นโยบายต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุ รกิจ และปฏิบตั ิตามกฏหมาย มาโดยตลอด และ
บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ
หรื อผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ดาํ เนิ นการ หรื อกระทําการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั ฯ ต่อตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งได้กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิข้ นั พื้นฐานแก่พนักงาน
อย่า งไรก็ดี บริ ษ ัท ฯ ยัง ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ในเรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น โดยในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (AntiCorruption Policy) เพื่อแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้านปัญหาทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น โดย
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ภายในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุม จะต้องไม่กระทํา
หรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวไม่วา่ กรณี ใดๆ และจะปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิในนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่าง
เคร่ งครัด รวมถึงให้ความร่ วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้ องกันและร่ วมแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร
โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้านปัญหาทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
1)

กําหนดหลักการสําหรับการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยาบรรณการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ กล่าวคื อ พนักงานต้องไม่ เสนอ เรี ยก รั บ หรื อยินยอมที่ จะรั บเงิ น
สิ่ ง ของ การเลี้ ย งอาหารและความบัน เทิ ง ต่ า งๆ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ อ าจมี ผ ลให้เ กิ ด ข้อ สงสั ย ใน
พฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริ ต หากเป็ นการรับของขวัญ ควรเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่
ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าการกระทําหรื อไม่กระทําใดๆ ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้

2)

กําหนดระเบียบจัดซื้ อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทํารายการ การเข้าทําสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยในแต่
ละขั้นตอนจะต้องมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดวงเงินพร้อมอํานาจอนุมตั ิใน
แต่ละระดับด้วย

3)

จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และด้าน
อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับด้านบัญชี และการเงิ น เพื่อให้ม ั่นใจว่าธุ รกรรมทางการเงิ นดังกล่ าวเป็ นไปเพื่อวัตุ
ประสงค์ที่ได้รับอนุมตั ิและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่โปร่ งใส

4)

ทําการสื่ อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการ
ที่ บริ ษทั ฯมี อาํ นาจควบคุ ม ผ่านช่ องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่ อสารภายในของ
บริ ษทั ฯ เช่น Website หรื อ Intranet เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบและนํานโยบายดังกล่าวไปถือ
ปฏิบตั ิ

5)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี อ ย่า งเพี ย งพอสอดคล้อ งกับ นโยบายและข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พบหรื อหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําที่อาจส่ งผลระทบต่อความโปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่ งที่พบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และ/หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดําเนิ นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
6)

กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ในกรณี พบ
เหตุการณ์การกระทําที่ส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริ ษทั ฯ โดยผูแ้ จ้งเบาะแส
สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนพร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณี ยม์ ายัง บริ ษทั การบิน
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900 ตามประเภทของเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ประเภทของเรื่องแจ้ งเบาะแส
เรื่ องการกระทําความผิดกฏหมาย ทุจริ ต ระเบียบบริ ษทั และ
จรรยาบรรณการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เรื่ องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของบริ ษทั ฯ
เรื่ องการกระทําความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ
เรื่ องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน

7)

ผู้รับข้ อมูล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสู งสุ ด
ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั /หรื อประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อเลขานุการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแส บริ ษทั ฯ มีกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดย
ให้ถือเป็ นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ชื่อ-สกุล) ของผูแ้ จ้งเบาะแส ดังนั้นกรณี ที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้ง
เบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดําเนิ นการลงโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั ฯ

