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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บทนํา 

 กลุ่มบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ “GPI คือ ผูน้าํสร้างสรรค์การจดั

กิจกรรม ใหบ้ริการข่าวสาร ขอ้มูล สาระ เพ่ือสร้างประสบการณ์และความบนัเทิงท่ีน่าประทบัใจตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

ของผู ้ใช้ยานยนต์” (GPI is a leading event organizer and information provider with aim to create impressive experience 

and entertainment for every life style of automotive users) ดงันั้น บริษทัจึงวางรากฐานท่ีมัน่คงเพ่ือรองรับวิสยัทศันด์งักล่าว 

โดยมีโครงสร้างการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนธุรกิจหลกั คือ 1) กลุ่มธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้และกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด 2) กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ 3) กลุ่มธุรกิจรับจา้งพิมพ ์บริษทัมีพฒันาการความกา้วหนา้ทางธุรกิจ

หลายดา้น ทาํใหปั้จจุบนัเป็นผูน้าํดา้นการจดังานแสดงสินคา้และการพิมพท่ี์ไดรั้บการยอมรับระดบัประเทศและระดบัโลก 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate 

Governance & Code of Conduct) เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนให้

ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการทาํงานในทุกขั้นตอนอยูเ่สมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเขม้งวดในการป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชนัในองค์กร จึงไดก้าํหนดมาตรการการต่อตา้นการทุจริต   

คอร์รัปชนั เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ทุกส่วนงานของบริษทั และบริษทัในเครือไดด้าํเนินธุรกิจและ

ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

บริษทัจดัใหมี้การทบทวนคู่มือการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอย่างสมํ่าเสมอทุกปี และกาํหนดใหคู่้มือฉบบัน้ีมี

ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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             นายยทุธ วรฉตัรธาร           พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุ่มแกว้ 

        ประธานกรรมการบริษทั       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ผา่น “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยจะเห็นว่าท่ีผ่านมาบริษทัไดใ้ห้

ความสาํคญัในเร่ืองดงักล่าว และมีการกาํหนดมาตรฐาน ขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้นโยบายดงักล่าวมีความชัดเจนและเขา้ถึงผูป้ฏิบติังานมากยิ่งข้ึน บริษทัจึงพิจารณาขอ้ปฏิบติัและ

นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้ป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คํานิยามเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

1)  การทุจริตคอร์รัปชนั หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงการคดโกง ฉอ้ฉล ยกัยอก ไม่ซ่ือตรง มีเล่ห์เหล่ียม เช่น 

เสนอใหส้ัญญามอบให ้ใหค้าํมัน่เรียกร้องหรือรับเงิน/ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมกบัหน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ีการคา้ พนกังานดว้ยกนัเอง และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรือทางออ้ม หรือผ่านบุคคลท่ีสาม อาทิเช่น การนาํทรัพยสิ์นบริษทัไปใชเ้พ่ือส่วนตวัหรือครอบครัว การให้ขอ้มูล

บิดเบือนอนัเป็นเท็จ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจผิด การฉอ้โกง การปิดบงัอาํพรางหลกัฐาน และการกระทาํในลกัษณะท่ีเอ้ือ

ประโยชนใ์หก้บัตนเองและพวกพอ้ง เป็นตน้ 

2) บริษทั หมายถึง บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  

3) บริษทัคู่คา้ หมายถึง บริษทั ผูค้า้ ผูข้าย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ หมายถึง บริษทั Grand Prix International (Myanmar) Ltd. 

5) คณะกรรมการบริษทั หมายถึง คณะกรรมการบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

6) คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

7) ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในระดบันโยบายของหน่วยงาน 

8) พนกังาน หมายถึง ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํ พนกังานชัว่คราว พนกังานสญัญาจา้งพิเศษ 

9) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

9.1 บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทัและในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

9.2 คู่สมรส หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม 9.1 

9.3 นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม 9.1 หรือ 9.2 มีอาํนาจควบคุมกิจการ 
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9.4 บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

10) กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ีการคา้ ผูร่้วมทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

11) การเปิดเผยขอ้มูล หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัตาม พ.ร.บ.บริษทั

มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12) การใหผ้ลตอบแทนหรือประโยชนอ่ื์นใด หมายถึง การใหส่ิ้งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของทรัพยสิ์น ผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน

หรือมิใช่เงิน หรือประโยชนอ่ื์นใด เพ่ือเป็นสินนํ้าใจเป็นรางวลัหรือเพ่ือการสร้างความสมัพนัธภาพแบบพิเศษ 

13) การใหสิ้นบน หมายถึง การเสนอใหท้รัพยสิ์น ของขวญั รางวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่บุคคล เพ่ือใหผู้ ้

นั้นกระทาํหรือไม่กระทาํในตาํแหน่ง ไม่ว่าการกระทาํนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี เพ่ือตอ้งการโนม้นา้วใหบุ้คคล

กระทาํการบางอยา่งท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

14) ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงิน 

ท่ีมอบให้ในโอกาสสําคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรม ดว้ยอธัยาศยัไมตรี หรือท่ีให้เป็นรางวลัประกาศ

