แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ตามที่บริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ต และได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขึ ้นแล้ วนัน้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย จึงได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. คานิยาม
“บริษัท”
“พนักงาน”
“คอร์ รัปชั่น”

หมายถึง บริ ษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชันของบริ
้
ษัท
หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ และ/หรื อ การใช้ อานาจหรื อข้ อมูลที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ในบริ ษัทไปกระทา หรื อละเว้ นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ตนเอง พวก
พ้ อง และ/หรื อ ผู้อื่น ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสม หรื อมิชอบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ที่ขดั หรื อแย้ งกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษั ท เว้ น แต่เป็ นกรณี ที่ก ฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้

2. โครงสร้ างองค์ กรและความรับผิดชอบ
บริ ษัทได้ กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานซึ่งหมายรวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
ระดับชัน้ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณา กาหนด และอนุมตั ินโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็ นประจา อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
 กากับ ดูแล ให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทนามาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิจริ ง
 ติดตามผลการประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการทุกคนต้ องปฏิบัติตนให้ เป็ นแบบอย่างแก่พนักงานของบริ ษัทในด้ านความซื่อสัตย์ สุจ ริ ต และ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 พิ จ ารณา และสั่งลงโทษพนัก งานในกรณี ที่ เป็ น กรรมการ หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ที่ ฝ่าฝื น ไม่ป ฏิ บัติ ต าม
นโยบาย หรื อข้ อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 พิจารณา กลัน่ กรอง นโยบาย และแนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ก่อนที่
จะนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
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 ประเมินความเสีย่ งของธุรกิจที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวน การปรับปรุ ง แก้ ไข นโยบาย และ/หรื อ แนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และข้ อกาหนด
กฎหมายที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างสม่าเสมอ
 กากับ ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท รวมทัง้ สอบทานระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 รับเรื่ องการแจ้ งเบาะแสที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 สอบสวนข้ อเท็ จ จริ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น รวมทัง้ จัด ท ารายงาน และข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2.3 กรรมการผู้จัดการ
 จัดวางระบบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 กากับ ดูแล ให้ พนักงานทุกหน่วยงานในบริ ษัทรับทราบนโยบายการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
 ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมการดาเนินธุรกิจ หรื อข้ อกาหนดกฎหมายที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างสม่าเสมอ
 สอบสวนข้ อเท็จจริ ง และพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบาย หรื อแนวปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2.4 ฝ่ ายตรวจสอบ
 สอบทานระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานต่า ง ๆ ว่า มี ก ารน านโยบายการป้ องกัน และต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิงานจริ งหรื อไม่
 รับแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ตรวจสอบ และสอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อที่เกิดขึ ้นจริ ง
 จัดทารายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป
2.5 ฝ่ ายหรือหน่ วยงานอื่น ๆ
 ผู้บริ ห าร และพนักงานทุก คนในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัท มีห น้ าที่ต้องศึกษาทาความเข้ าใจเกี่ ย วกับ
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อนาไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
 ผู้บริ หารของทุกหน่วยงานต้ องปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่าง รวมทังก
้ ากับ ดูแลให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาในสังกัด
ของตนปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
อย่างจริ งจัง
 ผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานต้ องทาการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรายงานต่อ
