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หนา 1 

การตอตานการทุจรติคอรรัปชัน 

 บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อให

สอดคลองตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความมุงมั่นที่จะไมสนับสนุน และตอตานการทุจริต

คอรรัปชันทุกรูปแบบ 

 บริษัทฯ จึงไดจัดทำ “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชันของบริษัทใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มความ

เชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใหผูบริหาร และพนักงานทุกทานศึกษา ทำความเขาใจ ในนโยบายตอตาน

การทุจริตและคอรรัปชัน และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ถือวานโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น เปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบขอบังคับการทำงาน” ของบริษัทฯ 

1. คำนิยาม 

การทุจริตคอรรัปช่ัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาที่ หรือใชอำนาจตาม

ตำแหนงหนาที่ ตลอดจนการใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทไปกระทำการใด ๆ โดยมิชอบ 

เพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดทั้งเพื่อตนเอง หรือเพื่อผูอื่น ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการให หรือรับ

สินบน การเสนอ การใหสัญญา หรือการเรียกรอง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด  ตอเจาหนาที่ของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาจะโดยทางตรง หรือ

ทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทำ หรือละเวนการปฏบิัติหนาที่ อันเปนการใหไดมา หรือเพื่อรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนซึ่งไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน หรือแนะนำธุรกิจใหกับบริษัท

โดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมา หรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูที่

เกี่ยวของ เวนแต เปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 

หรือจารีตทางการคาใหกระทำได 
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2. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

2.1 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่นนี้ ใชบังคับกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน พนักงาน 

ลูกจางทุกคนของบริษัทและบริษัทยอย และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนในนามบริษัท 

2.2 บริษัทฯ ไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรปูแบบ โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

2.3 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาจะเพ่ือ

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรูจัก ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออม โดย

ตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

2.4 บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหการปฏิบัติ

เปนไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการ

เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย 

 

3. หนาที่ และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนด อนุมัตินโยบาย และกำกับดูแล

ใหมีระบบสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมีจริยธรรม ตลอดจนพนักงานทุก

คนในบริษัทฯ ไดเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ

ปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที ่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง

การเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร

ความเสี ่ยง เพื ่อใหมั ่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
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3.3 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่

เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดทำมาตรการ 

และแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

และคณะการรมการตรวจสอบ 

3.4 ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ โดยกำหนดใหมีระบบสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น และส่ือสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบ และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ 

และขอกำหนดของกฎหมาย 

3.5 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ

สนับสนุน และปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

รวมถึงการแจงเบาะแส หรือใหขอมูลเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อให

นโยบายดังกลาวบรรลุผลสำเร็จ  

 

4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4.1 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองปฎิบัติตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม 

4.2 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองไมใชอำนาจหนาที่ ที่บริษัท

มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเอื้อประโยชนแกครอบครัว พวกพอง หรือ

บุคคลที่ใกลชิด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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4.3 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น

การกระทำที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกี่ยวของกับบริษัท โดยตองแจงใหหนวยงาน/

บุคคลที่รับผิดชอบ หรือแจงผูบังคับบัญชาทราบ หรือรายงานผานชองทางการแจงเบาะแสของ

บริษัท รวมทั้งตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

4.4 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองใหความรวมมือในการสงเสริม

แนวปฎิบัติที่ดีภายในองคกรกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการควบคุม และตรวจสอบภายใน 

ในการใหขอมูล และติดตามผลการดำเนินการ หากพบเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น หรือมี

ขอมูลการทุจริตคอรรัปชั่นใด ๆ โดยผูแจงเบาะแส ผู รองเรียน ผู ใหขอมูล พยาน หรือผูที่

เกี่ยวของกับการรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม ตามที่กำหนดไวในมาตรการ

