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ประกาศ
นโยบายและแนวทางการปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ สํานึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาํ หนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดงั กล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฎิบตั ิท่สี อดคล้องกับ
มาตรการของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้บคุ ลากรทุกระดับยึดถือเป็ นบรรทัด
ฐานในการปฎิบตั งิ าน บริษัทฯ จึงได้จดั ทําและประกาศใช้แนวปฎิบตั ินเี ้ พิ่มเติม ดังนี ้

1.การบังคับใช้
1.1 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และบันทึกสั่งการใดที่ขดั แย้งกับแนวปฏิบตั นิ ี ้ ให้ยกเลิกและถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ินแี ้ ทน
1.2 หากแนวปฏิบตั ินขี ้ ดั แย้ง หรือมีขอ้ ความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ
2.คํานิยามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

บริษัท หมายถึง บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ หมายถึง บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท
พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัททุกคน
การทุจริตคอร์รปั ชัน หมายถึง การกระทําโดยเจตนาหรือจงใจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นใน
ฐานะตัวการ ตัวการร่วม ผูใ้ ช้ หรือผูส้ นับสนุน เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่มี ิชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น
ในลักษณะดังต่อไปนี ้
2.5.1 การติดสินบน การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถกู ต้องเหมาะสมไม่ว่าจะใน
รูปแบบใด เช่น การเสนอให้ การให้คาํ มั่นหรือสัญญาว่าจะให้ การมอบให้ เป็ นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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นักการเมือง พนักงานบริษัทเอกชนหรือบุคคลผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อโน้ม
น้าวให้บคุ คลดังกล่าวใช้ดลุ ยพินจิ ในทางที่เอือ้ ประโยชน์แก่บริษัทหรือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็ นการขัดต่อจริยธรรม เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิทางการค้าให้กระทําได้
2.5.2 การรับสินบนในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยการขอ การเรียกร้อง การรับ
หรือยอมจะรับจากบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใดซึ่งเป็ นประโยชน์ท่ีมคิ วรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ เพื่อ
จูงใจให้กระทําการหรือละเว้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดในตําแหน่งหน้าที่และมีผลทําให้บริษัทเสีย
ประโยชน์
2.6 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งของใดๆ หรือบริการใดๆ อาทิเช่น เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรืออื่นๆ ที่
มีมลู ค่าที่มอบให้หรือได้รบั จากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลหรือผูซ้ ง่ึ อาจจะเอือ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในโอกาส
สําคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยม วัฒนธรรม มารยาทที่ปฏิบตั ใิ นสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
2.7 การเลีย้ งรับรอง หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งอาหาร เครื่องดืม่ ที่พกั และการเดินทาง หรือการบริการใดๆ ที่มอบ
ให้หรือได้รบั จากเจ้าหน้าที่หรือบุคคล หรือผูซ้ ่งึ อาจจะเอือ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
2.8 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รบั จากลูกค้า คู่คา้ หรือหุน้ ส่วนทางธุรกิจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความ
น่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
2.9 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้บคุ คลหรือนิตบิ คุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้
เพื่อสาธารณกุศล เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือกองทุน เป็ นต้น
2.10 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน
รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่เป็ นการสนับสนุนทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมกับพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใน
นามของบริษัท
2.11 การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จา่ ยที่จ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการในลักษณะ
ของสินนํา้ ใจในรูปแบบต่างๆทัง้ ที่จ่ายในรูปของตัวเงินและประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตวั เงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทให้ดาํ เนินไปได้อย่างรวดเร็วหรือปราศจากข้อติดขัด
2.12 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บคุ คลจากภาครัฐเข้าไปทํางานในภาคเอกชนหรือบุคคลใน
ภาคเอกชนเข้ามาทํางานด้านนโยบายในภาครัฐในลักษณะที่ทาํ ลายภาพลักษณ์ดา้ นความน่าเชื่อถือและความ
ซื่อตรงของการทําหน้าที่หรือการจัดทํานโยบายของภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชันในแง่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการทําหน้าที่กาํ กับดูแลขององค์กรรัฐอย่างไม่เป็ นกลาง
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2.13 พนักงานรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผูท้ ่ีปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทางปกครองซึง่ ใช้
อํานาจหรือได้รบั มอบหมายให้ใช้อาํ นาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
2.14 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบตั หิ น้าที่ในตําแหน่งที่บคุ คลนัน้ รับผิดชอบและส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัทไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยเรื่อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการยึดถือและปฏิบตั ิท่วั ทัง้ องค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน อันเกิดจาก
คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ลงโทษหรือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่ในการนํานโยบายการต่อต้านด้านคอร์รปั ชันไปปฎิบตั ิโดยกําหนดให้มี
ระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายรวมถึงทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อกําหนดของกฎหมาย
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย
แนวปฎิบตั ิ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อความ
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงาน มีหน้าที่ปฎิบตั ิตามนโยบายและจริยธรรมของบริษัท ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทมีนโยบายปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันโดยกําหนดนโยบาย ดังนี ้
4.1 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
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4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รปั ชันต่างๆ
4.3 ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฎิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ
หรืออาจทําให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
4.4 ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บคุ คลนัน้ กระทําหรือละเว้นการกระทําใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
4.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
4.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดย
มั่นใจว่าจะได้รบั การคุม้ ครอง และแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ท่มี ีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มกี ารแจ้งเข้ามา
5. แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บททั่วไป
5.1 บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจติ สํานึก ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
5.2 แนวปฎิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฎิบตั งิ านและการให้ผลตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อ
นําไปใช้ปฎิบตั ใิ นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฎิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฎิบตั ินี ้
5.3 กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อการนํามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันนีไ้ ปปฎิบตั ิ อีกทัง้
ยังให้การยอมรับและปฎิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันนีด้ ว้ ย
5.4 พนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
ติดตามการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆที่กาํ หนดไว้
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5.5 บริษัท จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฎิเสธ หรือแจ้งเรื่องการคอร์รปั ชันที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชันตามที่กาํ หนดไว้ในช่องทางการ
รับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท อีกทัง้ จะไม่มีการดําเนินการใด ๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รปั ชัน แม้วา่ การกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5.6 ผูท้ ่กี ระทําการคอร์รปั ชันถือเป็ นการกระทําผิดตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่ง
จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ที่กาํ หนดไว้รวมถึงอาจได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ ผิด
กฎหมายด้วย
5.7 บริษัทจะสอบทานแนวปฎิบตั ิและมาตรการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ
6. การให้หรือรับของขวัญหรือของกํานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
6.1 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ น
การทุจริตคอร์รปั ชัน โดยให้ถือปฎิบตั ิตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน
6.2 การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและการจ่ายค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฎิบตั ิตามสัญญาทางธุรกิจซึง่
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลให้สามารถกระทําได้ โดยให้ถือปฎิบตั ิตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7. การบริจาค หรือ เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์
7.1 การให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน แก่บคุ คล คณะบุคคล นิติบคุ คล องค์กร หรือหน่วยงานราชการใด ต้องมี
วัตถุประสงค์ของการให้เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อดําเนินการที่เป็ นสาธารณประโยชน์ ที่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการกระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน มีกระบวนการดําเนินการให้ท่โี ปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ อธิบายได้ โดยมีการอนุมตั ิ มีการถือปฎิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามมติ
คณะกรรมการบริษทั
7.2 การรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน จากบุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรใดต้องมีวตั ถุประสงค์ของการรับเพื่อ
เป็ นตัวกลางในการรับเพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อดําเนินการที่เป็ นสาธารณประโยชน์ต่อไป ไม่ใช้เป็ น
ข้ออ้างสําหรับการกระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน
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8. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
8.1 บริษัทฯมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมืองโดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่พงึ
ตระหนักที่จะไม่ดาํ เนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆของบริษัทไปใช้เพื่อดําเนินการหรือ
กิจกรรมทางการเมืองอันจะทําให้กลุ่มบริษัทฯสูญเสียความเป็ นกลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ น
เกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
8.2 บริษัทจะไม่สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึง่ ประโยชน์ในทาง
ธุรกิจของบริษัท
9. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดาํ เนินการใดๆ และไม่
ยอมรับการกระทําใดๆ เพื่อแลกกับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
10. การจ้างพนักงานรัฐ(Revolving Door)
บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานของรัฐ ขณะที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นเจ้าพนักงานรัฐ เว้นแต่กรณีจาํ เป็ น ให้ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
10.1

