
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2561 แก้ไข
เพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2564) 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และตระหนกัถงึความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านทจุริตคอร์
รัปชนัทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและตอ่ต้านปัญหาทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ  

นิยาม 

“การทจุริตคอร์รัปชนั” หมายถงึ การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหน่งหน้าท่ีหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดย
มิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยหมายความรวมถงึการกระท าตา่ง ๆ ได้แก่ การติดสินบน การให้สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด การ
ฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การตกแต่งบญัชี และการคอร์รัปชนั (Corruption) อาทิ การให้ 
การเสนอ/ให้ค ามัน่/สญัญาวา่จะให้ หรือการรับการเรียกร้อง ซึง่เงิน ทรัพย์สิน รวมถงึประโยชน์อื่นใดอย่างไมเ่หมาะสม
กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคลอื่นใดท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ เป็นต้น 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น การให้กู้ เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพ่ือส่งเสริมหรื อสนับสนุน
พรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้าชมงานเพ่ือระดมทนุหรือบริจาคเงินแก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง 
เป็นต้น 
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไมก่ระท าการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้โดยทางตรง
และทางอ้อม จะไมส่นบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชนัไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอร์รัปชนัภายในองค์กรอย่างเข้มงวด 



2. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบตัิท่ีจะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง หรือบุคคลใด ๆ 
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่บคุคลดงักลา่ว
จะไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีท าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องทางการเมือง รวมถงึจะไมด่ าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถงึใช้ทรัพยากรใด ๆ ของ
บริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดงักลา่ว 

3. การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุ 

บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะสนบัสนุนการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งให้กบัชุมชนและสงัคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศล  ซึง่การบริจาค
เพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเพ่ือให้บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาชุมชนและสงัคมดงักล่าว  จะต้องถูก
น าไปใช้เพ่ือสาธารณกศุลเท่านัน้ และต้องไมถ่กูน าไปใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชนั ทัง้นี ้การบริจาคเพ่ือ
การกุศลและการให้เงินสนับสนุนจะต้องปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ และมีเอกสารหลกัฐาน
ชดัเจนการเลีย้งรับรอง ของขวญั และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไมค่วรรับของขวญัหรือสิ่งของอื่นใดซึง่มมีลูคา่จากเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐหรือบุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ และไม่ควรมอบของขวญัหรือสิ่งของอื่นใดซึง่มีมลูค่า ซึง่รวมถึงการเสนอ
หรือให้ สญัญาวา่จะให้ของขวญั สิ่งบนัเทิง การจดัการท่องเท่ียว หรือสิ่งตอบแทนพิเศษ ไมว่า่จะมีการรับ การ
เสนอหรือให้จริงหรือไมก่็ตามแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคลท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ ไม่
ควรให้การเลีย้งรับรอง หรือใช้จ่ายท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท า
ธุรกิจกบับริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้รับสิ่งใดมาซึง่มีมลูค่า ให้ปฏิเสธไม่รับ
และให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้หรือบคุคลที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบ ทัง้นี ้โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงานราชการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอื่นใด 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัไปสื่อสารและปฏิบัติ 
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี



และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั บคุคลดงักลา่วจะได้รับโทษตามกฎหมายและ / หรือระเบียบของบริษัทฯ 
แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แม้ว่าการกระท านัน้
จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลกัสตูรปฐมนิเทศ
กรรมการและพนกังาน สมัมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี การอบรม
อย่างตอ่เน่ืองของบริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต กิจกรรม CG Day ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่พบพนกังาน เป็นต้น เพ่ือน ามาตรการไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่าย
สนบัสนนุและด าเนินงานมีทรัพยากรและบคุลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอตอ่การน ามาตรการมาปฏิบตัิ  

7. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ มีอ านาจ
ควบคมุ ตวัแทนทางธุรกิจ คูค้่าทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เวบ็ไซต์
รายงานประจาปี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ จดหมายถึง
ผู้ประกอบการต่างๆ คู่มือการติดต่อธุรกิจกบับริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวทราบ
และน ามาตรการไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั 

8. บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยก าหนดวงเงิน ตารางอ านาจอนุมตัิ วตัถุประสงค์และผู้ รับ ซึง่ต้องมี
เอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกพิจารณาได้ว่ามีการช่วยเหลือทาง
การเมือง รวมถึงเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปชนั และเงินสนบัสนนุเพ่ือ
ธุรกิจจะไม่ได้ถูกใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชัน ทัง้นี ้การเลีย้งรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีส าคัญ รวมถึงงานจัดซือ้และท าสัญญา
เก่ียวกบัความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชนัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบ
จดัซือ้ฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

10. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนั ตัง้แตก่ารคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 



11. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และมีการประเมินผลการ
ควบคมุตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือหารือผลการควบคมุภายในท่ีบคุลากรปฏิบตัิงาน 

12. บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคมุ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดบัความส าคญัของความเสี่ยง และมาตรการท่ีเหมาะสม
กบัความเสี่ยงท่ีประเมินได้ พร้อมทัง้ติดตามความก้าวหน้าของแผนจดัการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

13. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ
เสี่ยงท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ
หน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจดุออ่น รวมถงึให้ค าแนะน าในการ
พฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

14. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึการทจุริตคอร์รัปชนั ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

15. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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