นโยบายการต่ อ ต้ านทุจ ริต คอร์ รั ป ชัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารงานและการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลัก
ธรรมาภิ บาล โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิ จด้ วยความซื) อสัตย์ สุจริ ตและโปร่ งใส จึงกํ าหนดนโยบายการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั)นขึน- เพื) อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
หลีกเลี)ยงการกระทําอันใดที)อาจเป็ นการเกี)ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน) ทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเพื)อประโยชน์
ทางตรง หรื อทางอ้ อม แก่ตนเอง ครอบครัว เพื)อน หรื อบุคคลใดที)เกี)ยวข้ องกับตน
1.

ขอบเขต
1.1 นโยบายฉบับนี -ใช้ บงั คับกับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทุกคนของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
1.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ ผ้ รู ับสิทธิ ( Franchisee ) หรื อบุคคลใดๆ ที)กระทําการแทนใน
นามบริ ษัทฯ ต้ องปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี -

2.

นิยาม
คอร์ รั ป ชัน (Corruption ) หมายถึง การใช้ ตําแหน่งอํานาจหน้ าที) ที)ได้ มาในทางที)มิชอบ เพื)อ
ประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื)อน หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับตน หรื อผลประโยชน์อื)นใดอัน
มิควรได้ เช่นการติดสินบนไม่ว่าจะด้ วยการให้ การเสนอ ให้ คํามัน) สัญญาว่าจะให้ การรับ การ
เรี ยกร้ อง ทังที
- )เป็ นตัวเงิ น ทรัพย์ สิน สิ)งของหรื อประโยชน์ อื)นใดซึ)งไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที)
ของรั ฐ หรื อเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที) เกี) ยวข้ อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื) อให้ บุคคล
ดัง กล่า วกระทํ าหรื อ ละเว้ นการปฏิ บัติห น้ าที) อันเป็ น การให้ ไ ด้ ม าหรื อรั กษาไว้ ซึ)ง ธุ ร กิ จ หรื อ
ผลประโยชน์อื)นใดที)ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

3.

หน้ าทีและความรั บ ผิด ชอบ
3.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที)พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน)
และมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการทํ าหน้ าที) กํากับดูแลให้ มีการนํานโยบายและมาตรการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน) ไปใช้ ปฏิบตั ิ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที)สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และการประเมินความเสี) ยงเกี) ยวกับการทุจริ ตตามที) ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ เสนอ
เพื)อให้ มนั) ใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี)ยงที)จะทําให้ เกิดโอกาสการทุจริ ตที)มีผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ น้ อยที)สุด และมีความเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทฯ
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3.3 ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที)และรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลและสื)อสารไปยังพนักงานและผู้ที)
เกี) ยวข้ องทุกฝ่ ายให้ มีการนํานโยบายไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและเคร่ งครั ด รวมถึงต้ อง
หมัน) ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน) ให้ เหมาะสมกับ
การเปลี)ยนแปลงของธุรกิจหรื อข้ อกําหนดของกฏหมาย เพื)อเสนอต่อคณะกรรมการ
3.4 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที)ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที)
กําหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน
ความเสี) ยงเกี) ยวกับการทุจ ริ ต ที) เ กิ ดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบ รวมถึงจะต้ องปฏิ บตั ิงานตามที) คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ม อบหมาย ในเรื) อ งการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ที) เ กี) ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ร
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที)ได้ กําหนดไว้
4.

นโยบายและแนวทางปฏิบ ัต ิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่ยอมรั บการคอร์ รัปชั)นทุกรู ปแบบทัง- ทางตรงและทางอ้ อม และ
กํ าหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั)น อย่างเคร่ งครั ด โดยจะต้ องไม่เข้ าไปเกี) ยวข้ องกับการทุจ ริ ตทังทางตรงหรื อทางอ้ อม และปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รับชัน) อย่างจริ งจัง ดังนี 4.1 กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ ก ระทํ า การใดที) มี
พฤติกรรมหรื อมีส่วนร่ วมใดที)แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการให้ หรื อรับสินบนแก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสี ย ในเรื) อ งที) ต นทํ า หน้ าที) รั บ ผิ ด ชอบทั ง- โดยตรง หรื อ โดยอ้ อม เพื) อ ให้ ได้ มาซึ) ง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบหรื อเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรื อผู้ที)ทําธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ การให้ หรื อรับของขวัญ ของกํานัล การเลี -ยงรับรอง ให้ ดําเนินการได้ ตามที)
กําหนดในนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4.2

การใช้ เ งิ น หรื อ ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ เพื) อบริ จ าคการกุศลหรื อให้ เงิ นสนับสนุนต้ อง
กระทําในนามบริ ษัทฯ เท่านัน- โดยการบริ จาคเพื)อการกุศล ต้ องเป็ น มูลนิธิ สถานศึกษา
องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อองค์กรเพื) อประโยชน์ ต่อ
สังคม ที)มีหลักฐานที)ตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
ยบของบริ ษัทฯ

4.3 จัดให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในและการประเมิ นความเสี) ยงที) มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
เหมาะสมอย่างสมํ)าเสมอ เพื)อป้องกันการคอร์ รัปชัน) ทบทวนและประเมินความเสี)ยง
จากการดําเนินที)อาจก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน) อย่างน้ อยปี ละหนึง) ครัง4.4 จัดให้ มีกลไกการรายงานทางการเงินที)โปร่ งใสและถูกต้ อง ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีที)
ได้ รับการยอมรับในระดับสากล
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4.5 มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที)สะท้ อนถึงความมุง่ มัน) ต่อมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน)
4.6 จัดช่องทางการสื)อสารให้ บคุ ลากรสามารถแจ้ งเบาะแส ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยน
เกี)ยวกับการคอร์ รัปชัน) โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
4.7 ดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับกฏหมายที)เกี)ยวข้ องกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน) ในทุกประเทศ
ที)บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดําเนินกิจการ
4.8 การกระทําใดๆ ที)ฝ่าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี - ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
จะได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที)บริ ษัทฯ กําหนดไว้ หรื อมีโทษทางกฏหมาย
5.

การแจ้ งเบาะแสเกียวกับ การทุจ ริต
บุคคลใดหากพบเห็นการกระทําที)เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที)มีผลเกี) ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ ทังทางตรง
หรื อทางอ้ อม ต้ องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ซึ)งควร
แจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการผู้จดั การทราบทันที หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการ
แจ้ งเบาะแสที) สะดวกและเป็ นความลับ รวมถึงแจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแส ตามที) ได้
กําหนดไว้ ในนโยบายการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต ดังต่อไปนี 5.1

แจ้ งโดยตรงที)เบอร์ 065-726-9707

5.2

แจ้ ง ผู้บัง คับ บัญ ชาในสายงาน หัว หน้ า หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ หัว หน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง

5.3

แจ้ งผ่านช่องทางอีเมล์ที) contact@bgiglass.com

5.4

ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อประธานกรรมการ ตามที)อยู่ ดังนี บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด
47/1 หมูท่ ี) 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตําบลบึงยี)โถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

นโยบายฉบั บ นี ผ- ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที) ดี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รั บอนุมัติจ ากที) ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง- ที) 9/2560 เมื) อ วันที)
14 ธันวาคม 2560 ทังนี
- - ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั - วนั ที) 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานกรรมการ
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