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BSBM 1/2565                  

      ประกาศ 

นโยบายและแนวทางการปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชนั  ตลอดจนสนบัสนนุและ

ส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัมีจติสาํนึกในการต่อตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึไดก้าํหนด

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ 

 เพ่ือยืนยนัเจตนารมณด์งักล่าว บรษิัทฯ จงึไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหน่ึงในแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาคเอกชนไทย 

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีแนวปฎิบตัิท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรการของโครงการแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยดงักล่าว ตลอดจนเพ่ือใหบ้คุลากรทกุระดบัยึดถือเป็นบรรทดั

ฐานในการปฎิบตังิาน บรษิัทฯ จงึไดจ้ดัทาํและประกาศใชแ้นวปฎิบตัินีเ้พ่ิมเติม ดงันี ้

 

1.การบังคับใช ้

1.1 บรรดาระเบียบ คาํสั่ง และบนัทึกสั่งการใดท่ีขดัแยง้กบัแนวปฏิบตันีิ ้ใหย้กเลิกและถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินีแ้ทน 

1.2 หากแนวปฏิบตัินีข้ดัแยง้ หรือมีขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไว ้ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทกุประการ 

 

2.คาํนิยามการต่อต้านการทจุริตคอรรั์ปชัน 

2.1  บรษิัท หมายถงึ บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จาํกดั (มหาชน)  

2.2  กรรมการ หมายถงึ บคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิัท 

2.3 ผูบ้รหิาร หมายถงึ บคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิัท 

2.4 พนกังาน หมายถงึ พนกังานของบรษิัททกุคน 

2.5 การทจุรติคอรร์ปัชนั หมายถงึ การกระทาํโดยเจตนาหรือจงใจของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นใน

ฐานะตวัการ ตวัการรว่ม ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนนุ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น

ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

2.5.1 การติดสินบน การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่ถกูตอ้งเหมาะสมไม่ว่าจะใน

รูปแบบใด เช่น การเสนอให ้การใหค้าํมั่นหรือสญัญาวา่จะให ้การมอบให ้เป็นตน้ ใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีของรฐั 
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นกัการเมือง พนกังานบรษิัทเอกชนหรือบคุคลผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือโนม้

นา้วใหบ้คุคลดงักล่าวใชด้ลุยพินิจในทางท่ีเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษิัทหรือใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกจิ

หรือสิทธิพิเศษตา่งๆ ซึ่งจดัวา่เป็นการขดัตอ่จรยิธรรม เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแห่งทอ้งถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบตัิทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

2.5.2 การรบัสินบนในรูปของทรพัยสิ์น ส่ิงของ เงิน หรือประโยชนอ่ื์นใดไม่ว่าจะโดยการขอ การเรียกรอ้ง การรบั

หรือยอมจะรบัจากบคุคลหรือนิตบิคุคลใดซึ่งเป็นประโยชนท่ี์มคิวรไดโ้ดยชอบสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น เพ่ือ

จงูใจใหก้ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํอยา่งหน่ึงอย่างใดในตาํแหน่งหนา้ท่ีและมีผลทาํใหบ้รษิัทเสีย

ประโยชน ์

2.6 ของขวญัและประโยชนอ่ื์นใด หมายถงึ ส่ิงของใดๆ หรือบรกิารใดๆ อาทิเช่น เงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของบรกิารหรืออ่ืนๆ ท่ี

มีมลูค่าท่ีมอบใหห้รือไดร้บัจากเจา้หนา้ท่ีหรือบคุคลหรือผูซ้ึง่อาจจะเอือ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทในโอกาส

สาํคญัตา่งๆ ตามประเพณีนิยม วฒันธรรม มารยาทท่ีปฏิบตัใินสงัคม หรือภายใตจ้ารีตประเพณีแห่งทอ้งถิ่น 

2.7 การเลีย้งรบัรอง หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยในการเลีย้งอาหาร เคร่ืองดืม่ ท่ีพกัและการเดินทาง หรือการบรกิารใดๆ ท่ีมอบ

ใหห้รือไดร้บัจากเจา้หนา้ท่ีหรือบคุคล หรือผูซ้ึ่งอาจจะเอือ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท 

