นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต และ การแจ้ งเบาะแสการทุจริต
ของกลุ่มบริษัท บางกอก โพสต์
ประเด็นสําคัญ
1. พนักงานทุกคนต้ องปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ และมี จรรยาบรรณ ทัง้ ต่อการทํางานภายในองค์ กรและการติดต่องานกับ
หน่วยงานภายนอก
2. องค์ประกอบหลักของ “การทุจริ ต” คือ การหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อ การปลอมแปลงปกปิ ด โดยเจตนา
3. พฤติ ก รรมที่ ไม่ ซื่อสัต ย์ ขัด ต่อ ศี ล ธรรม การหลอกลวงหรื อ ปลอมแปลงโดยมี เจตนา เป็ นการฝ่ าฝื นหลัก จรรยาบรรณ
นโยบาย และกฎระเบียบของกลุม่ บริ ษัท ผู้ที่กระทําการดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั ซึง่ อาจมีโทษถึงขันเลิ
้ กจ้ าง
4. การจ่ายและรับ สินบน เงินใต้ โต๊ ะ ค่าตอบแทนโดยทุจริ ตจากผลประโยชน์ที่มอบให้ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่างยิ่ง
5. กลุ่มบริ ษัทคาดหวังว่าพนักงานที่มีข้อสงสัยหรื อรับรู้ เกี่ยวกับการกระทําทุจริ ต จะรายงานข้ อมูลเหล่านันมาตามช่
้
องทางที่
กลุม่ บริ ษัทกําหนด

ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส
1. สํานักตรวจสอบภายใน
• ติดต่อ:
• อีเมล์:
• หมายเลขโทรศัพท์ :
หรื อ
2. สํานักเลขานุการบริ ษัท
• ติดต่อ:
• อีเมล์:
• หมายเลขโทรศัพท์ :

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
whistle_blowing@bangkokpost.co.th
(66 2) 616 4567 - 8

เลขานุการบริ ษัท
CS_Post@bangkokpost.co.th
(66 2) 616 4509

6. สํานักตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานเดียวที่มีอํานาจ หน้ าที่ในการดําเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทุจริ ตตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ ง
7. รายงานและข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ให้ เบาะแส จะถูกดําเนินการและเก็บรักษาเป็ นความลับ เพื่อป้องกันการแก้ แค้ น หรื อการ
ตอบโต้ ที่อาจเกิดขึ ้น

นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต และการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตฉบับเต็ม มีดงั ต่อไปนี ้

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต และ การแจ้ งเบาะแสการทุจริต
บทนํา
กลุม่ บริ ษัท บางกอก โพสต์ – “กลุม่ บริ ษัท” ให้ ความสําคัญสูงสุดต่อการปฎิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์และศีลธรรมของพนักงานใน
ทุกตําแหน่ง นโยบายการต่อต้ านการทุจริตและการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตจึงได้ ถกู จัดทําขึ ้น เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน การตรวจพบ การ
ป้องปราม และการจัดการที่ถกู ต้ องเหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิดการกระทําทุจริ ตในกลุม่ บริ ษัท
โดยทั่วไปพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะเป็ นผู้ที่รับรู้ ตระหนักถึงความผิดปกติที่เกิดขึ ้นในการทํางาน นโยบายฉบับนี ้จึงต้ องการ
ส่งเสริ ม ให้ พ นัก งานรายงานข้ อ สงสัย ต่ า งๆที่ พ บในการปฏิ บัติ งาน โดยเป็ นการรายงานกับ หน่ ว ยงานภายในกลุ่ม บริ ษั ท ตาม
กระบวนการที่กําหนดและมีการระบุผ้ ทู ี่รับผิดชอบในการสอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ทังนี
้ ้เพื่อสนับสนุนให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรของ
การต่อต้ านการทุจริ ต

