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สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตัง้และดําเนินธุรกิจให้บริการเครือข่ายสื่อ

โฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ในประเทศไทยมาตัง้แต่พ.ศ. 2542 โดยปัจจุบนั บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการ

เครือข่ายสื่อโฆษณาท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคสมยัใหม่ (Lifestyle Media) ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ี 

ผา่นมา บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จอย่างสงูในการพฒันาธุรกิจ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านผลประกอบการ

และขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยท่ีทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้

ความสําคญั คือ กระบวนการและวิธีการทํางานท่ีถกูต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทจุริต

คอร์รัปชัน่ ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัและเช่ือมัน่วา่ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีกลา่วมาเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก ่

ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างการเติบโตให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน รวมถึงการเสริมสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบับริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

เมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Collective Action 

Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) และมุ่งมัน่ท่ีจะต่อต้านการทจุริตและติดสินบนทกุรูปแบบ 

และเพ่ือแสดงจุดยืนดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  

(“บีทีเอสกรุ๊ป”) จึงได้นํากรอบแนวทาง “ทําถูกต้อง (Do it Right)” รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ตา่ง ๆ ของบีทีเอสกรุ๊ป มาเป็นแบบอยา่งในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

เช่ือมัน่วา่ มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องนี ้จะช่วยสง่เสริมคา่นิยม ตลอดจนเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมภายในองค์กรมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์การประกอบธุรกิจอยา่ง

โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และในขณะเดียวกนั เติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอย่าง

เป็นธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

 

 นายคีรี กาญจนพาสน์ 

 ประธานกรรมการ 
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ประกอบด้วย 

• นโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งในสว่นแนวทางปฏิบตัินัน้ได้มีการจดัทําแนวทาง

และขัน้ตอนปฏิบตัิโดยละเอียดเป็นฉบบัเพ่ิมเติมของกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้เพ่ือใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการให้เงินสนบัสนนุ 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการบริจาคเพ่ือการกศุล 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการช่วยเหลอืทางการเมือง 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการให้ การรับ ของขวญั ของกํานลั 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการใช้จ่าย การเลีย้งรับรองทางธุรกิจและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

• นโยบายวา่ด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

• คูม่ือบริหารความเสีย่งด้านการทจุริต ซึง่จดัทําเป็นฉบบัเพ่ิมเติมประกอบมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ด้วยความ

ซื่อสตัย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสีย

ทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ 

ตลอดจนสนบัสนนุและกําหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบตัิตาม

นโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ครอบคลมุให้มีการปฏิบตัิตามในทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ดําเนินการหรือ

กระทําการใด ๆ โดยให้ความสาํคญักบัความโปร่งใสและคํานงึถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการติดต่อทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ี 

หรือหนว่ยงานตา่ง ๆ เพ่ือหลกีเลีย่งการดําเนินการท่ีอาจสง่ผลตอ่การกระทําท่ีไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการบริหาร

จดัการท่ีดี  

ทัง้นี ้ การปฏิบตัิงานใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั จะเป็นไปตามกรอบแนวทางดงัท่ี

ประธานกรรมการของกลุม่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) ได้ให้โอวาทไว้ คือ “ทําถูกต้อง 

(Do it Right)”  

คาํนิยาม  

“การทุจริตคอร์รัปชั่น” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน ในทุกรูปแบบ 

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่หมายรวมถึงการรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล 

เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะหากการกระทําดงักลา่วเป็น

การกระทําท่ีเกิดจากการใช้อํานาจอย่างไม่ถกูต้อง ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ การให้คํามัน่สญัญา การยอมรับ การร้องขอ 

การเรียกร้อง การให้หรือรับสนิบน การชกัจงูสูก่ารกระทําท่ีผิดตอ่กฎหมาย หรือทําลายความไว้วางใจ หรือการกระทําใด ๆ 

ท่ีสอ่ไปในทางมิชอบ ทําให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมและความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม  
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“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้ทรัพย์สนิ สทิธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ี เช่น สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง 

สถานท่ีประชมุ สถานท่ีชมุนมุ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการกระทําอนัมิควร หรือการกระทําใดท่ีขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู ซึ่งสง่ผลเสียต่อชุมชน สงัคม 

ประเทศ รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความแตกแยกในสงัคม ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  

แนวทางปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

เดิมคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน 

คู่มือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

(Intranet) โดยมีหลกัการเก่ียวกบั (ก) การให้และรับของขวญั (ข) การบริจาคเพ่ือการกศุล ดงันี ้ 

การใหแ้ละรบัของขวญั 

• พนกังานจะต้องไม่เรียกร้องของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ รับเหมา ผู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

• พนกังานต้องไม่ให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ เว้นแต่

กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม หากมีข้อสงสยัว่าการรับนัน้ไม่

เหมาะสม ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจให้สง่คืนผู้ให้ 

การบริจาคเพือ่การกศุล 

• เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม บริษัทฯ และ/หรือ กลุม่บริษัทฯ สามารถบริจาคเพ่ือการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ

ตวัเงิน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ (เช่น การรับสมคัรจิตอาสาเพ่ือทําประโยชน์ให้สงัคม) อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ

บริจาคเพ่ือการกศุลไมถ่กูนําไปใช้เป็นวิธีการหลกีเลีย่งในการให้สนิบน ดงันัน้ ในการบริจาคเพ่ือการกุศล พนกังาน 

และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ จะต้องจดัทําเอกสารซึ่งระบรุายละเอียดเก่ียวกบัโครงการบริจาคเพ่ือ

การกศุล เพ่ือเสนอให้กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่พิจารณาอนมุตัิ 

และเพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมคีวามเสีย่งกบัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตฉบบันีแ้ยกออก

จากคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์ท่ีบริษัทฯ จะ

ตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ อีกทัง้ยงัเพ่ือให้พนกังานสามารถเข้าถึงนโยบายได้โดยตรง โดยบริษัทฯ มุ่งหมายให้ทกุคนใน

องค์กร ได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต ภายใต้นโยบายเดียวกนั รวมถึงผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้รับ

ทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีมุง่มัน่ตอ่ต้านการทจุริต  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริต และคู่มือการกํากบั

ดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรง หรือ

ทางอ้อม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การให้ การรับ ของขวัญ ของกาํนัล (Gifts) ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

1.1 ไม่รับ ไม่ให้ หรือเรียกร้องของขวญั ของท่ีระลกึ ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองคํา อญัมณี 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิง่ของในทํานองเดียวกนั กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทัง้ใน

หนว่ยงานราชการ และหนว่ยงานเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

1.2 ไมรั่บ ไมใ่ห้ หรือเรียกร้องทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของกํานลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกันําให้

เกิดการละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน  

1.3 ไมรั่บ ไมใ่ห้ หรือเรียกร้องทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั หรือของกํานลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือจูงใจในการ

ตดัสนิใจ หรือมีผลทําให้ไมป่ฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิอยา่งเหมาะสมและเทา่เทียม  

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหน่วยงาน

ราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบตัิ

ตามกฎ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามท่ีกําหนดไว้  

กรณียกเว้นที่สามารถกระทาํได้  

1.1 การให้ของขวญั ของกํานลั ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 

สามารถกระทําได้ แต่ของขวญั ของกํานลั ท่ีให้ต้องอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ของบริษัทหรือองค์กรของผู้ รับ เช่น หน่วยงานราชการต้องราคาไม่เกิน 3,000 บาท เป็นต้น โดยการให้

ของขวญั ของกํานลั ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทฯ เท่านัน้ และระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน รวมถึงมีหลกัฐานท่ี

ตรวจสอบได้ และดําเนินการเบิกจ่ายผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ  

1.2 การรับของขวญั ของกํานลั ในช่วงเทศกาล หรือโอกาสพิเศษตา่ง ๆ ซึง่เป็นประเพณีนิยม ผู้ รับต้องพิจารณา

ความเหมาะสมของราคาของขวญั ของกํานลั โดยเมื่อได้รับของขวญั ของกํานลั ผู้ รับจะต้องรายงานการรับ 

รวมถึงจดัสง่ของขวญั ของกํานลั ให้แก่ฝ่ายธุรการ เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม และสําเนา

รายงานการรับของขวญั ของกํานลัให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัว่าการรับของขวญั ของ

กํานลันัน้ไมเ่หมาะสม ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจให้สง่คืนผู้ให้  

ทัง้นี ้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม และยึดหลกัระเบียบปฏิบตัิ ดงัท่ีระบไุว้ในแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสําหรับ 