2.8 เงินสนบัสนนุ หมายถงึ เงินท่ีจ่ายใหห้รือไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกจิโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ การส่งเสรมิตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบรษิัท อนัเป็นไปเพ่ือประโยชนใ์นการสรา้งความ

น่าเชื่อถือทางการคา้และช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 

2.9 เงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หมายถงึ การบรจิาคเงิน หรือส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดใหบ้คุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้

เพ่ือสาธารณกศุล เช่น องคก์รการกศุล มลูนิธิ หรือกองทนุ เป็นตน้ 

2.10 การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมอืง หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือเงิน 

รวมถงึการดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นการสนบัสนนุทัง้ทางตรงหรือทางออ้มกบัพรรคการเมือง เจา้หนา้ท่ีของพรรค

การเมือง ผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ องคก์รหรือบคุคลซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และ/หรือการเขา้รว่มกิจกรรมใน

นามของบรษิัท  

2.11 การจา่ยคา่อาํนวยความสะดวก หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยท่ีจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรฐัอยา่งไมเ่ป็นทางการในลกัษณะ

ของสินนํา้ใจในรูปแบบต่างๆทัง้ท่ีจ่ายในรูปของตวัเงินและประโยชนอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่ตวัเงินเพ่ือจงูใจใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐั

ช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนกระบวนการตา่งๆ ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของ

บรษิัทใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเรว็หรือปราศจากขอ้ตดิขดั 

2.12  การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) หมายถึง การท่ีบคุคลจากภาครฐัเขา้ไปทาํงานในภาคเอกชนหรือบคุคลใน

ภาคเอกชนเขา้มาทาํงานดา้นนโยบายในภาครฐัในลกัษณะท่ีทาํลายภาพลกัษณด์า้นความน่าเชื่อถือและความ

ซื่อตรงของการทาํหนา้ท่ีหรือการจดัทาํนโยบายของภาครฐัซึ่งมีความเส่ียงการทจุรติคอรร์ปัชนัในแงค่วามขดัแยง้

ทางผลประโยชนแ์ละการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลขององคก์รรฐัอย่างไม่เป็นกลาง 
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2.13 พนกังานรฐั หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง คณะบคุคล หรือผูท่ี้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานทางปกครองซึง่ใช้

อาํนาจหรือไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามกฎหมาย 

2.14 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง สถานการณห์รือการกระทาํท่ี ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทมี

ผลประโยชนส่์วนตวัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบตัหินา้ท่ีในตาํแหน่งท่ีบคุคลนัน้รบัผิดชอบและส่ง

ผลกระทบต่อประโยชนข์องส่วนรวมของบรษิัทไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

 3.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบรษิทั มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิวา่ดว้ยเร่ือง การต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานการรายงานทางการเงนิและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และระบบการ

บรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนรบัเร่ืองการแจง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชนั อนัเกิดจาก

คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบรษิัทรว่มกนัพิจารณา

ลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3.3 กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีในการนาํนโยบายการต่อตา้นดา้นคอรร์ปัชนัไปปฎิบตัิโดยกาํหนดใหม้ี

ระบบสนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายรวมถงึทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกจิระเบียบ ขอ้บงัคบัและ

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตรงตามนโยบาย 

แนวปฎิบตัิ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิทัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมต่อความ

เส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 พนกังาน มีหนา้ท่ีปฎิบตัิตามนโยบายและจรยิธรรมของบรษิัท ไม่เพิกเฉยต่อการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

4.  นโยบายตอ่ต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

 บรษิัทมีนโยบายปฎิบตัติามกฎหมาย ในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัโดยกาํหนดนโยบาย ดงันี ้

4.1 สรา้งจิตสาํนึก คา่นิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 
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4.2 จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้าํนาจให้

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทจุรติหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ การคอรร์ปัชนัตา่งๆ 

4.3 หา้มกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้งหรือยอมรบัซึ่งทรพัยสิ์นหรือ

ผลประโยชนอ่ื์นใด สาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจงูใจใหป้ฎิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในทางมชิอบ

หรืออาจทาํใหบ้รษิัทเสียประโยชนโ์ดยชอบธรรม 

4.4 หา้มกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ่ื์นใดแก่บคุคลภายนอก 