เป้าประสงค์ ของนโยบาย:
• เพื่อให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจว่าข้ อสงสัยที่แจ้ งมานั ้นจะถูกดําเนินการอย่างเป็ นความลับ ทําให้ พนักงานแจ้ งโดยไม่มีความกังวล
ที่จะแจ้ งข้ อสงสัย หรื อ ถามคําถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานหรื อการกระทําบางอย่างที่เชื่อว่าจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อกลุม่ บริ ษัท
• เพื่อเป็ นการกําหนดแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องสําหรับพนักงาน ในการเสนอข้ อสงสัยต่างๆ และการรับทราบผลการสอบสวนหรื อการ
ดําเนินการต่อข้ อมูลนันๆ
้
่จําเป็ นในกรณีที่ข้อ
• เพื่อสร้ างความมัน่ ใจกับต่อพนักงานที่นําเสนอข้ อมูล ว่าจะได้ รับแจ้ งข้ อมูลตอบกลับ และรับทราบถึงขันตอนที
้
สงสัยเหล่านั ้น ยังไม่ได้ รับการดําเนินการที่เหมาะสม
• เพื่อเป็ นการปกป้องพนักงานที่เสนอข้ อมูลโดยมีเจตนาที่ดี จากการแก้ แค้ นหรื อตอบโต้ จากผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งข้ อมูล
• เพื่อให้ การดําเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง เป็ นไปอย่างเหมาะสมทันกาล

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี ้ถูกจัดทําขึ ้นเป็ นการเฉพาะ เพื่อให้ พนักงานสามารถแจ้ งข้ อสงสัยเป็ นการภายในเพื่อการพิจารณาดําเนินการ ใน
ระดับสูง และเพื่อให้ เกิดการเปิ ดเผยข้ อมูลที่พนักงานเชื่อว่าเป็ นสัญญาณของการประพฤติผิด หรื อการกระทําที่ไม่เหมาะสม อัน
ได้ แก่
• การกระทําผิด ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรื อ การทําทุจริต ที่เกี่ยวข้ องกับทางการเงิน
• การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
• การกระทําที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรื อสิง่ แวดล้ อม
• การก่ออาชญากรรม
• การจ่ายหรื อการรับ สินบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ถกู ต้ องในรูปแบบต่างๆ
• การประพฤติผดิ ศีลธรรม จรรยาบรรณ
• ความพยายามที่จะปกปิ ด ความผิด การประพฤติมิชอบต่างๆ

นโยบายฉบับนี ้ให้ นํามาใช้ กบั การปฎิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสม หรื อ ข้ อสงสัยของการทําทุจริ ต ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา
ลูกค้ า ผู้ขายสินค้ าหรื อบริ การ คูส่ ญ
ั ญา และ/หรื อ ผู้เกี่ยวข้ องต่างๆในเชิงธุรกิจกับบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท
วิธีปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้เป็ นส่วนเพิ่มนอกเหนือจากวิธีการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ งรายงานตามกฎระเบียบต่างๆ ผู้บริหารมีหน้ าที่ที่
จะต้ องทําความความเข้ าใจกับพนักงาน ลูกค้ า และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ให้ ตระหนักถึงการมีอยูข่ องนโยบายเหล่านี ้

วิธีปฏิบตั ใิ นการแจ้ งเบาะแส
พนักงานผู้ที่พบพฤติกรรมต้ องสงสัยว่าจะมีความไม่ซื่อสัตย์ หรื อกิจกรรมที่อาจเกิดการทุจริ ต ต้ องรายงานสิ่งที่พบตามช่องทางการ
แจ้ งเบาะแสตามข้ อมูลในตารางด้ านล่างนี ้ โดยพนักงานดังกล่าวต้ องไม่ดําเนินการสอบสวน สัมภาษณ์ หรื อหาข้ อเท็จจริ งด้ วย
ตนเอง รวมถึงต้ องไม่มีการติดต่อ หรื อเผชิญหน้ ากับบุคคลที่สงสัยว่าจะกระทําทุจริ ต หากผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยน ผู้แทน หรื อผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ต้ องการสอบถาม หาข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับการสอบสวน จะต้ องกระทํ าผ่านสํานักตรวจสอบภายในเท่านัน้ หากพนักงานหรื อผู้แจ้ ง
เบาะแสรู้ สึกว่าถูกคุกคาม ควรต้ องแจ้ งเรื่ องไปยังสํานักตรวจสอบภายในหรื อคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรับทราบ หาแนวทาง
ป้องกัน หรื อคําแนะนําอื่นใด

ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส
• อีเมล์ :
• หมายเลขโทรศัพท์ :
• ทีอ่ ยู่:

