัน้ และส่งมอบของดงักล่าวใหก้ับเลขานุการบริษัท เพื่อบันทึก
ควบคุมในแบบฟอรม์ “รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชนอ์ื่นใด” เพื่อน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชนอ์ื่นใดของบรษิัทฯ อย่างสงูสดุต่อไป  

1.2  ในกรณีที่ผู้มีอ  านาจอนุมัติหรือผู้บังคับบัญชา  พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรรับของขวัญ  ของก านัล หรือ 
ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับนั้น ด าเนินการส่งคืนให้แก่ผู้ให้โดยทันที  หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่
เลขานุการบรษิัท เพื่อลงทะเบียนควบคมุในแบบฟอรม์ “รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านลั หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด” เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ื่นใดของบรษิัทฯ อย่างสงูสดุต่อไป  

1.3  การใหแ้ละการรบัท่ีเกิดขึน้ควรกระท าในท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยใหพ้นกังานหรือบคุคลอื่นรบัรูไ้ด ้ 
1.4 หากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกผูร้บัเหมา ผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ หรือจัดใหม้ีการประกวดราคา พนักงาน

จะต้องไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท หรือบุคคล ที่เข้าร่วมในการคัดเลือก
ผูร้บัเหมา ผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร หรือผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาแต่อย่างใด 

2) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั รบั หรือสญัญาว่าจะรบั หรือใหเ้งิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์
อื่นใดกบัผูห้น่ึงผูใ้ดที่มีเจตนาเพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือ ละเวน้การปฏิบตัิ รวมถึงการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายดงักล่าวที่
ไม่ถกูตอ้ง ไม่สจุรติทัง้ต่อหนา้และลบัหลงั  

3)  หากมีการไดร้ับมอบของขวัญ หรือของก านัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัทฯ และเป็นของที่มีคุณค่าแก่การระลึกใน 
เหตุการณส์ าคัญของบริษัทฯ อนุญาตใหบุ้คลากรทุกระดับรบัแทนบริษัทฯได้ โดยใหร้ายงานการไดม้าและการ
จดัเก็บของขวญัเหล่านัน้ ในแบบฟอรม์”รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชนอ์ื่นใด” และ
ใหม้อบแก่เลขานกุารบริษัท เพื่อลงทะเบียนควบคุมในแบบฟอรม์ “รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านลั 
หรือประโยชนอ์ื่นใด” โดยใหถื้อเป็นทรพัยสิ์นส่วนกลางของบรษิัทฯ ต่อไป 

4) เก็บรกัษาหลกัฐานการใชจ้่ายเงินที่แสดงมลูค่าของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อการตรวจสอบไดใ้น
ภายหลงั  

5)  การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ เรื่องหลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่ของรฐั  

 
แนวปฏิบัติการเลีย้งรับรอง  
บรษิัทฯ มีแนวปฏิบตัใินการเลีย้งรบัรอง ดงันี ้ 

1) ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึง่มีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่เป็นปกติวสิยั  

2) ตอ้งเป็นไปโดยหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจ้กัพอประมาณ ไม่บ่อยครัง้ และเหมาะสมกบัโอกาส  
3) ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบักฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิัทฯ  
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แนวปฏิบัติการบริจาคเพ่ือการกุศล  
บริษัทฯ สนับสนุนการมีจริยธรรมอยู่คู่กับสังคมไทย ดว้ยจดัใหม้ีการบริจาคแก่มลูนิธิหรือองคก์รการกุศลสาธารณะ  ตาม
โอกาสอนัสมควร อย่างไรก็ตามเพื่อใหแ้นวปฏิบตัิการบริจาคเพื่อการกุศลด าเนินไปไดอ้ย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส จึง
ก าหนดแนวปฏิบตัิการบรจิาคเพื่อการกศุล ดงันี ้ 

1)  การบริจาคตอ้งเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม  ไม่มี
วตัถปุระสงคแ์อบแฝง หรือเพื่อใหไ้ดป้ระโยชนท์างธุรกิจที่ไม่เหมาะสม  

2)  ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ภายใตก้รอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั  

3)  เก็บรกัษาหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าการบริจาคและระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ไดร้บัการบริจาคที่ชดัเจน  เพื่อ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  

 
 

