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สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้่อตัง้และดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการเครือข่ายส่ือโฆษณานอกบา้น 

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

ใหต้อบโจทยก์ารสรา้งรายไดแ้ละมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ือส่งเสริมความแข็งแรงของอีโคซิสเต็มของบริษัทฯ ให้

ครบสมบูรณด์ว้ย “ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจบริการชาํระเงิน และธุรกิจการจัดจาํหน่าย” ทั้งนี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จอย่างสูงในการพฒันาธุรกิจ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในดา้นผลประกอบการและขีด

ความสามารถในการแข่ งขัน  ซึ่ งห น่ึ งในปั จจัย ท่ี ทําให้บริ ษั ทฯ  ประสบความสํา เร็ จและเ ป็ น ส่ิ ง ท่ี บริ ษั ทฯ  

ใหค้วามสาํคญั คือ กระบวนการและวิธีการทาํงานท่ีถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปราศจากการทจุรติ

คอรร์ปัชนั ดว้ยบรษิัทฯ ตระหนกัและเชื่อมั่นว่า องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก ่

ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนสรา้งการเติบโตใหก้บับรษิัทฯ ไดอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บับรษิัทฯ 

และผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

เมื่อปี 2557 บรษิัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มภาคเอกชนต่อตา้นคอรร์ปัชนั (Collective Action 

Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) และมุ่งมั่นท่ีจะต่อตา้นการทุจริตและติดสินบนทุกรูปแบบ 

และเพ่ือแสดงจุดยืนดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะหน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน)  

(“บีทีเอสกรุ๊ป”) จึงไดน้าํกรอบแนวทาง “ทําถูกต้อง (Do it Right)” รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชนัต่าง ๆ  ของบีทีเอสกรุ๊ป มาเป็นแบบอย่างในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

เชื่อมั่นว่า มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งนี ้จะช่วยส่งเสริมค่านิยม ตลอดจนเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมภายในองคก์รมากยิ่งขึน้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ บรรลวุตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจ

อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน เติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั

อย่างเป็นธรรม ปราศจากการคอรร์ปัชนั 

 

 นายคีรี กาญจนพาสน ์

 ประธานกรรมการ 
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

ประกอบดว้ย 

• นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบตัินัน้ไดม้ีการจดัทาํแนวทาง

และขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพ่ิมเติมของกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ือใช้ประกอบมาตรการต่อตา้น 

การทจุรติคอรร์ปัชนัฉบบันี ้

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการใหก้ารสนบัสนนุ 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการบรจิาคเพ่ือการกศุล 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการให ้การรบั ของขวญั ของกาํนลั 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการใชจ้่าย การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ การบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

• นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้รอ้งเรียนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

• คู่มือบรหิารความเส่ียงดา้นการทจุรติ ซึ่งจดัทาํเป็นฉบบัเพ่ิมเติมประกอบมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัฉบบันี ้

หมายเหตุ เดิมคณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั เฉพาะหลกัการเก่ียวกับ (ก) การ

ใหแ้ละรบัของขวญั และ (ข) การบริจาคเพ่ือการกุศล ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในคู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอรร์ปัชนั และ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายในองคก์ร คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นการทจุรติฉบบันีแ้ยกออกจากคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจของกลุ่มบรษิทัเพ่ือแสดงถึงความมุง่มั่น

และเจตนารมณ์ท่ีบริษัทฯ จะต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเพ่ือใหพ้นักงานสามารถเขา้ถึงนโยบายไดโ้ดยตรง  

โดยบริษัทฯ มุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร ไดม้ีความเขา้ใจเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริต ภายใตน้โยบายเดียวกัน รวมถึง 

ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ไดร้บัทราบเจตนารมณข์องบรษิัทฯ ท่ีมุ่งมั่นต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดว้ย 

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

บรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ดว้ยความซื่อสตัย ์และโปรง่ใสภายใต้

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจรติและการติดสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนุนและกาํหนดใหบ้ริษัทฯ 

บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ ดาํเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั  

ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ดาํเนินการหรือกระทาํการใด ๆ โดยให้ความสาํคัญกับ 

ความโปร่งใสและคาํนึงถึงความซื่อสัตยส์ุจริตในการติดต่อทาํธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียง 

การดาํเนินการท่ีอาจส่งผลต่อการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการท่ีดี  
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ทั้งนี ้ การปฏิบัติงานใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะเป็นไปตามกรอบแนวทาง 

ดังท่ีประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) ได้ให้โอวาทไว้ คือ  

“ทาํถูกต้อง (Do it Right)” รวมทัง้นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

