นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
บริ ษทั บีจีที คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
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นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั บีจีที คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริ ษทั ฯจึงได้รณรงค์การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
ทุกรู ปแบบให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจ และ แสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเต็มที่
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้การตัดสิ นใจดาเนิ นการทางธุ รกิจที่
อาจมีความเสี่ ยงด้านการคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา “ นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุ รกิจ และพัฒนาสู่ องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
การทุจริ ต หรื อ คอร์ รัปชั่ น (Corruption) หมายถึง การใช้ตาแหน่ งอานาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ รวมถึงการให้หรื อรับสิ นบน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอ ให้สัญญา มอบให้
ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรื อผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่ น ยกเว้นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบ และอนุ มตั ินโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และกากับ
ดูแลให้มีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนในบริ ษทั ฯ ได้เข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการคอร์ รัปชัน่

2)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ มภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงภายในอย่างเพีย งพอ
ตลอดจน สอบทานการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ
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3)

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึ ง
ให้ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นนโยบายดัง กล่ า ว และมี หน้า ที่ ดาเนิ นการจัดให้มี ก ารสื่ อสารไปยัง
พนักงาน และ ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ เข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ได้โดยทัว่ กัน รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบหรื อระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ สภาพธุ รกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกาหนดของกฎหมาย

4)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่า
เป็ นไปอย่างถูกต้องตรงกับนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น

5)

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
ตลอดจนถึงประกาศระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่ งครัด

แนวทางปฏิบัติ
1)

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องของบริ ษทั อย่าง
เคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

2)

ในการดาเนิ นการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิโดยเฉพาะในเรื่ อง ดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
การให้และรับสิ นบน
ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในรู ปแบบใด ๆ ทั้งสิ้ น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ และ
ห้ามมอบหมายให้ผอู้ ื่นให้หรื อรับสิ นบนแทนตนเอง
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ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ไม่รับ หรื อให้ ของขวัญ หรื อสิ่ งของในทานองเดียวกัน กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไป
ติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน การให้หรื อรับของขวัญ
และการเลี้ยงรับรองต้องเป็ นไปตามการกระทาในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิ และตามปกติธุรกิจ รวมทั้งจะต้องเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
บริ ษทั และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือ หรื อ สนับสนุนทางการ
เงิน หรื อทรัพย์สินใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรื อนักการเมือง ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม บริ ษทั เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของ
พนักงาน อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่กระทาในนามของบริ ษทั
การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
 การใช้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อบริ จาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริ ษทั ฯเท่านั้น
โดยการบริ จาคเพื่อการกุศลต้องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล
สถานพยาบาล หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์สังคมที่มี ใบรับรอง หรื อ เชื่อถือได้ สามารถ
ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
 การใช้เงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริ ษทั เท่านั้น โดยเงิน
สนับสนุนต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องมี
การระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยจะต้องจัดทาบันทึกระบุ
ชื่อผูร้ ับสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อเสนอ
ต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
 การให้หรื อรับเงินบริ จาคเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน์ หรื อเงินสนับสนุ นจะต้องไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
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3)

ในการจัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดระเบียบของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

4)

พนักงานจะต้องไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรื อพฤติกรรมที่เข้าข่าย
คอร์ รัปชัน่ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ และหากมีขอ้
สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้

5)

จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อ
ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ และเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรื อ
ร้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
ผูท้ ี่กระทาการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ง
อาจจะถึงขั้นถูกออกจากงาน และ/หรื อพ้นจากตาแหน่ง รวมทั้งอาจถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมาย หาก
การกระทาการนั้นผิดกฎหมาย

6)

7)

คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ให้
คาปรึ กษา และทาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์ รัปผชัน่ เพื่อให้บุคคลากร และผูเ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

8)

จัดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจา ตลอดจน
ทบทวนแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้อกาหนดทางกฎหมาย อย่างสม่าเสมอ

9)

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่า การคอร์ รัปชัน่ การให้หรื อรับ
สิ นบนเป็ นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทา
ธุ รกรรมกับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
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การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
หากพบเห็นการคอร์ รัปชัน่ การกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั จรรยาบรรณทางธุ รกิจ ซึ่งการ
กระทาที่ทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ผูพ้ บเห็นสามารถแจ้งเรื่ อง
ร้องเรี ยน เบาะแส หรื อหลักฐานต่างๆแก่ผเู ้ กี่ยวข้องได้ทนั ที โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งจนเป็ นที่ยตุ ิ
และจะให้ความคุม้ ครองแก่ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายของบริ ษทั ฯ

ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน
1) แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณี ยผ์ า่ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บีจีที คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
188 ถนนสุ วนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510
2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่
audit_committee@bodyglove.co.th

การคุ้มครองและรักษาความลับ
1) ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน จะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก
2) บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
และจะส่ งเสริ มให้มีความเจริ ญก้าวหน้าตามเหมาะสม
3) บริ ษทั จะดาเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน รวมทั้งดาเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรี ยนเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
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ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้
กลัน่ กรองสื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
บุคคลใดหรื อแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุ ดหนึ่ง เพื่อดาเนินการสื บสวนให้เสร็ จสิ้ น และแจ้งผลการสื บสวน
ให้ผแู้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนทราบด้วย
3. หากการสื บ สวนข้อเท็จจริ ง แล้วพบว่า มี ขอ้ มูลหรื อหลักฐานที่ มี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่า ผูท้ ี่ ถูก กล่ าวหาได้
กระทาการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯจะให้สิทธิ แก่ผถู ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้โอกาส
ผูถ้ ูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการเสนอข้อมูลหรื อหลักฐานเพื่อแก้ขอ้ กล่าวหาที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตามที่ถูกกล่าวหา
4. หากผลการสอบสวนปรากฎข้อเท็จจริ งและพบหลักฐานว่าผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จริ ง
ซึ่ งการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
และหากการกระทาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดก็จะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้
โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ คาตัดสิ นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
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การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และทาความเข้าใจกับบุคคลที่ตอ้ งทาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อบุคคลอื่นใดที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้
ไปเป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯจึงดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. ติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้อย่างทัว่ ถึง
2. เผยแพร่ นโยบายฉบับนี้ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.bodyglove.co.th
3. จัดให้มีการอบรมนโยบายฉบับนี้ ให้แก่พนักงานใหม่
4. จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการอย่างสม่าเสมอทุกปี
การไม่รับรู ้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี้ได้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป

8|Page