การให้ การรับ ของขวญั ของกํานลั  

2. การใช้จ่ายสาํหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา

ทางธุรกิจ (Hospitality and Expense) สามารถกระทําได้ โดยการเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมี

หลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดงัท่ีระบไุว้ในแนวทางและขัน้ตอน

ปฏิบตัิสาํหรับการใช้จ่าย การเลีย้งรับรองทางธุรกิจและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
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3.  การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

3.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ใช้พืน้ท่ีสื่อโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้การ

บริหารจดัการของบริษัทฯ โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ือบริจาคการกุศล ต้องกระทําในนามบริษัทฯ เท่านัน้ 

โดยการบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ

องค์กรเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือ ดําเนินการผ่าน

ขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดงัท่ีระบไุว้ในแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรับการบริจาคเพ่ือการกศุล  

3.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล ในนามสว่นตวัพึงกระทําได้ แต่ต้องไม่เก่ียวข้อง หรือทําให้เกิดข้อสงสยัได้ว่าเป็น

การกระทําท่ีทจุริต เพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด  

4. การให้เงนิสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ใช้พืน้ท่ีสื่อโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการใด ๆ ท่ีจัดขึน้โดย

บคุคลภายนอก นอกไปจากกลุม่บริษัทบีทีเอสกรุ๊ป และ/หรือ กลุม่บริษัทฯ ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดย

การสนบัสนุนเช่นว่า ต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และสง่เสริมช่ือเสียงของบริษัทฯ ทัง้นี ้การ

สนบัสนนุนี ้ต้องระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบ

ของบริษัทฯ ดงัท่ีระบไุว้ในแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิการให้เงินสนบัสนนุ  

5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

5.1 บริษัทฯ มุง่เป็นองค์กรท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้สื่อโฆษณาท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ เพ่ือรณรงค์และ

สนบัสนนุให้ประชาชนใช้สิทธิในการเลือกตัง้ เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องได้รับการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของภาครัฐ ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และดําเนินการ

ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดงัท่ีระบไุว้ในแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสําหรับการช่วยเหลือทาง

การเมือง  

5.2 ในกรณีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ บริษัทฯ สนบัสนนุให้ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพ

ทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิท่ีจะแสดงออก เข้าร่วมสนบัสนนุ ใช้สิทธิ

ทางการเมืองได้นอกเวลาทํางาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเทา่นัน้ และต้องไมก่ระทําการอนัใดท่ีเก่ียวข้อง

กบัการเมืองภายในบริษัทฯ และไมใ่ช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการดงักลา่ว  
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6. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ (Government Interaction) ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

6.1 พนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงานอยา่งระมดัระวงัและโปร่งใสในการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ 

6.2 พนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจทําให้ได้รับการผ่อนปรนจากการควบคุมของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีละเว้นการกระทําใด ๆ ซึ่งถือเป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีอย่างมิ

ชอบด้วยกฎหมาย 

7. หากพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ทางตรง หรือ

ทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักลา่ว ควรแจ้งให้กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ทราบทนัที หรือ

แจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายนี ้ 

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คําปรึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต เพ่ือให้พนกังานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

ทัง้นี ้ หากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ไม่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยัตามระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมาย โดยวิธีการลงโทษจะขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริง และสถานการณ์

แวดล้อม ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 

แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหาร และพนกังาน หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ 

คาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสจุริตถึงการปฏิบตัิท่ีขดัหรือสงสยัว่าจะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวให้บริษัทฯ ทราบ เพ่ือจะได้

ช่วยกนัปรับปรุงแก้ไขหรือดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยตุิธรรมตอ่ไป  

ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําท่ีไมถ่กูต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้บงัคบับญัชาและหน่วยงานเก่ียวกับการกํากบัดแูลและทรัพยากรมนษุย์ของ

บริษัทฯ ได้ทําหน้าท่ีดูแลและให้คําแนะนํา ตลอดจนสอดสอ่งพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทําต่าง ๆ ของ

พนกังาน หรือเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปโดยถกูต้อง และผู้แจ้งเร่ืองดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทําด้วยความ

สจุริตใจ  
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เร่ืองที่ รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาํที่ไม่ถกูต้อง  

1. พบเห็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร 

ติดสนิบน/รับสนิบน เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานรัฐบาล หรือหนว่ยงานเอกชน  