แนวปฏิบัติการให้เงนิสนับสนุน  
บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการกระบวนการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการใชเ้งินสนบัสนุนอย่างมี
เหตุผล สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ เพื่อมิใหเ้ป็นช่องทางของการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยมีขัน้ตอนการขออนุมัติ
และการใหเ้งินสนบัสนนุสอดคลอ้งกบักระบวนการควบคมุภายใน โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ ดงันี ้ 

1)  การใหเ้งินสนบัสนนุ ตอ้งมีการระบวุตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน ไม่มีวตัถปุระสงคแ์อบแฝงที่ไม่เหมาะสม โดยการใหเ้งิน
สนบัสนนุจะตอ้งน าไปใชเ้พื่อการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ การส่งเสรมิตราผลิตภณัฑ ์หรือ ชื่อเสียงของบรษิัท อนั
เป็นประโยชนต์่อการสรา้งความน่าเชื่อถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ และเหมาะสมสอดคลอ้ง
ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 
Corporate Governance)  

2)  มีการระบสุถานท่ีของกิจกรรมที่มีการน าเงินสนบัสนนุไปใชอ้ย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้โดยมีหลกัฐาน การ
รบัเงิน หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ  ในการขอรบัเงินหรือรบัเงินสนบัสนุน ทั้งจากภาครฐั
และภาคเอกชน เพื่อใชป้ระกอบการท าเบิกจ่ายและควบคุมค่าใชจ้่ายนั้นใหอ้ยู่ภายใตง้บประมาณที่ก าหนดไว้
อย่างเครง่ครดั และเกิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ  

3)  มีการมอบหมายใหม้ีผูร้บัผิดชอบในกิจกรรมที่ตอ้งการขอรบัเงินสนบัสนุนอย่างชดัเจน มีการติดตาม และรายงาน
ผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ และสามารถตรวจสอบได ้ 

4)  รวบรวมข้อมูลการใหเ้งินสนับสนุนตามความเป็นจริง  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และเป็นข้อมูล
ภายในใชป้ระกอบการพิจารณาอนมุตัิการใหเ้งินสนบัสนนุในอนาคต 

 

แนวปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษัทเป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด และยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีนโยบายไม่ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงิน ทรพัยสิ์น สิทธิประโยชนอ์ื่นใด หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมแก่
พรรคการเมือง/นกัการเมืองใด หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อเอือ้ประโยชนใ์นทางธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนีบ้ริษัทตระหนักว่าพนักงานมีสิทธิและหนา้ที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน



นโยบายและแนวปฏบัิตกิารตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ัปชัน่ | BJCHI 

 

 

13       

กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระภายใตบ้ทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง  โดย
ก าหนดแนวปฏิบตัิการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง ดงันี ้ 

1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
ต่างๆ ไดเ้ป็นการส่วนตัวโดยกระท านอกเวลาท าการ และไม่ใช่ในนามบริษัทฯ รวมถึงตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นของ 
บรษิัทฯ ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้าใชท้รัพยากรต่างๆ  ของบริษัทฯ ใน การจัดกิจกรรม
ทางการเมือง  

2)  หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน สมคัรเขา้เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการ
ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าบรษิัทฯ ฝักใฝ่หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองนัน้  

3)  หา้มใชอ้ านาจหนา้ที่เพื่อชีช้วน กดดัน หรือบังคับ ใหเ้พื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ใหส้นับสนุนกิจกรรม 
ใดๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบและการควบคมุภายในของบรษิัทฯ เป็นกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเป็นการก าหนดร่วมกนั โดยคณะกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร ตลอดจนบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดไวจ้ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและคอรร์ัปชั่นในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงาน  
 
ทัง้นีใ้หผู้บ้ริหารในแต่ละหน่วยงานท าการออกแบบการควบคุมภายในและจัดท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อจดัการและลดความเส่ียงดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนสื่อสารท าความเขา้ใจ ควบคมุ และติดตาม
การด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด โดยจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร  เพื่อใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานสอบทาน และผูบ้ริหาร
ระดับสูงตามที่ไดร้บัมอบหมายพิจารณาอนุมัติใหม้ีผลบังคับใช้ โดยมีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งอย่างชดัเจนในการด าเนินงานตามขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้จดัเก็บเอกสารดงักล่าวไวใ้นช่องทาง
ที่ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้ และส่ือสารให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งทราบ นอกจากนีผู้ ้บริหารในแต่ละหน่วยงานมีการทบทวน
ขั้นตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นสาระส าคัญ เพื่อให้มั่นใจไดว้่าขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนั้นสอดคลอ้งกับหลักการ
ควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  
 