เพ่ือจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

4.5 จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสถกูตอ้ง 

4.6 จดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัโดย

มั่นใจว่าจะไดร้บัการคุม้ครอง และแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีมกีารแจง้เขา้มา 

 

5.  แนวทางการปฎบิัติเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 บททั่วไป 

5.1 บรษิัท จะสนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัเห็นความสาํคญัและมีจติสาํนึก ในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั

รวมทัง้จดัใหม้ีการควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบัสินบน ในทกุรูปแบบ 

5.2 แนวปฎิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนันี ้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ

คดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฎิบตังิานและการใหผ้ลตอบแทนแก่

เจา้หนา้ท่ี โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั มีหนา้ท่ีส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือ

นาํไปใชป้ฎิบตัใินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฎิบตัใิหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฎิบตัินี ้

5.3 กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงู  มีความรบัผิดชอบต่อการนาํมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันีไ้ปปฎิบตั ิ   อีกทัง้

ยงัใหก้ารยอมรบัและปฎิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนันีด้ว้ย 

5.4 พนกังานของบรษิัททกุระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บรษิัทตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีกาํหนดใหท้าํหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดตามการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัท ผ่านช่องทางตา่ง ๆท่ีกาํหนดไว ้
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5.5 บรษิัท จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฎิเสธ หรือแจง้เร่ืองการคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวกบับรษิัท  โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการคอรร์ปัชนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นช่องทางการ

รบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower) ของบรษิัท อีกทัง้ จะไม่มีการดาํเนินการใด ๆ เพ่ือลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ล

ทางลบต่อพนกังานท่ีปฎิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้า่ การกระทาํนัน้ จะทาํใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5.6 ผูท่ี้กระทาํการคอรร์ปัชนัถือเป็นการกระทาํผิดตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลซึ่ง

จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัท่ีกาํหนดไวร้วมถึงอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผิด

กฎหมายดว้ย 

5.7 บรษิัทจะสอบทานแนวปฎิบตัิและมาตรการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

กฎหมาย และสภาพการดาํเนินธรุกิจ 

 

6.  การให้หรือรับของขวัญหรือของกาํนัล การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

6.1 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัหรือใหท้รพัยสิ์น ส่ิงของ เงิน หรือ ประโยชนอ่ื์นใดท่ีมีลกัษณะเขา้ขา่ยเป็น

การทจุรติคอรร์ปัชนั โดยใหถื้อปฎิบตัิตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นจรยิธรรมของกรรมการและพนกังาน 

6.2 การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิและการจ่ายค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฎิบตัิตามสญัญาทางธุรกจิซึง่

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลใหส้ามารถกระทาํได ้โดยใหถื้อปฎิบตัิตามระเบียบของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7.  การบริจาค หรือ เงนิบริจาค หรือเงนิสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน ์

7.1 การใหท้รพัยสิ์น ส่ิงของ หรือเงนิ แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล องคก์ร หรือหน่วยงานราชการใด ตอ้งมี

วตัถปุระสงคข์องการใหเ้พ่ือการกศุล หรือสาธารณกศุล หรือเพ่ือดาํเนินการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์ ท่ีชอบดว้ย

กฎหมาย ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั มีกระบวนการดาํเนินการใหท่ี้โปรง่ใส  ตรวจสอบ

ได ้ อธิบายได ้ โดยมีการอนมุตัิ มีการถือปฎิบตัติามนโยบายและระเบียบของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามมติ

คณะกรรมการบรษิทั 

7.2 การรบัทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือเงิน จากบคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รใดตอ้งมวีตัถปุระสงคข์องการรบัเพ่ือ

เป็นตวักลางในการรบัเพ่ือการกศุล หรือสาธารณกศุล หรือเพ่ือดาํเนินการท่ีเป็นสาธารณประโยชนต์่อไป ไม่ใชเ้ป็น

ขอ้อา้งสาํหรบัการกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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8.  การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 

8.1 บรษิัทฯมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยบคุลากรทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่พึง

ตระหนกัท่ีจะไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาํทรพัยากรใดๆของบรษิัทไปใชเ้พ่ือดาํเนินการหรือ

กิจกรรมทางการเมืองอนัจะทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯสญูเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมส่ีวน

เก่ียวขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

8.2 บรษิัทจะไม่สนบัสนนุการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนหรือใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนใ์นทาง

ธุรกิจของบรษิัท 

 

9.  การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก 

 บรษิัทไม่มีนโยบายจ่ายคา่อาํนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ดาํเนินการใดๆ และไม่

ยอมรบัการกระทาํใดๆ เพ่ือแลกกบัการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ 

 

10. การจ้างพนักงานรัฐ(Revolving Door) 

 บรษิัทไม่มีนโยบายการจา้งพนกังานของรฐั ขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นเจา้พนกังานรฐั เวน้แต่กรณีจาํเป็น ใหป้ฏิบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

10.1 กรณีบรษิัทวา่จา้งพนกังานรฐัจะตอ้งไม่เป็นการวา่จา้งไดม้าเพ่ือการตอบแทนซึง่ประโยชนใ์ดๆหรือมีการเอือ้

ประโยชนต์่อบรษิัท และมกีารคดัเลือก การอนมุตักิารจา้งพนกังานรฐั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัผูจ้ดัการ

ขึน้ไป ตอ้งไดร้บัการพิจารณาเหตผุลความจาํเป็นจากกรรมการผูจ้ดัการ 

10.2 หากจาํเป็นตอ้งวา่จา้งพนกังานรฐับรษิัทตอ้งตรวจสอบใหช้ดัเจนวา่การว่าจา้งดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎหมายระเบียบ 

ขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้สิน้ 

10.3 กรณีพนกังานของบรษิัทเขา้ทาํหนา้ท่ีดา้นงานนโยบายของภาครฐั บรษิัทกาํหนดใหพ้นกังานดงักล่าวหา้มกระทาํ

การใดๆ ในทางท่ีจะก่อใหเ้กดิประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของบรษิัท

หรือการ Lobby เพ่ือไดร้บัประโยชนใ์นทางท่ีมชิอบ เป็นตน้ 

10.4 ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการจา้งพนกังานรฐั และพนกังานของบรษิัทท่ีเขา้ทาํหนา้ท่ีดา้นงานนโยบายของภาครฐั ไวใ้น

รายงานประจาํปีของบรษิัท เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส 
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11. การขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 พนกังานไม่พึงกระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัท หรือทาํใหบ้รษิัทเสียผลประโยชน ์หรือไดป้ระโยชน์

นอ้ยกวา่ท่ีควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชนจ์ากบรษิัท เช่น 

 11.1 ดาํเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนัโดยตรงหรือโดยออ้มกบับรษิัท 

11.2 ดาํเนินการหรือประกอบการใดๆ เพ่ือขายสินคา้และบรกิารใหก้บับรษิัท หรือรบัเหมางานของบรษิัท หรือเป็น

ตวัแทนใหห้รือปฏิบตังิานใหผู้ข้ายสินคา้และบรกิารหรือผูร้บัเหมาในการทาํธุรกิจกบับรษิัท 

11.3 มีผลประโยชนท์างการเงิน ทัง้การมีหุน้หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนของธุรกิจท่ีแข่งขนักบับรษิัท หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบรษิัทตา่งๆ เช่น ลกูคา้ ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูร้บัเหมา ผูข้ายสินคา้หรือบรกิาร ฯลฯ โดยผลประโยชนท่ี์มีนัน้อยู่ใน

ระดบัท่ีพนกังานอาจกระทาํการหรือละเวน้การกระทาํท่ีควรตามหนา้ท่ีท่ีมีอยู่กบับรษิัท 

 

12. หลกัเกณฑก์ารแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน   

12.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรบัพิจารณาการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ซึง่ผูแ้จง้หรือบรษิัทไดร้บัความเสียหาย 

หรืออาจไดร้บัความเสียหาย  อนัเน่ืองมาจากกรรมการ หรือพนกังานเป็นผูก้ระทาํ ตวัอยา่งเช่น   

12.1.1  การกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

12.1.2  การกระทาํการทจุรติ หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือการกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั 

12.1.3 การกระทาํการฝ่าฝืน ต่อนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัท 

12.1.4 การกระทาํการขดัต่อนโยบาย แนวปฏิบตัิ คาํสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบรษิัท 