2. พบเห็นการกระทําท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

จนทําให้สงสยัได้วา่ อาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต  

3. พบเห็นการกระทําท่ีทําให้บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ  

4. พบเห็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาํที่ไม่ถกูต้อง  

ในปัจจบุนั บริษัทฯ กําหนดช่องทางการแจ้งเหตหุรือเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่ผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้ 

1) ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) 

ผู้พบเห็นการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ ทัง้ทางตรง หรือ

ทางอ้อม สามารถแจ้งเหต ุเบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริต

คอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ ผา่นระบบเครือขา่ยภายในองค์กร (Intranet) หรือ Email: VGI_CAC@vgi.co.th 

2) ผ่านผู้บังคับบัญชา / ต้นสังกัดของตนเองโดยตรง  

3) ผ่านฝ่ายกฎหมายและกาํกับดูแล  

โทรศพัท์: +66 (0) 2273 8884 ตอ่ 102 หรือ 556  

Email:  VGI_CAC@vgi.co.th 

ไปรษณีย์: ไปยงัฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลตามท่ีอยูข่องบริษัทฯ  

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมลูใด ๆ 

ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจํากดั

เฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้  

ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสาร

หลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการ

เปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  

ขัน้ตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1.  เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลเป็นผู้กลัน่กรองและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเบือ้งต้น โดยหากฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลพิจารณาเบาะแสแล้วพบว่า ข้อมลูเพียงพอ มีมลู และมี
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ความนา่เช่ือถือ จึงดําเนินการประสานงานไปยงัฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เพ่ือเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบสวนให้

ผู้ อํานวยการใหญ่สายปฏิบตัิการพิจารณา และดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตอ่ไป  

2.  ในระหวา่งการสบืสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ผู้ อํานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้

ทราบ  

3.  หากสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าผู้ ท่ีถกูกลา่วหาได้กระทําการทจุริต

จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหา ได้รับทราบข้อกลา่วหา และให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหา

ข้อมลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอนัทจุริตตามท่ีได้ถกูกลา่วหา  

4.  หากผู้ ถูกกล่าวหา ได้กระทําการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ และคู่มือการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้และหากการกระทําทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษ

ทางกฎหมาย  

การประเมินความเส่ียงด้านทุจริตและการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่ กระบวนการบริหารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัท่ีชว่ยให้บริษัทฯ สามารถเห็นถึงความเสีย่งใน

ด้านต่าง ๆ ทําให้สามารถเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มี

ศกัยภาพและทนัเวลา อีกทัง้ยงัช่วยเพ่ิมโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีการระบแุละประเมิน

ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ในกระบวนการและวิธีการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจาก

การติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงท่ีใช้อยู่ และจดัทํามาตรการจดัการความเสี่ยง

เพ่ิมเติม (หากจําเป็น) เพ่ือให้ความเสีย่งตา่ง ๆ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนจดัให้มีกระบวนการต่าง ๆ 

ตามความจําเป็นเหมาะสมสอดคล้องกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในเพ่ือจดัการการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้ 

การอบรมพนักงานและการส่ือสาร  

บริษัทฯ จะจดัอบรมให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องถงึภาพรวมของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมไปถึงนโยบายและแนวทาง

ในการบริหารความเสีย่งด้านการทจุริตขององค์กรให้แก่ ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน

ของตนเองได้อยา่งถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะมุง่เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการ ขัน้ตอนการดําเนินการต่อ

ข้อร้องเรียน เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่พนกังานในการแจ้งเหตแุละเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงความรู้อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ิมเติม การเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกท่ีดีแก่ผู้บริหารและพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ดํารงตนในกรอบ

แนวทาง “ทําถูกต้อง (Do It Right)” ด้วยการฝึกอบรมเพ่ิมเติม การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์

ตา่ง ๆ การจดักิจกรรมพิเศษ เป็นต้น  
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การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัทฯ แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์และระบบเครือข่ายภายในองค์กร จดหมายแจ้ง 

ไปยงัคูค้่าของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) เพ่ือให้พนกังานและ

บคุคลภายนอกรับทราบ 

2.  บริษัทฯ จะจดัให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวทางปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ให้แก่พนกังานใหมไ่ด้รับทราบและมีความเข้าใจท่ีถกูต้อง โดยจดัเป็นหนึ่งในหวัข้อสําหรับการปฐมนิเทศพนกังาน

ใหมข่องบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ 