10.2
10.3

10.4

กรณีบริษัทว่าจ้างพนักงานรัฐจะต้องไม่เป็ นการว่าจ้างได้มาเพื่อการตอบแทนซึง่ ประโยชน์ใดๆหรือมีการเอือ้
ประโยชน์ต่อบริษัท และมีการคัดเลือก การอนุมตั กิ ารจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดํารงตําแหน่งพนักงานระดับผูจ้ ดั การ
ขึน้ ไป ต้องได้รบั การพิจารณาเหตุผลความจําเป็ นจากกรรมการผูจ้ ดั การ
หากจําเป็ นต้องว่าจ้างพนักงานรัฐบริษัทต้องตรวจสอบให้ชดั เจนว่าการว่าจ้างดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ สิน้
กรณีพนักงานของบริษัทเข้าทําหน้าที่ดา้ นงานนโยบายของภาครัฐ บริษัทกําหนดให้พนักงานดังกล่าวห้ามกระทํา
การใดๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขดั แย้ง เช่น การเปิ ดเผยความลับของบริษัท
หรือการ Lobby เพื่อได้รบั ประโยชน์ในทางที่มชิ อบ เป็ นต้น
ให้เปิ ดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานรัฐ และพนักงานของบริษัทที่เข้าทําหน้าที่ดา้ นงานนโยบายของภาครัฐ ไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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11. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงานไม่พงึ กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์
น้อยกว่าที่ควร หรือเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น
11.1 ดําเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
11.2 ดําเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กบั บริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็ น
ตัวแทนให้หรือปฏิบตั งิ านให้ผขู้ ายสินค้าและบริการหรือผูร้ บั เหมาในการทําธุรกิจกับบริษัท
11.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทัง้ การมีหนุ้ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือ ผูเ้ กี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูร้ บั เหมา ผูข้ ายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ท่ีมีนนั้ อยู่ใน
ระดับที่พนักงานอาจกระทําการหรือละเว้นการกระทําที่ควรตามหน้าที่ท่ีมีอยู่กบั บริษัท
12. หลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
12.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรับพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึง่ ผูแ้ จ้งหรือบริษัทได้รบั ความเสียหาย
หรืออาจได้รบั ความเสียหาย อันเนื่องมาจากกรรมการ หรือพนักงานเป็ นผูก้ ระทํา ตัวอย่างเช่น
12.1.1 การกระทําผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
12.1.2 การกระทําการทุจริต หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือการกระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน
12.1.3 การกระทําการฝ่ าฝื น ต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
12.1.4 การกระทําการขัดต่อนโยบาย แนวปฏิบตั ิ คําสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
12.1.5 การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ คําสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
12.1.6 รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง
12.1.7 ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
12.1.8 การกระทําอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทําให้ผแู้ จ้งหรือบริษัทได้รบั ความเสียหาย
12.2 เรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็ นเรื่องจริงที่มีมลู เหตุ มิได้หวังสร้างความเสียหายต่อกรรมการ หรือ
พนักงาน หรือบุคคลอื่น
12.3 การใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบควรที่จะสามารถติดต่อกลับไปยังผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ เพื่อยืนยันว่าผูแ้ จ้งมีตวั ตนจริง รวมทัง้ สามารถแจ้งความคืบหน้าหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบกลับไปได้
13. การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจะเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัท โดยการติดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท และโดยช่องทางอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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14. วิธกี ารการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
14.1