12.1.5 การละเลยตอ่หนา้ท่ีตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ คาํสั่ง หรือระเบียบตา่งๆ ของบรษิัท  

12.1.6 รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูตอ้ง  

12.1.7 ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง  

12.1.8 การกระทาํอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในขา่ยทาํใหผู้แ้จง้หรือบรษิัทไดร้บัความเสียหาย 
12.2 เร่ืองท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจรงิท่ีมีมลูเหต ุมิไดห้วงัสรา้งความเสียหายต่อกรรมการ หรือ

พนกังาน หรือบคุคลอ่ืน 

12.3 การใชช้่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบควรท่ีจะสามารถติดต่อกลบัไปยงัผูแ้จง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนได ้เพ่ือยนืยนัว่าผูแ้จง้มตีวัตนจรงิ รวมทัง้สามารถแจง้ความคืบหนา้หรือชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ

ใหท้ราบกลบัไปได ้

 

13. การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

บรษิัทจะเผยแพรช่่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน โดยการประกาศบนเว็บไซดข์องบรษิัท  โดยการตดิประกาศท่ีบอรด์

ประชาสมัพนัธข์องบรษิัท และโดยช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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14. วิธกีารการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

14.1 ใชถ้อ้ยคาํสภุาพ  โดยระบ ุ 

14.1.1 วนั เดือน ปี หรือช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหต ุ

14.1.2 ชื่อ และท่ีอยู่ ของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน แต่หากผูแ้จง้ไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยชื่อกต็อ้งระบุ

รายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

ดาํเนินการไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้  

14.1.3 ชื่อ และตาํแหน่งของกรรมการ หรือพนกังานผูถ้กูรอ้งเรียนเท่าท่ีจะระบไุด ้ 

14.1.4 ขอ้เท็จจรงิหรือพฤตกิารณข์องเร่ืองท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ว่าไดร้บัความเดือดรอ้นหรือไดร้บั

ความเสียหายอยา่งไร หรือชีเ้บาะแสอนัเก่ียวกบัการกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั หรือการกระทาํท่ีไม่

ถกูตอ้งเหมาะสมของกรรมการ หรือพนกังานไดช้ดัแจง้เพียงพอ (ถา้มี) ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะ

สามารถดาํเนินการตรวจสอบได ้ 

14.1.5 หลกัฐานตา่งๆ ซึ่งรวมถงึ พยานเอกสาร พยานวตัถ ุและพยานบคุคล (ถา้ม)ี 

14.2       ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

• ทางไปรษณีย ์นาํส่งท่ี ประธานกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จาํกดั (มหาชน) 

    ชัน้ 8  อาคารประภาวิทย ์

    28/1  ถนนสรุศกัดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรกั 

    กรุงเทพฯ  10500 

•  ทางอีเมล ์ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com 

•  เลขานกุารบรษิัท : surakit@bsbm.co.th 

•  ทางเว็บไซตข์องบรษิัท www.bsbm.co.th 

•  กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น/ขอ้รอ้งเรียน ภายในบรษิัท 

 

 

mailto:komkris@apkaudit.com
mailto:surakit@bsbm.co.th
http://www.bsbm.co.th/
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15. การพิจารณาเร่ืองการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

15.1 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่รบัพิจารณา ไดแ้ก ่  

15.1.1 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห ์ไม่ระบพุยานหรือหลกัฐานเพียงพอ ท่ีจะ

สามารถดาํเนินการตรวจสอบต่อไปได ้

15.1.2 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนท่ีมีสาระ/ประเด็น ไม่เพียงพอท่ีจะดาํเนินการต่อ 

15.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจท่ีจะพิจารณาการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร  

 

16. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

16.1 ผูแ้จง้สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองก็ไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยตนอาจทาํใหไ้ม่ปลอดภยัหรือเกิดความ

เสียหายกบัตนเองได ้

16.2 บรษิัทจะรกัษาขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้ รวมถงึผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นความลบั 

16.3 บรษิัทจะรกัษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และ

ความเสียหายของผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือ 

16.4 พนกังานท่ีเป็นผูแ้จง้ หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือ จะไดร้บัความคุม้ครองจากบรษิัท จากการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม 