ทั้งนี ้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  พรอ้มให้
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข เพื่อปรบัปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถ
ป้องกันและตรวจพบความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้  และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามแนว
ปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเสนอรายงานผล 
การตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา  เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญ จะมีการรายงานต่อคณะ 
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กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีผู้บ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการน าขอ้เสนอแนะไป 
ปรบัปรุงและพฒันาการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ก ากบัดแูลกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติและคอรร์ปัชั่น  
 

การติดตามและการทบทวน  
บรษิัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏิบตัิตามนโยบายและ
ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ที่ก าหนดไวใ้นแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างเครง่ครดั  
 
หากมีขอ้สงสัยว่ากิจกรรมที่ท  าหรือการกระท าใดๆ อาจละเมิดนโยบาย หรือละเมิดกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดต่างๆ ตอ้ง
รายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางการรอ้งเรียน /แจ้งเบาะแสตามที่ไดก้ าหนดไว้ หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานผู้ใดกระท าความผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ก าหนด และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิัทฯ จะส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐั ด าเนินการตามความผิดต่อไป  
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี หรือเมื่อ
มีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งกระทบต่อการบรหิารจดัการความเส่ียง ดา้นการทจุรติ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ามาตรการดงักล่าว
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้เป็นไปตามขอ้บงัคบั และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้การปรบัปรุงตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และมีการส่ือสาร
การปรบัปรุงใหท้ราบโดยกนั 
  
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้  ากับดูแลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์บัชั่น  โดยการ
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม  และใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยความซื่อสตัย ์สจุริต ปราศจากอคติ บริษัทจะปกปิดชื่อ 
ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได  ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็น
ความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านั้นที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลู
ดงักล่าวได ้ 

• ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีหนา้ที่ในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือ ผู้
รอ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใดๆ หรือ
ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือใหข้อ้มลู  

 



นโยบายและแนวปฏบัิตกิารตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ัปชัน่ | BJCHI 

 

 

15       

• ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้รหิารคนใดคนหนึ่ง ท าหนา้ที่แทนในการใชด้ลุยพินิจสั่ง
การคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูได ้โดยผูบ้รหิารที่ไดร้บั 
มอบหมายตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ไดร้บัแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน ทัง้โดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น ผูถ้กู 
กล่าวหาเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง)  

• ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนและเอกสาร
หลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้
แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

 
ในกรณีที่มีการรอ้งเรียน ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่ใน
การคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้รอ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  ไม่ให้ไดร้ับความ
เดือดรอ้น หรืออนัตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือการใหข้อ้มลู
โดยขอใหผู้ร้อ้งเรียนส่งเรื่องรอ้งเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
 
ในกรณีที่มีการรอ้งเรียน กรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ นั้น ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลตัวกลางขึน้
ตรวจสอบ โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องจะไม่มีสิทธิไดร้ับทราบข้อมูล ท าหน้าที่ในการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
รอ้งเรียน พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใดๆ หรือความไม่ชอบ
ธรรม อันเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือใหข้อ้มูล โดยขอใหผู้ร้อ้งเรียนแจง้เบาะแสมายังผูท้ี่ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ถกูรอ้งเรียนโดยตรง 
 

แนวปฏิบัติการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ  
1)  เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะ

เป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจริง โดยอาจมอบหมายหรือแต่งตัง้ตวัแทนเป็นผูสื้บสวนขอ้เท็จจริง โดยให้แจง้ผล
ความคืบหนา้ใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือ ผูร้อ้งเรียนทราบเป็นระยะ  

2)  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงพบขอ้มลูหรือหลกัฐานที่มีเหตุอนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ี่ถูกกล่าวหาไดก้ระท าการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นจริง บริษัทฯ จะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาพิสจูนต์นเอง  โดย
การหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระท าทุจริตและคอรร์ปัชั่น 
ตามที่ไดถ้กูกล่าวหา  

3)  หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตและคอรร์ปัชั่นจริง การทุจริตและคอรร์ปัชั่นนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อ 
แนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดร้บัการสอบสวนและ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท าทจุรติ
และคอรร์ปัชั่นนัน้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย 