ใช้ถอ้ ยคําสุภาพ โดยระบุ
14.1.1 วัน เดือน ปี หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุ
14.1.2 ชื่อ และที่อยู่ ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แต่หากผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยชื่อก็ตอ้ งระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึน้
14.1.3 ชื่อ และตําแหน่งของกรรมการ หรือพนักงานผูถ้ กู ร้องเรียนเท่าที่จะระบุได้
14.1.4 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรือ่ งที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ว่าได้รบั ความเดือดร้อนหรือได้รบั
ความเสียหายอย่างไร หรือชีเ้ บาะแสอันเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือการกระทําที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมของกรรมการ หรือพนักงานได้ชดั แจ้งเพียงพอ (ถ้ามี) ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ
สามารถดําเนินการตรวจสอบได้
14.1.5 หลักฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึง พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

14.2

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• ทางไปรษณีย ์ นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 8 อาคารประภาวิทย์
28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
•

ทางอีเมล์ ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com

•

เลขานุการบริษัท : surakit@bsbm.co.th

•

ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th

•

กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
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15. การพิจารณาเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
15.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่รบั พิจารณา ได้แก่
15.1.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห ์ ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ ที่จะ
สามารถดําเนินการตรวจสอบต่อไปได้
15.1.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระ/ประเด็น ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อ
15.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจที่จะพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และดําเนินการตามที่เห็นสมควร
16. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
16.1 ผูแ้ จ้งสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองก็ได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยตนอาจทําให้ไม่ปลอดภัยหรือเกิดความ
เสียหายกับตนเองได้
16.2 บริษัทจะรักษาข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้ง รวมถึงผูถ้ กู ร้องเรียนเป็ นความลับ
16.3 บริษัทจะรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือ
16.4 พนักงานที่เป็ นผูแ้ จ้ง หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือ จะได้รบั ความคุม้ ครองจากบริษัท จากการปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ นธรรม
อาทิเช่น การเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทาํ งาน การสั่งพักงาน การข่มขู่หรือรบกวนการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็ นต้น
16.5 บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางวินยั กับพนักงานผูถ้ กู ร้องเรียน หากพบว่ามีการปฏิบตั ิต่อผูแ้ จ้งและผูท้ ่ีให้ความ
ร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถกู ต้อง ไม่เป็ นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี ้ พนักงานผู้
ถูกร้องเรียนอาจได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ดว้ ย หากการกระทํานัน้ ถือเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
16.6 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรกับกรรมการผูถ้ กู ร้องเรียน หากพบว่ามีการปฏิบตั ิ
ต่อผูแ้ จ้งและผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถกู ต้อง ไม่เป็ นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหาย นอกจากนี ้ กรรมการผูถ้ กู ร้องเรียนอาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดว้ ย หากการกระทํานัน้ ถือ
เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
16.7 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม หากผูแ้ จ้ง
หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือได้รบั ความเสียหาย ทัง้ นีด้ ว้ ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
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17. ขัน้ ตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
• เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สืบสวน ข้อเท็จจริง เป็ นผูก้ ลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียนได้ทราบ
• หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ถี กู กล่าวหาได้กระทําการ
ทุจริต คอร์รปั ชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิม่ เติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริตนัน้ ตามที่ถกู กล่าวหา
• หากผูถ้ กู กล่าวหา ได้กระทําการทุจริตนัน้ จริง ผูก้ ระทําการทุจริตนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ถือ
ว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้และหากการกระทําทุจริตนัน้ เป็ นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ ระทําผิดนัน้
อาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย ทัง้ นี ้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ คําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ
ถือเป็ นอันสิน้ สุด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รปั ชัน แม้วา่
การกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
18 การอบรมและการสื่อสาร
18.1

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนให้บคุ คลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่
งานอบรมหรือสัมมนาประจําปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท
เป็ นต้น เพื่อให้ทกุ คนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฎิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่าง
จริงจัง

18.2บริษัทฯสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง
สาธารณชน ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่คา้ ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นใน
มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ
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19. ข้อแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในกรณีท่พี นักงานมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฎิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้สอบถามได้ท่ผี บู้ งั คับบัญชาของ
ตน หรือสอบถามโดยตรงได้ท่เี ลขานุการบริษัท

แนวปฎิบตั ินี ้ ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เพื่อใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) ทุกคน โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 24 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อถือปฎิบตั ิ
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