หรื อ
• อีเมล์ :
• หมายเลขโทรศัพท์:
• ทีอ่ ยู่:

whistle_blowing@bangkokpost.co.th
(66 2) 616 4567 - 8
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน
บริ ษัท บางกอก โพสต์ จํ ากัด (มหาชน)
อาคารบางกอก โพสต์ เลขที ่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
CS_Post@bangkokpost.co.th
(66 2) 616 4509
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน)
อาคารบางกอก โพสต์ เลขที ่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นโยบายนี ้สนับสนุนให้ พนักงานผู้แจ้ งเบาะแสเปิ ดเผยชื่อตนเองเมื่อทําการแจ้ งข้ อมูล เนื่องจากการแจ้ งข้ อมูลโดยไม่มีการระบุชื่อผู้ให้
ข้ อมูล จะมีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่า ซึง่ ในกรณีนนั ้ การตัดสินใจในการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับข้ อมูลที่ได้ รับมาอาจขึ ้นกับดุลยพินิจ
ของกลุ่มบริ ษัท หากการแจ้ งเบาะแสกระทําไปด้ วยเจตนาที่ดี สุจริ ต ถึงแม้ ว่าเมื่อตรวจสอบแล้ วจะไม่สามารถยืนยันว่ามีการกระทํา
ผิด พนักงานผู้ที่แจ้ งเบาะแสจะไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ งข้ อมูลดังกล่าว ดังนันในการแจ้
้
งข้ อมูล พนักงานควรต้ องใช้ ความ

ระมัดระวังในการให้ ข้อมูลที่แจ้ งมีความถูกต้ อง ในทางตรงกันข้ ามหากการแจ้ งเบาะแสเป็ นไปด้ วยเจตนาที่ไม่ดี หรื อต้ องการก่อกวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการแจ้ งข้ อมูลลวงซํ ้าๆ พนักงานที่แจ้ งอาจต้ องได้ รับโทษทางวินยั
เบาะแสของการทําทุจริ ตจะถูกส่งไปยังผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการสอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง โดยที่ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายนี ้จะต้ องไม่มี
ความเกี่ยวข้ องใดๆกับกิจกรรมที่ถกู รายงาน สํานักตรวจสอบภายในหรื อเลขานุการบริ ษัทจะเป็ นหน่วยงานแรกที่ได้ รับรายงานและ
รายงานข้ อมูลภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ คําแนะนําแก่สํานักตรวจสอบภายในเพื่ อ
ประสานงานกับผู้บริ หารที่ เหมาะสมในการสอบสวน สัมภาษณ์ เพื่อหาข้ อเท็จจริ ง ในบางกรณี อาจมี การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน ซึง่ ต้ องรายงานความคืบหน้ าในการสอบสวนให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็ นระยะ โดยไม่ลา่ ช้ า

การสอบสวนหาข้ อเท็จจริง
การสอบสวนหาข้ อเท็จจริ งกรณีได้ รับแจ้ งการกระทําที่ส่อว่าจะเป็ นการทําทุจริ ตหรื อการกระทําที่ไม่ถกู ต้ อง จะต้ องกระทําด้ วยความ
ระมัดระวังอย่างมากเพื่อป้องกันการกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริ ง หรื อทําให้ ผ้ ทู ี่ต้องสงสัยว่ากระทําผิดรู้ตวั ว่ากําลังมีการสอบสวน

ข้ อมูลที่ ได้ รับแจ้ งมาจะถูกดํ าเนิ นการด้ วยความระมัดระวังและเป็ นความลับ ข้ อมูลต่างๆของผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็ บเป็ น
ความลับ หากไม่มีเหตุจําเป็ นของการสอบสวนซึง่ ทําให้ ต้องมีการอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแสจําเป็ นต้ องเข้ า
ให้ ข้อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์ของการสอบสวน

สํานักตรวจสอบภายใน จะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการสอบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยปรึ กษาร่ วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง และดําเนินการตามกรอบที่กําหนดในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การสอบสวนการกระทําทุจริ ตประกอบด้ วยกระบวนการหลากหลายที่จําเป็ น เพื่อที่จะสามารถระบุได้ ว่าการกระทําทุจริ ตได้
เกิดขึ ้นจริ งตามข้ อมูลบ่งชี ้ที่ได้ รับมาหรื อไม่ ทั ้งนี ้รวมถึงการรวบรวมข้ อมูลในรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริ ต
ตามที่ได้ รับแจ้ งมา