ของกลุ่มบรษิัทโดยจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

คาํนิยาม  

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน ในทุกรูปแบบ 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึ่งหมายรวมถึงการรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล 

เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะหากการกระทาํดงักล่าวเป็น

การกระทาํท่ีเกิดจากการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าจะโดยการนาํเสนอ การใหค้าํมั่นสญัญา การยอมรบั การรอ้งขอ 

การเรียกรอ้ง การใหห้รือรบัสินบน การชกัจงูสู่การกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย หรือทาํลายความไวว้างใจ หรือการกระทาํใด ๆ 

ท่ีส่อไปในทางมิชอบ ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบรษิัทฯ ต่อเศรษฐกิจ สงัคม  

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน”์ หมายถึง การมีผลประโยชนส่์วนตวัหรือผลประโยชนภ์ายนอกท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์

สงูสดุของกลุ่มวีจีไอ ผลประโยชนส่์วนตวัอาจเป็นผลประโยชนท์างการเงินหรือความสมัพนัธส่์วนตวั หรือผลประโยชนห์รือ

ความสมัพนัธอ่ื์นใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและตดัสินใจ 

“ของขวัญ ของกาํนัล” หมายถึง เงินหรือส่ิงท่ีมิใช่ตวัเงินท่ีนาํไปใหเ้พ่ืออธัยาศยัไมตรีในโอกาสต่าง ๆ (หรือเป็นไปตามวิธี

ปฏิบตัิของสงัคม)  ในมลูค่าและเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

“การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการบริการต้อนรับ” หมายถึง การจัดการหรือค่าใชจ้่ายในการดาํเนินกิจกรรมของ

บรษิัทฯ เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบทางธุรกิจ หรือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาท

ทางสงัคม ซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการดาํเนินกิจการทางธุรกิจ หรือเป็นจารีต ธรรมเนียมปฏิบตัิ ค่ารบัรองและค่าบริการ

ตอ้นรบั อาจรวมถึง ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม หรือการใชจ้่ายอ่ืน ๆ สาํหรบัการประชุมเจรจาทางธุรกิจ 

การเยี่ยมชมสถานท่ี การศกึษาดงูาน หรือการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจ เป็นตน้ 

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง การใหต้วัเงินหรือส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัเงินแก่หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน เพ่ือการกศุล หรือเพ่ือ

สาธารณประโยชน ์ในการช่วยเหลือหรือสนบัสนนุสงัคม ชมุชน หรือผูท่ี้เดือดรอ้น 

“การให้การสนับสนุน” หมายถึง การให้ตัวเงินหรือส่ิงท่ีมิใช่ตัวเงินแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ ชื่อเสียงของบรษิัทฯ หรือความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การใหท้รพัยสิ์น สิทธิประโยชนอ่ื์นใด หรือสถานท่ี เช่น สถานท่ีพกั สถานท่ีรบัรอง 

สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายการกระทาํอนัมิควร หรือการกระทาํใดท่ีขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม 

ประเทศ รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม  

“ค่าอาํนวยความสะดวก” หมายถึง เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ท่ีมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรฐั เพ่ือลดขัน้ตอน เร่งรดั 

อาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามปกติหรือเพ่ือหลีกเล่ียงกระบวนการของรัฐ หรือยืนยันว่าจะได้ผลตาม

กระบวนการทาํงานท่ีเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิอยู่แลว้ 
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“พนักงานรัฐ” หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั ท่ีปรึกษาของหน่วยงานรฐั ผูด้าํรงตาํแหน่งการเมือง 

ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น และสมาชกิสภาทอ้งถิ่นซึ่งมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง เจา้พนกังานตามกฎหมาย

ว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถิ่น และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนกุรรมการ ลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรฐั และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอ้าํนาจหรือไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรฐั 

แนวทางปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทุจริตคอรรั์ปชนั 

1. การให ้การรับ ของขวัญ ของกาํนัล (Gifts) ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

1.1 ไม่รับ  ไม่ให้ หรือเรียกร้องของขวัญ  ของท่ีระลึก ท่ี เ ป็นเงินสด  เช็ค  พันธบัตร  หุ้น  ทองคํา  อัญมณี  

อสงัหาริมทรพัย ์หรือส่ิงของในทาํนองเดียวกนั กับผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงานทัง้ใน

หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ 

1.2 ไม่รบั ไม่ให ้หรือเรียกรอ้งทรพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวัญ ของกาํนัลใด ๆ หรือประโยชนอ่ื์น อนัเป็นการชกันาํ 

ใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน 

1.3 ไม่รบั ไม่ให ้หรือเรียกรอ้งทรพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของกาํนลัใด ๆ หรือประโยชนอ่ื์น เพ่ือจงูใจในการ

ตดัสินใจ หรือมีผลทาํใหไ้ม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม  

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหน่วยงาน

ราชการ หรือองคก์รใด ๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัละเวน้การปฏิบตัติาม

กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายตามท่ีกาํหนดไว ้ 

กรณียกเวน้ทีส่ามารถกระทาํได ้

1.5 การใหข้องขวญั ของกาํนลั ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 

สามารถกระทาํได ้แต่ของขวญั ของกาํนัล ท่ีใหต้อ้งอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั

ของบริษัทหรือองคก์รของผูร้บั เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งกาํหนดราคาของขวญัในช่วงเทศกาลไม่เกิน 

3,000 บาท เป็นตน้ โดยการใหข้องขวญั ของกาํนลั ตอ้งระบชุื่อในนามบรษิัทฯ เท่านัน้ และระบวุตัถปุระสงค์

ท่ีชดัเจน รวมถึงมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการเบิกจ่ายผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทฯ  

อน่ึง สาํหรับการรับของขวัญ ของกาํนัล บริษัทฯ มีนโยบาย “งด” รับของขวัญ ของกํานัล ในทุกเทศกาล  

(No Gift Policy) โดยกาํหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ “งด” รับของขวัญ ของกาํนัล จาก 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ บุคคลภายนอก หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใด ๆ ทั้งนี ้หากไม่สามารถปฏิเสธการรับ

หรือไม่สามารถส่งคืนแก่ผูใ้หไ้ด ้ผูร้บัจะตอ้งรายงานการรบัของขวญั ของกาํนลัใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ รวมถึง

จดัส่งของขวญั ของกาํนลั ใหแ้ก่ฝ่ายธุรการ เพ่ือดาํเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม  

ในการนี ้สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติม และยึดหลกัระเบียบปฏิบตัิ ดงัท่ีระบุไวใ้นแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิ

สาํหรบัการให ้การรบั ของขวญั ของกาํนลั  
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2. การให้หรือการรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบั

การปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ (Hospitality, Entertainment, and Expense) ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

2.1 การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ ตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการ

ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทฯ  

2.2 การรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ ตอ้งมีวตัถปุระสงคท์างธุรกจิท่ีชดัเจน เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิ และไม่

เป็นช่องทางในการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ทัง้นี ้การใหห้รือการรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิสาํหรบัการใชจ้่าย การ

เลีย้งรบัรองทางธุรกิจและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  

3.  การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

3.1 การใช้เงิน หรือทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการให้ใชพื้น้ท่ีส่ือโฆษณาท่ีอยู่ภายใต ้

การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายใด ๆ เพ่ือบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษัทฯ 

เท่านัน้ โดยการบรจิาคเพ่ือการกศุล ตอ้งเป็น มลูนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

หรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์่อสังคมท่ีมีใบรบัรอง หรือเชื่อถือได ้สามารถตรวจสอบไดแ้ละ/หรือดาํเนินการ

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดังท่ีระบุไว้ในแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาํหรับการบริจาคเพ่ือ 

การกศุล 

3.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้่าเป็น

การกระทาํท่ีทจุรติ เพ่ือหวงัผลประโยชนใ์ด  

3.3  บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายการรบัการบรจิาคเพ่ือการกศุล จากหน่วยงาน หรือองคก์รใด ๆ 

4. การใหก้ารสนับสนุน (Sponsorship) ตอ้งปฏิบตัดิงันี ้ 

4.1  การใชเ้งินหรือทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการใหใ้ชพื้น้ท่ีส่ือโฆษณาท่ีอยู่ภายใตก้าร

บรหิารจดัการของบรษิัทฯ โดยไมค่ิดค่าใชจ้่ายใด ๆ  เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการสนบัสนนุโครงการใด ๆ  ท่ีจดัขึน้

โดยบุคคลภายนอก นอกไปจากกลุ่มบริษัทบีทีเอสกรุ๊ปและ/หรือกลุ่มบริษัทตอ้งระบุชื่อในนามบริษัทฯ 

เท่านั้น โดยการสนับสนุนเช่นว่า ตอ้งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลักษณท่ี์ดี และส่งเสริมชื่อเสียงของ

บรษิัทฯ  

4.2  การใหก้ารสนับสนุน ตอ้งระบุวัตถุประสงคท่ี์ชัดเจน และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการผ่าน

ขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทฯ ดงัท่ีระบไุวใ้นแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิการใหเ้งินสนบัสนนุ  