กรรมการผู้จัดการ เพื่ อพิ จารณาสัง่ การลงโทษทางวินัย ในกรณี ที่ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาฝ่ าฝื นไม่ป ฏิบัติต าม
นโยบาย และ/หรื อแนวปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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3. แนวทางการปฏิบัติงานการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
3.1 การเผยแพร่ เจตนารมณ์ ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นต่ อสาธารณะ
ประกาศอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทให้ รับทราบถึงเจตจานงอัน
แน่วแน่ในการไม่ยอมรับ ไม่เกี่ยวข้ อง และต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมตลอดถึงการเข้ าร่ วมลงนามในคาประกาศแสดงเจตนารมณ์ ตามโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต้ อต้ านการทุจริ ตด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ คคู่ ้ าของบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นใดก็
ตามเข้ ามาเสนอ หรื อชักนาพนักงานของบริ ษัทไปสูก่ ารทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยทาการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
เช่น
 Web site ของบริ ษัท
 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
 รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 ติดประกาศในสถานที่ทาการของบริ ษัท
 ช่องทางอื่น ๆ
3.2 การสื่อสาร และฝึ กอบรมพนักงานของบริษัทให้ รับทราบนโยบาย และแนวปฏิบัติงาน
การสื่อสารและอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
อย่างเพียงพอ รวมทังปลู
้ กฝั งจิตสานึกให้ พนักงานทุกคนทางานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นไปตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือว่าเป็ นการวางรากฐานและช่วยให้ พนักงานสามารถนาแนวการ
ปฏิบตั ิงานไปดาเนินการให้ เป็ นรูปธรรมได้ อย่างได้ ผลตามนโยบายที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ ยังเป็ นการ
สือ่ สารให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบถึงกฎระเบียบหรื อบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ดังนัน้ เพื่อช่วยให้ สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จึงกาหนดให้ มีการดาเนินการอย่างน้ อยดังนี ้
 จัดให้ พนักงานทุกคนได้ รับ ทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และบทลงโทษทางวินยั ที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดย
สือ่ สารผ่าน Bulletin Board ทาง Intranet ของบริ ษัท หรื อส่งตรงให้ พนักงานแต่ละคนทาง E-mail
 ให้ ผ้ บู ริ หาร หรื อหัวหน้ าทุกหน่วยงานเป็ นผู้รับผิดชอบในการศึกษาทาความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนว
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสือ่ สารอย่างต่อเนื่องให้ พนักงานในหน่วยงานของตนเข้ าใจและ
ถือปฏิบตั ิตาม ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศให้ แก่พนักงานใหม่ การชี ้แจง
หรื อทาความเข้ าใจด้ วยวาจา หรื อเป็ นหนังสือผ่านบันทึก หรื ออีเมล์ รวมทังการประชุ
้
มกลุม่ พนักงาน เป็ นต้ น
 ผู้บริ หารทุกหน่วยงานต้ องปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาในสังกัดของตน
3.3 การปฏิบัติงานในกรณีท่ ีมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์ รัปชั่นสูง
ตามที่ น โยบายต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ของบริ ษั ท ได้ ก าหนดห้ า มกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานทุกระดับชัน้ กระทาหรื อเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ดังนัน้ พนักงานทุกคนต้ องถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และไม่ทาการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยให้ ครอบคลุมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงกรณีหรื อรูปแบบที่มีความเสีย่ งสูงดังต่อไปนี ้
 การยักยอกหรื อเบียดบังซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเป็ นของตนเองหรื อพวกพ้ อง
 การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ซึง่ หมายรวมถึงการรับหรื อให้ ของขวัญ ค่าอานวยความสะดวก ทังในรู
้ ป
เงินสด สิง่ ของ หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
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 การบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อการให้ เงินสนับสนุน จะต้ องกระทาในนามของบริ ษัทเท่านัน้ และจานวนเงิน
ต้ องเหมาะสมไม่เกินความจาเป็ นตามแต่กรณี
 การช่วยเหลือทางการเมื อง หมายถึ งการให้ ค วามช่วยเหลือด้ านการเงิ น ทรัพ ย์ สิน หรื อรู ป แบบอื่น ทัง้
ทางตรง และทางอ้ อม เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท โดยมิชอบ โดยที่ บริ ษั ทเป็ นองค์ ก รที่ยึดมั่นในความเป็ น กลาง และสนับ สนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย ดังนัน้ จึง ไม่อนุญ าตให้ มี การใช้ ทรัพ ยากรของบริ ษัท ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุน แก่