อาทิเช่น การเปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีทาํงาน การสั่งพกังาน การข่มขู่หรือรบกวนการ

ปฏิบตัิงาน ตลอดจนการเลิกจา้ง เป็นตน้ 

16.5 บรษิัทจะพิจารณาดาํเนินการทางวินยักบัพนกังานผูถ้กูรอ้งเรียน  หากพบวา่มกีารปฏิบตัิต่อผูแ้จง้และผูท่ี้ใหค้วาม

รว่มมือดว้ยวิธีการท่ีไม่ถกูตอ้ง ไมเ่ป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย นอกจากนี ้พนกังานผู้

ถกูรอ้งเรียนอาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวด้ว้ย หากการกระทาํนัน้ถือเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

16.6 คณะกรรมการบรษิทัจะพิจารณาดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรกบักรรมการผูถ้กูรอ้งเรียน หากพบวา่มีการปฏิบตัิ

ต่อผูแ้จง้และผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือดว้ยวิธีการท่ีไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อใหเ้กดิความ

เสียหาย นอกจากนี ้กรรมการผูถ้กูรอ้งเรียนอาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวด้ว้ย หากการกระทาํนัน้ถือ

เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

16.7 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม หากผูแ้จง้

หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือไดร้บัความเสียหาย  ทัง้นีด้ว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 



 
 
 

           หนา้ท่ี 10 / 11 

17.  ขัน้ตอนการดาํเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

• เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการ

สืบสวน ขอ้เท็จจรงิ เป็นผูก้ลั่นกรองสืบสวนขอ้เท็จจรงิ และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผู้

รอ้งเรียนไดท้ราบ 

• หากการสืบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีมี มเีหตผุลอนัควรเชื่อไดว้่าผูท่ี้ถกูกล่าวหาไดก้ระทาํการ

ทจุรติ คอรร์ปัชนัจรงิ บรษิัทฯ จะใหสิ้ทธิผูถ้กูกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และพิสจูนต์นเอง โดยการหาขอ้มลูหรือ

หลกัฐานเพ่ิมเตมิ ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทจุรตินัน้ตามท่ีถกูกล่าวหา 

• หากผูถ้กูกล่าวหา ไดก้ระทาํการทจุรตินัน้จรงิ ผูก้ระทาํการทจุรตินัน้ ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ  ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน ถือ

ว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิัท จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ

ทางวินยั ตามระเบียบท่ีบรษิัทกาํหนดไวแ้ละหากการกระทาํทจุรตินัน้เป็นการกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดนัน้

อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นี ้โทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัทฯ คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ถือเป็นอนัสิน้สดุ บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฎิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้า่

การกระทาํนัน้ จะทาํใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกจิก็ตาม 

 

18  การอบรมและการสื่อสาร 

18.1  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้

รอ้งเรียนใหบ้คุคลภายในบรษิัทรบัทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม ่

งานอบรมหรือสมัมนาประจาํปี การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินเตอรเ์น็ต  อีเมล ์เว็บไซตข์องบรษิัท 

เป็นตน้  เพ่ือใหท้กุคนในองคก์ร เขา้ใจ เห็นชอบ และปฎิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่าง

จรงิจงั 

18.2บรษิัทฯส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัรวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั

สาธารณชน ตลอดจน ตวัแทนทางธุรกจิ คู่คา้ทางธุรกจิท่ีเก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์

ของบรษิัท รายงานประจาํปีแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีเป็นตน้ เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนนุใหย้ึดมั่นใน

มาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเช่นเดียวกบับรษิัทฯ 

 

 



 
 
 

           หนา้ท่ี 11 / 11 

19.  ข้อแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฎิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชนั 

 ในกรณีท่ีพนกังานมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวทางปฎิบตัใินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ใหส้อบถามไดท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาของ

ตน หรือสอบถามโดยตรงไดท่ี้เลขานกุารบรษิัท 

 

แนวปฎิบตัินี ้ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2565 เพ่ือใชก้บักรรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังาน

ของบรษิัท บางสะพานบารม์ิล จาํกดั (มหาชน) ทกุคน โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  24 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

  

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฎิบตั ิ

 

 

 

             

    