คุมครองและรักษาความลับ 

4.5 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอรรัปชั่น ถือเปน

การกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

4.6 บริษัทฯ ใหความสำคัญในการเผยแพร และพัฒนาความรู ทำความเขาใจกับบุคคลากรในองคกร 

และผูที่เกี่ยวของ ในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

4.7 บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจาก

การดำเนินธุรกิจ โดยระบุเหตุการณที่มีความเส่ียงในการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ประเมินระดับ

ความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบ พรอมทั้งติดตามความคืบหนาของการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนมาตรการจัดการ

ความเส่ียงใหมีความเหมาะสม เพื่อปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

4.8 บริษัทฯ จัดใหมีระเบียบการเบิกจายเงินโดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ 

โดยการเบิกจายเงินตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อปองกันไมใหมีการปฏิบัติงานที่

ไมเหมาะสม 
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4.9 บริษัทฯ จัดใหมีระบบการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันมิใหมีการทุจริตคอรรัปชั่น และดำเนินการตามกระบวนการดังกลาว

อยางสม่ำเสมอ 

4.10 บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ตอ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตั้งแตการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให

ผลตอบแทน และการเล่ือนตำแหนง 

4.11 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง และรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการ

กระทำที่ยอมรับไมได ไมวาจะเปนการกระทำกับบุคคล หรือหนวยงานใดก็ตาม 

4.12 เพื ่อใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื ่องที ่มีความเสี ่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต

คอรรัปชั่น คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ระมัดระวัง ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

ก) การใหความชวยเหลือทางการเมือง 

1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมเขาไปมีสวนรวม ไมให

การสนับสนุน หรือกระทำการใดอันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด 

หรือผูมีอำนาจทางการเมืองคนใด 

2) บริษัทฯ ไมสนับสนุนทางการเงิน หรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ ใหแกพรรค

การเมือง นักการเมือง ผูมีอำนาจทางการเมืองใด ๆ ไมวาทางตรง หรือทางออม 

3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนำทรัพยสิน อุปกรณ หรือ

เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อเอื้อประโยชน หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ในทาง

การเมือง ทั ้งนี ้ ในการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง จะตองระมัดระวังไมใหการ

ดำเนินการใด ๆ ทำใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุน หรือฝกใฝใน

พรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผูมีอำนาจทางการเมืองคนใด 
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ข) การบริจาคเพ่ือการกุศล และเงินสนับสนุน (Sponsorships) 

1) การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน รวมทั้งทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการ

ใด ตองดำเนินการดวยความโปรงใส ชัดเจน และถูกตองตามกฎหมาย 

2) บริษัทฯ มีขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบที่กำหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพ่ือ

การกุศล และเงินสนับสนุน จะไมถูกนำไปใชเปนวิธีการหลีกเล่ียงในการใหสินบน 

 

ค) คาของขวัญ คาบริการตอนรับ (Hospitality) และคาใชจายอ่ืน ๆ 

1) ตองไมเปนการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ ใหไดมา

ซึ่งความไดเปรียบ ผานการกระทำที่ไมเหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อใหไดมาซึ่งการ

ชวยเหลือ หรือผลประโยชน 

2) ตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ และหลักเกณฑของบริษัทที่กำหนดไว 

3) ตองเปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน และกระทำอยางเปดเผย ไม

ปกปด ประเภทและมูลคามีความเหมาะสมกับสถานการณ และถูกตองตามกาลเทศะ

โดยจะตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 

4) ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสด หรือสิ่งเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญ หรือ

บัตรกำนัล 

5) การเลี้ยงรับรองกระทำไดตามจำเปนและมีคาใชจายที่สมเหตุสมผล โดยไมฟุมเฟอย

หรือมีความถี่มากเกินสมควร 
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5. มาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่นของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานใน

องคกร หรือผูมีสวนไดเสียอื่น อยางชัดเจนไวในนโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิดของบริษัท เพื่อเปด

โอกาสใหพนักงาน และผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนมายังบริษัทฯ นำไปสูการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง และการปรับปรุงการบริหารจัดการ  

6. การทบทวนนโยบาย 

 บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม อยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

 

 