 
 
 
  



นโยบายและแนวปฏบัิตกิารตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ัปชัน่ | BJCHI 

 

 

16       

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ ใหค้วามมั่นใจกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานว่าจะไม่มีผูใ้ดไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน 
ถึงแมว้่าการปฏิเสธดงักล่าวจะท าใหบ้ริษัทสญูเสียผลประโยชนท์างธุรกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายต่อตา้นการทจุรติ
และคอรร์ปัชั่นจะช่วยสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว 
 
การเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชั่น  
บรษิัทฯ ไดม้ีการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดร้บัทราบตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมพนกังาน การแจง้ผ่าน

บอรด์ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซดข์องบริษัท รายงานประจ าปี หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัท ฯ เป็นองคก์รที่

ปราศจากการคอรร์ปัชั่น รวมไปถึงมีการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอรรั์ปชั่น  
1)  พบเห็นการกระท าที่ทุจริตที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลในองคก์รติดสินบน/

รบัสินบน เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาล หรือหน่วยงานเอกชน  

2)  พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ 
จนท าใหส้งสยัไดว้่าอาจเป็นช่องทางในการกระท าทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

3)  พบเห็นการกระท าที่ท  าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทฯ  

4)  พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค าแนะน า เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชั่น  
การใหเ้บาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยอาจเขา้ลักษณะเป็นการทุจริต หรือสงสัยจะมีการคอรร์ปัชั่น หรือการปฏิบตัิ

หนา้ที่ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และหลกัจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท บริษัทถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยใหบ้ริษัทรับทราบข้อมูลการทุจริตและ

คอรร์ปัชั่นไดร้วดเร็วขึน้ ซึ่งจะท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ันท่วงที อีกทัง้ช่วยพิทกัษ์ผลประโยชนข์องบริษัทและของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูข้อค าแนะน า จะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่

จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือประเด็นที่ตอ้งการค าแนะน า พรอ้มชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้

ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดช่องทางการรบัแจง้เบาะแส รอ้งเรียน หรือขอค าแนะน า เก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น ดงันี ้

1) พนกังานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียที่พบเห็นการคอรร์ปัชั่นภายในบรษิัท หรือการกระท าความผิดที่อาจเขา้ข่ายคอรร์ปัชั่น

ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทใหร้ีบแจง้ผูบ้ังคับบัญชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือช่อง

ทางการรอ้งเรียนอื่นของบริษัทตามความเหมาะสม โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรีกษาหารือกับ

ผูบ้ังคับบัญชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการสอบทานหรือ

การติดตามการปฏิบตัิงาน 
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2) จดหมายปิดผนึก และจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง ตามที่อยู่ดงันี ้

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 

3) แจง้ผ่านช่องทางอีเมล ์

• คณะกรรมการตรวจสอบ : id@bjc1994.com   

• หน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรียน :  spy@bjc1994.com 

4) ตูร้บัความคิดเห็นที่ติดตัง้ภายในบรษิัทและไซดง์านต่างๆ 

ในกรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน มีขอ้รอ้งเรียนประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอใหท้่านส่งเรื่อง

รอ้งเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บุคคลที่สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น คือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ภาครฐับาล ชมุชน สงัคม ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ไม่ว่าท่าน จะแจง้
ดว้ยวิธีใดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บขอ้มลูผูท้ี่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั 
  
ในกรณีที่มีประเด็นขอ้รอ้งเรียนหรือเรื่องที่เก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น อนัเป็นกรณีเร่งด่วน ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรายงานไป
ตามล าดบัชัน้โดยทนัที และน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูเพื่อสั่งการโดยเรง่ด่วน 
 
ทัง้นี ้การแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนตอ้งเป็นการกระท าโดยสจุรติ หากบรษิัทฯ พบการแจง้เบาะแสโดยทจุรติ หรือมีเจตนาใน

การกลั่นแกลง้ใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสียหาย เส่ือมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชงั หรือใหไ้ดร้บัความอบัอาย ฯลฯ กรณี

เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไดร้บัการลงโทษทางวินัยตามขอ้บังคับของบริษัทฯ หากเป็นบุคคลภายนอกที่ท  าใหบ้ริษัทฯ 

ไดร้บัความเสียหาย บรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นนี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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