4.3 บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายการรบัการสนบัสนนุ จากหน่วยงาน หรือองคก์รใดๆ 
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5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

5.1 บริษัทฯ มุ่งเป็นองคก์รท่ียึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่ 

พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เวน้แต่เป็นการ

ช่วยเหลือเพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้ส่ือโฆษณาท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทฯ  

เพ่ือรณรงคแ์ละสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิในการเลือกตัง้ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของภาครฐั ระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และ

ดาํเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดังท่ีระบุไว้ในแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาํหรับการ

ช่วยเหลือทางการเมือง  

5.2 ในกรณีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิัทฯ บรษิัทฯ สนบัสนนุใหท้กุคนมีสิทธิเสรีภาพทาง

การเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิท่ีจะแสดงออก เขา้ร่วมสนบัสนุน ใชสิ้ทธิทาง

การเมืองไดน้อกเวลาทาํงาน โดยใชท้รพัยากรของตนเองเท่านัน้ และตอ้งไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การเมืองภายในบรษิัทฯ และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิัทฯ เพ่ือดาํเนินการดงักล่าว  

6. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ (Government Interaction) ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้ 

6.1 พนกังานของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัและโปรง่ใสในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 

6.2 พนกังานของบรษิัทฯ ตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจทาํใหไ้ดร้บัการผ่อนปรนจากการควบคมุของหน่วยงาน

ภาครฐั หรือเป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ท่ีละเวน้การกระทาํใด ๆ ซึ่งถือเป็นการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีอย่างมิชอบดว้ยกฎหมาย 

7. การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment)   

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย

เป็นส่ิงท่ียอมรบัไดต้ราบเท่าท่ีกระบวนการดงักล่าวเปิดใหบ้รกิารกบัทกุ ๆ คน หรือทาํไดต้ามขอบเขตของกฎหมาย

ท่ีประเทศนัน้ ๆ กาํหนด 

8. การว่าจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)   

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายว่าจา้งพนกังานรฐั หรืออดีตพนกังานรฐั ท่ีจะก่อใหเ้กิดเป็นการเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ หรือ

ก่อใหเ้กิดผลประโยชนข์ดักนัระหว่างหน่วยงานของรฐักบับรษิัทฯ หรือเป็นการกระทาํเพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทาง

ธุรกิจ 

9. หากพบเห็นการกระทาํท่ีเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ทราบทนัที หรือ

แจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายนี ้
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10. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษา เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ

ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือใหพ้นกังานไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้น

ทจุรติคอรร์ปัชนัฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย ์จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  

ทั้งนี ้ หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ไดป้ฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องไดร้ับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีบรษิัทฯ ไดก้าํหนดไว ้รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมาย โดยวิธีการลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เท็จจรงิ และสถานการณ์

แวดลอ้ม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

แมว้่าการกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  
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นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส ยตุิธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกับคู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ 

คาดหวงัใหท้กุคนรายงานโดยสจุรติถึงการปฏิบตัิท่ีขดัหรือสงสยัว่าจะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวใหบ้รษิัทฯ ทราบ เพ่ือจะไดช้่วยกนั

ปรบัปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการ เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยตุิธรรมต่อไป  

ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขอ้รอ้งเรียนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเก่ียวกับการกาํกับดูแลและทรพัยากรมนษุยข์องบริษัทฯ 

ไดท้าํหน้าท่ีดูแลและให้คาํแนะนาํ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาํต่าง ๆ ของพนักงาน หรือ

เจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํดว้ยความสจุรติใจ  

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทาํทีไ่ม่ถูกต้อง  

1. พบเห็นการกระทาํท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร 

ติดสินบน/รบัสินบน เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรฐับาล หรือหน่วยงานเอกชน  

2. พบเห็นการกระทาํท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

จนทาํใหส้งสยัไดว้่า อาจจะเป็นช่องทางในการทจุรติ  

3. พบเห็นการกระทาํท่ีทาํใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทฯ  

4. พบเห็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาํทีไ่ม่ถูกต้อง  

ในปัจจบุนั บรษิัทฯ กาํหนดช่องทางการแจง้เหตหุรือเบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชนัผ่าน 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้ 

1) ผ่านระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) 

ผูพ้บเห็นการกระทาํท่ีอาจทาํใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชนั ท่ีเกิดขึน้กับบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม สามารถแจง้เหต ุเบาะแส หรือยื่นขอ้รอ้งเรียนการกระทาํท่ีอาจทาํใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจริต

คอรร์ปัชนัท่ีเกิดขึน้กบับรษิัทฯ ผ่านระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) หรือ Email: VGI_CAC@vgi.co.th 

2) ผ่านผู้บังคับบัญชา / ต้นสังกัดของตนเองโดยตรง  

3) ผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2273 8884 ต่อ 390 หรือ 391 

Email:  VGI_CAC@vgi.co.th 

ไปรษณีย:์ ไปยงัฝ่ายเลขานกุารบรษิัทตามท่ีอยู่ของบรษิัทฯ  



10 

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระทาํโดยเจตนาสจุรติ บรษิัทฯ จะปกปิดชื่อ ท่ีอยู ่หรือขอ้มลูใด ๆ 

ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดั

เฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทั้งนี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มูลจากการปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรอ้งเรียน มีหนา้ท่ีเก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และเอกสาร

หลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  

ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1.  เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส บริษัทฯ มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการบริษัทเป็นผูก้ลั่นกรองและตรวจสอบขอ้เท็จจริง

เบือ้งตน้ โดยหากฝ่ายเลขานกุารบรษิัทดแูลพิจารณาเบาะแสแลว้พบว่า ขอ้มลูเพียงพอ มีมลู และมีความน่าเชื่อถือ 

จึงดาํเนินการประสานงานไปยงัฝ่ายทรพัยากรมนษุยเ์พ่ือเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนใหผู้อ้าํนวยการใหญ่

สายปฏิบตัิการพิจารณา และดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิต่อไป  

2.  ในระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน 

ไดท้ราบ  

3.  หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีม ีมีเหตุอนัควรเชื่อไดว้่าผูท่ี้ถกูกล่าวหาไดก้ระทาํการทจุรติ

จริง บริษัทฯ จะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา ไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจนต์นเอง โดยการหา

ขอ้มลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทจุรติตามท่ีไดถ้กูกล่าวหา  

4.  หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทาํการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปั

ชนั และคู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตาม

ระเบียบท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไวแ้ละหากการกระทาํทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทาง

กฎหมาย  

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและการควบคุมภายใน 

บรษิัทฯ ตระหนกัว่า กระบวนการบรหิารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถเห็นถึงความเส่ียงใน

ดา้นต่าง ๆ ทาํให้สามารถเตรียมความพรอ้มและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม มี

ศกัยภาพและทนัเวลา อีกทัง้ยงัช่วยเพ่ิมโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีการระบแุละประเมิน

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทุจริตและคอรร์ปัชนัในกระบวนการและวิธีการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ (อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้) ซึ่งรวมถึงความเส่ียงจาก

การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยู่ และจดัทาํมาตรการจดัการความเส่ียง

เพ่ิมเติม (หากจาํเป็น) เพ่ือใหค้วามเส่ียงต่าง ๆ อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้ตลอดจนจดัใหม้ีกระบวนการต่าง ๆ 

ตามความจาํเป็นเหมาะสมสอดคลอ้งกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในเพ่ือจดัการการทจุรติคอรร์ปัชนัได ้
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การอบรมพนักงานและการสื่อสาร  

บรษิัทฯ จะจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งถึงภาพรวมของการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมไปถึงนโยบายและแนวทาง

ในการบรหิารความเส่ียงดา้นการทจุรติขององคก์รใหแ้ก่ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือสามารถนาํไปปรบัใชใ้นการปฏิบตัิงาน

ของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยจะมุ่งเนน้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ วิธีการ ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

ต่อขอ้รอ้งเรียน เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่พนักงานในการแจง้เหตุและเบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงความรูอ่ื้น ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม การเสริมสรา้งและกระตุน้จิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหด้าํรงตนในกรอบ

แนวทาง “ทําถูกต้อง (Do It Right)” ดว้ยการฝึกอบรมเพ่ิมเติม การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์

ต่าง ๆ การจดักิจกรรมพิเศษ เป็นตน้  

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

เพ่ือใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั บรษิัทฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1.  บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) เว็บไซตบ์ริษัทฯ แผ่นป้ายประชาสมัพนัธแ์ละระบบเครือข่ายภายในองคก์ร จดหมายแจง้ 

ไปยงัคู่คา้ของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) เพ่ือใหพ้นกังานและ

บคุคลภายนอกรบัทราบ 

2.  บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหแ้ก่พนกังานใหม่ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยจดัเป็นหน่ึงในหวัขอ้สาํหรบัการปฐมนิเทศพนกังาน

ใหม่ของบรษิัทฯ  

3. บรษิัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอย่างสมํ่าเสมอ 