ในการสอบสวนการกระทําทุจริต พนักงานหรื อผู้เชี่ยวชาญทั ้งภายในและภายนอกกลุม่ บริ ษัท อาจถูกเชิญมาเพื่อให้ ข้อมูล
หากการสอบสวนบ่งชี ้ว่ามีการกระทําทุจริ ตจริ ง สํานักตรวจสอบภายในจะรายงานข้ อตรวจพบต่อผู้บริ หารระดับสูงที่เหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ข้อตรวจพบนําไปสูก่ ารลงโทษทางวินยั ต่อพนักงาน ต้ องมีการเสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบไป
ยังคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบไปด้ วยตัวแทนจากสํานักตรวจสอบภายใน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้บริ หารระดับสูงตามสายงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อดําเนินการพิจารณาการสอบสวนในรายละเอียด และ
นําเสนอมาตรการการลงโทษทางวินยั ที่จําเป็ นต่อไป

การรายงานผล
กลุ่มบริ ษัทจะดําเนินการต่อข้ อมูลและข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ที่ได้ รับมาอย่างเป็ นความลับ ผลการสอบสวนจะไม่ถูกเปิ ดเผยหรื อนําไป
หารื อกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความจําเป็ นต้ องรับรู้ การเก็บรักษาความลับนี ้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะปกป้องชื่อเสียงของบุคคลที่
ถูกร้ องเรี ยนแต่พบในภายหลังว่าไม่ได้ กระทําผิด และเป็ นการป้องกันความเสียหายขององค์กรเกี่ยวกับคดีทางแพ่ง

คณะกรรมการสอบสวน หรื อ สํานักตรวจสอบภายใน / เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่แจ้ งสรุปผลการสอบสวนให้ กบั พนักงานหรื อผู้
แจ้ งเบาะแส โดยพิจารณาตามความจําเป็ นและความเหมาะสม





คณะกรรมการสอบสวน หรื อ สํานักตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่รายงานการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ผลสรุป และ การลงโทษทางวินยั
พนักงาน (หากมี) ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้ อง และคณะกรรมการบริ หาร ได้ รับทราบ
สํานักตรวจสอบภายในมีหน้ าที่รายงานการสอบสวนทังหมด
้
และผลการสอบสวนให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้ าที่รับผิดชอบในการต่ อต้ านการทุจริต
กลไกหลักในการป้องปรามการเกิดทุจริ ตคือการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการทํางาน การบริ หารความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริ ต การออกมาตราการต่างๆที่จะใช้ ลดทอนความเสี่ยง และการจัดทํานโยบายที่มีประสิทธิผลในเรื่ องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ควบคุม จะก่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมการควบคุมที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริ ษัท – กําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต และมาตรการที่จําเป็ นในการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการทุจริ ต

คณะกรรมการตรวจสอบ – ประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
การรายงานการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังพิ
้ จารณาความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมการควบคุมตามที่ผ้ ูบริ หารได้ จดั ให้ มี
รวมถึงประสิทธิผลของการดําเนินการการจัดการข้ อมูลที่ได้ รับจากการแจ้ งเบาะแสการทําทุจริ ต

ผู้บริ หาร – จัดให้ มีและปรับปรุ งการควบคุมที่เหมาะสม ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการป้องกันและตรวจจับการทุจริ ต และ
พฤติ กรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ผู้บริ หารแต่ละท่านต้ องมี ความคุ้น เคยกับการกระทํ าผิด ในรู ปแบบต่างๆที่ อาจจะเกิด ขึ ้นใน
ขอบเขตของการทํางานที่ตนรับผิดชอบดูแลอยู่ และต้ องมีความตื่นตัวต่อสัญญาณผิดปกติต่างๆ

ผู้ตรวจสอบภายใน – สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตาม
สัดส่วนของ การเกิดเหตุการณ์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการนําเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การควบคุมต่อผู้บริ หารที่รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก – ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกต้ องมีความตื่นตัวต่อความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการทุจริ ตทางการเงิน หรื อ
ความผิดปกติอื่นๆ และแจ้ งเตือนโดยไม่ล่าช้ า ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้ าที่สอบทางการจัดการต่างๆเพื่อการป้องกันหรื อ
ตรวจจับการทุจริ ตหรื อความผิดปกติ และจํากัดโอกาสที่จะกระทําผิด ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกควร
ต้ องประสานงานและแบ่งปั นข้ อมูล เพื่อให้ การปฎิบตั ิงานมีความครอบคลุม และสามารถลดการทํางานที่ซํ ้าซ้ อนกัน

นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ดูเพิ่มเติม:

หลักจรรยาบรรณบริ ษัท

ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการแจ้ งเบาะแส

กฎบัตรของการตรวจสอบภายใน
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