นักการเมือง พรรคการเมือง หรื อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองทังสิ
้ ้น
 การจัดซือ้ จัดจ้ าง เนื่องจากเป็ นธุรกรรมที่มีโอกาสเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นได้ ง่ายประเภทหนึ่ง ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้ องดาเนินการด้ วยความรอบคอบ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
 การบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง หมายรวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง หรื อการพิจารณาโทษพนักงาน เป็ นต้ น จะต้ อง
ดาเนินการด้ วยความโปร่ งใส เป็ นกลาง ไม่มีความลาเอียง หรื ออคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตนหรื อพวกพ้ อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรการการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (Conflict of interest) หมายถึงกรณีที่เกิดมีความขัดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทางาน หรื อการตัดสินใจในการทาธุรกรรม
ต่าง ๆ ทังนี
้ ้ รวมถึงกรณีที่เกิดจากการแบ่งแยกหน้ าที่ที่ไม่เหมาะสม หรื อมีบทบาทหน้ าที่ทบั ซ้ อนกันด้ วย เช่น
ผู้ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการกาหนดระเบียบวินยั ประจาหน่วยงานหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ทางานในฐานะผู้
ปฏิบตั ิในหน่วยงานนันด้
้ วย หรื อเกิดจากการทาหน้ าที่ในหน่วยงานหนึง่ ซึง่ ทาให้ ได้ ข้อมูลภายในบางอย่างซึง่
โดยปกติแล้ วไม่สามารถนาไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอกได้ แต่ก็ถกู นาไปใช้ ในการเอื ้อประโยชน์ให้ ตนเอง
หรื อพวกพ้ องเป็ นต้ น ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการกับปั ญ หาที่เกิ ดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้ อน
ดังกล่าว นอกจากการกาหนดแบ่งแยกหน้ าที่แต่ละตาแหน่ง งานในบริ ษัทให้ เหมาะสมและชัดเจนแล้ ว หาก
ปรากฏว่าธุรกรรมใดที่พนักงานมีผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนอยู่ด้วย พนักงานผู้นนควรจะต้
ั้
องพยายามหลีกเลี่ยง
การใช้ อ านาจการตัด สิน ใจในธุ รกรรมนัน้ ๆ แต่ ถ้ าหากมี ค วามจ าเป็ น ที่ ห ลีก เลี่ ย งไม่ ได้ ก็ ค วรจะต้ อ ง
ดาเนินการด้ วยความรอบคอบ เป็ นกลาง และโปร่ งใส รวมทังต้
้ องทาการเปิ ดเผยการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบด้ วย
 พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ถือว่าเป็ นความผิด
ตามแนวปฏิบตั ิงานฉบับนี ้ และบริ ษัทขอยืนยันว่าจะไม่มีการลดตาแหน่ง หรื อพิจารณาลงโทษใด ๆ แก่
พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถึงแม้ วา่ บริ ษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการปฏิเสธดังกล่าวก็
ตาม รวมทังพนั
้ กงานจะได้ รับการชมเชย และได้ รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับกรณีการแจ้ งเบาะแสหรื อ
ร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อีกด้ วย
3.4 การแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
3.4.1 เรื่ องที่รับแจ้ ง เบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นเรื่ อง หรื อการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไป
ในทางทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัททั ง้ ทางตรง หรื อ ทางอ้ อมตามที่ได้
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กล่าวไว้ ใน ข้ อ 3.3 และจะต้ องเป็ นเรื่ องจริ งที่มีมลู เหตุเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยไม่ใช่เรื่ องที่สร้ าง
ขึ ้นด้ วยเจตนาที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อเป็ นการใส่ร้ายหรื อกลัน่ แกล้ งผู้อื่น
3.4.2 ผู้แจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน ผู้ที่สามารถจะแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ นนั ้ คือ
 พนักงานทุกคนของบริ ษัท โดยทีก่ ารแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการทุจริ ตเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญต่อ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนัน้ จึงให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกคนเมื่อพบเห็นการ
กระทาที่เข้ าข่ายเป็ นการทุจริ ตหรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทจะต้ องไม่เพิกเฉย หรื อ
ละเลย แต่ต้องรายงานหรื อแจ้ งให้ บริ ษัท หรื อผู้บงั คับบัญชาของตนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
 บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พ นักงานของบริ ษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ของบริ ษั ท บุคคลทั่วไปเป็ น ต้ น ก็
สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนได้
3.4.3 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน ผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส
หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมหลักฐาน (ถ้ ามี) และแจ้ งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
โดยติดต่อบุคคลผู้รับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ ดงั ต่อไปนี ้
 แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง หรื อส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายังที่ทาการของบริ ษัท ดังนี ้
ชั น้ 23 อาคารกรุ ง เทพประกั น ภั ย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
 แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนผ่าน Website ของบริ ษัท ที่ http://www.bfit.co.th (หัวข้ อ “รับเรื่ องร้ องเรี ยน”)
 แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนผ่านทาง E-mail ของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่ sornpol@bfit.co.th
- กรรมการผู้จดั การ ที่ kingthien@bfit.co.th
- ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ ที่ sornpol@bfit.co.th
 แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่หมายเลข 02-677-4300 ต่อ 346
- กรรมการผู้จดั การ ที่หมายเลข 02-677-4334
- ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ ที่หมายเลข 02-677-4300 ต่อ 346
 แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางโทรสารของบริ ษัท ที่หมายเลข 02-677-4301
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ กู ระทาการทุจริ ตเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ขอให้ แจ้ ง
หรื อร้ องเรี ยนมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อประธานกรรมการของบริ ษัทได้ โดยตรง
3.4.4 การคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิ์ผ้ แู จ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน และ
ผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาด้ วยความสุจริ ตใจ บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้แจ้ ง
เบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ โดยการกาหนดให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิดงั นี ้
 ให้ พนักงานที่ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล และเอกสารหลักฐานของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้
ข้ อมูล รวมทังของพยานทั
้
ง้ หมดไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ น
แต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด

5

 พนัก งานที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อ ร้ องเรี ย นด้ ว ยเจตนาบริ สุท ธิ์ ถื อ ว่า เป็ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โดยชอบ
ตามปกติ และจะได้ รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริ ษัท โดยไม่มีการพิจารณาลดตาแหน่ง หรื อการ
ปฏิบตั ิอื่นใดที่มีลกั ษณะไม่เป็ นธรรม หรื อในทางลบต่อพนักงานนัน้ ๆ ทังสิ
้ ้น
3.5 การตรวจสอบข้ อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัย
 โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการกากับ ดูแลการตรวจสอบ และสอบสวนข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง
กับ การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น จึ งถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามร่ วมมื อ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่
 เมื่อผู้รับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนได้ รับแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตแล้ ว ให้ ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาการตรวจสอบ และสอบหาข้ อเท็จจริ ง
 หากการสอบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูล หรื อหลักฐานที่มีอยูอ่ นั ควรเชื่อได้ วา่ พนักงานผู้ที่ถกู กล่าวหาได้
กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จริ ง บริ ษัทจะให้ สิทธิ์พนักงานผู้นนได้
ั ้ รับทราบข้ อกล่าวหาและพิสจู น์ตนเอง โดย
การแสดงข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้
ถูกกล่าวหา
 พนักงานที่ทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ต้ องถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดวินยั และจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษตาม
ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ต่ อ ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุ ป ผลการตรวจสอบเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ และแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทาการพิจารณาลงโทษต่อไป แต่ถ้าหากเป็ นกรณี
ทีผ่ ้ กู ระทาการทุจริ ตเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท คณะกรรมตรวจสอบก็จะรายงานผลการ
ตรวจสอบตรงไปที่คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ และพิจารณาสัง่ การลงโทษต่อไป นอกจากนี ้ หากการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมายด้ วย
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