เกียรติคุณ หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินนํ้ าใจ การให้สิทธิพิเศษในการไดรั้บบริการบนัเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือค่าบริการตอ้นรับ ท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหารหรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นบตัรตัว๋ ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการมอบส่ิงของใหต้ามมารยาทท่ี

ปฏิบติัในสังคม หรือภายใตจ้ารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน เช่น ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรับ

ตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 

15) เงินสนับสนุน หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ท่ีจ่ายให้ไปหรือการไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้ และ

หุน้ส่วนทางธุรกิจอยา่งสมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภณัฑห์รือ

ช่ือเสียงของบริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และ

เหมาะสมสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 

16) ประเพณีนิยม หมายถึง ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม จารีต พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบติั และธรรมเนียมประเพณีของ

สังคมท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาในโอกาสของเทศกาล วนัสําคญัต่างๆ หรือกิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาอนั

เป็นเอกลกัษณ์ และมีความสาํคญัต่อสงัคม 
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17) การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหท้รัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือเพ่ือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

หลกัการของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการ   

คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือหาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่ว่าจะอยู่ใน

ฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัป

ชันน้ีครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย โดยจะให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการทุจริตและการคอร์รัปชนัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั และ

ข้อกาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับของทางบริษทั และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการแต่ละคณะมีความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และ

มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั  

3) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีในการกาํหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนบัสนุน

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน และส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือสนับสนุนให้

พนกังานทุกคนนาํแนวทางการปฏิบติัไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม

ของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือสรุปผลความเส่ียง

ดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการป้องกนั

แกไ้ขท่ีชดัเจน เหมาะสม นาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

5) ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ี

กาํหนดไวต้ามแผนการประเมินความเส่ียง เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและจดัทาํการ

ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรั้บทราบ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใน

เร่ืองการตรวจสอบการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้าํหนดไว ้

6) ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

กาํกบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทุจริต

ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัตงิานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งไม่ละเลย

หรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้

สงสัยหรือขอ้ซักถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกาํหนดให้ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

2) บริษทั จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามท่ีบริษทั 

กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3) ผูท่ี้กระทาํการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา

ทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทั กาํหนด นอกจากน้ีอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้ นผิด

กฎหมาย 
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4) บริษทั ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลภายนอกท่ีตอ้งปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

5) บริษทัจดัให้มีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านหลกัสูตรการปฐมนิเทศกรรมการ การ

ปฐมนิเทศพนกังาน และการจดัสมัมนาต่างๆ ภายในบริษทัตามแต่โอกาสอนัสมควรเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมี

การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีของตนเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไป

ตามหลกัจริยธรรม 

6) บริษทัมีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสําหรับบุคคลภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั อนั

ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางการคา้ ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

        บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

        4/299 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ 

 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

มาตรการดาํเนินการ 

1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้

คาํปรึกษา และทาํความเขา้ใจให้กบับุคลากรในบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั 

เพ่ือใหบุ้คลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัน้ี รวมถึง

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2) นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน และการ

ใหผ้ลตอบแทน และการปฏิบติังานในทุกกรณี โดยบริษทั จะคุม้ครองไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทาง

ลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน รวมถึงการท่ีพนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเร่ือง การให้

ขอ้เท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้่าการกระทาํนั้น จะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ก็ตาม โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

6 

 

3) การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัจะกาํหนด

ข้ึนต่อไปและใหน้าํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ีไปปฏิบติัท่ีบริษทัย่อย บริษทัร่วมทุน และบริษทัท่ี

มีอาํนาจควบคุมอยา่งเคร่งครัด 

4) บริษทั จดัใหมี้ระเบียบการเบิกจ่ายโดยกาํหนดวงเงิน อาํนาจอนุมติั วตัถุประสงค ์และผูรั้บ ซ่ึงตอ้งมีเอกสาร

หลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบ เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การการทุจริตคอร์รัปชนั 

5)  บริษทั จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจดัซ้ือ และทาํสัญญาเก่ียวกบัความ

เส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนัอยา่ง สมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบการจดัซ้ือ   

6) เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชนั กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังานของบริษทั ทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย บริษทั จึงกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

6.1)  การเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง: บริษทั มีนโยบายการเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ใหก้าร

สนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร หรือการกระทาํอนัเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อนักการเมืองหรือ

พรรคการเมืองใดฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียงหรือโฆษณาใหพ้รรคการเมือง

หรือนกัการเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษทั  

6.2)  การรับ การใหข้องขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใด: บริษทั กาํหนดนโยบายวา่ “การ

รับ การใหข้องขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใด ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งไม่มีมูลค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทาํท่ีละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง

อาจนาํไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั” 

6.3)  การบริจาคเพ่ือการกุศล: บริษทั กาํหนดนโยบายว่า “การบริจาคเพ่ือการกุศลของบริษทัตอ้งพิสูจนไ์ดว้า่

การบริจาคไดใ้ห้การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชัดเจน ไม่เป็น

เสน้ทางสาํหรับการทุจริตคอร์รัปชนั” 

6.4)  การให้เงินสนับสนุน: บริษทั กาํหนดนโยบายว่า “การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ

สนบัสนุนใหกิ้จกรรมของโครงการประสบผลสาํเร็จ เพ่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ หรือเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายไม่ไดถู้กนาํไปใช้เพ่ือเป็น

ขอ้อา้งในการติดสินบน” 
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การป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัไดก้าํหนดให้มีแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ   

คอร์รัปชนัและการจ่ายสินบน ดงัน้ี 

• จดัใหมี้ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีสาํคญัของ

บริษทั ไดแ้ก่ การใหข้องขวญั การเล้ียงรับรอง การบริจาคเงินเพ่ือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือ

และสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง การใหห้รือรับสินบน เพ่ือป้องกนัการเกิดและติดตามความเส่ียงจากการ

คอร์รัปชนัและการจ่ายเงินสินบน รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

• จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน การฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม

ธุรกิจของบริษทั หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั หรือระบบควบคุม

ภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแสและจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น

ความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษทั และ/หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• หัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังานการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและ

รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานรับทราบ 

• ผูต้รวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีตรวจพบอยา่งเร่งด่วนต่อกรรมการ ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือดาํเนินการเบ้ืองตน้ไดโ้ดยตรง และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยมีแนวทางใน

การติดตามประเมินประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั 

• บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง

กระบวนการอ่ืนภายในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั 

• บริษทัจดัให้มีผูต้รวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษทั บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการพฒันาระบบการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• บริษทัจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และร่วมกนัหาแนวทางการบริหาร

ความเส่ียงนั้น โดยมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการคอร์รัปชนัและการจ่ายสินบน 
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การตดิตามและการประเมนิผลตามแนวทางการป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทักาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การคอร์รัปชนั ดงัน้ี 

• บริษทัมีการว่าจา้งหน่วยงานภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 

การกาํกบัดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจาํปีท่ีสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ีจะมี

การรายงานผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

• กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัระดบัความเส่ียงจากการคอร์รัปชนัและการจ่ายสินบนอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารนาํมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชนัไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน 

และปรับปรุงมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้คณะทาํงานบริหารความเส่ียงเป็นผู ้

รวบรวมผลการประเมินความเส่ียง เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบัอยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 

• หากมีการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรือขอ้ร้องเรียนมีหลกัฐานท่ีมีเหตุอนัควรให้

เช่ือวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทั รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือแนวปฏิบติัในการ

ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัหรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม

ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

• บริษทัไดมี้การส่ือสารแนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั โดยแจง้ผ่าน

การประชุมคณะทาํงานบริหารความเส่ียง และเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งน่ีเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน

รับทราบและถือปฏิบติั 

• จดัให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมในกลุ่มบริษทัให้ความสําคัญต่อการร่วมปฏิบัติ

นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั ผ่านคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนบริษทัเขา้ร่วมบริหารงาน 

จดัการกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทับรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายร่วมกนั 

• จดัให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คู่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั ให้ความสําคญัต่อการร่วมปฏิบติัตาม

นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชันผ่านกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัท่ีไดมี้การติดต่อ

ประสานงานดว้ย 

 



 

9 

 

แนวทางปฏบัิติการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้เพ่ือให้การปฏิบติังาน

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1)  หา้มมิใหพ้นกังานทุกระดบั ครอบครัว เพ่ือน และ/หรือคนรู้จกั เรียกร้องหรือรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการ

ต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ ลูกคา้ช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ายของบริษทั ไม่วา่ในกรณีใด เป็นการส่วนตวัหรือเพ่ือกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลาํเอียง หรือเกิดความลาํบากใจ หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน หรืออาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้เวน้แต่ไดรั้บตามเหตุการณ์และกรณีตามขอ้ (2) และ (3) 

ใหป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนด 

2)  ใหรั้บไดใ้นนามบริษทั โดยบุคคลท่ีไดม้อบหนา้ท่ี รับมอบอาํนาจ หรือใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ี อาจมา

จากการส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมสมนาคุณหรืออ่ืนใดของคู่คา้ ผูค้า้/ผูข้าย หรืออ่ืนๆ เพ่ือมอบให้บริษทั 

หรือตวัแทนของบริษทั จากการจดักิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายนั้น เม่ือไดรั้บแลว้ใหส่้งมอบใหผู้จ้ดัการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

3)  การไดรั้บดว้ยเหตุใดก็ตาม อาจเพราะดว้ยความเคารพนบัถือ หรือเพ่ือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือในกรณี

ใดท่ีเห็นวา่ไดรั้บมาโดยสุจริต ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

3.1)  กรณีเงินสดหรือเช็ค หา้มรับโดยเดด็ขาด เวน้ใหรั้บไดโ้ดยถูกตอ้งตามขอ้ (2) 

3.2)  รับไดก้รณีเป็นของอุปโภคบริโภคท่ีเกบ็ไวไ้ม่เกิน 7 วนั จะเน่าเสีย เช่น ของสด ผลไม ้นํ้าผลไมส้ด เป็นตน้ 

3.3)  รับไดใ้นกรณีเป็นของชาํร่วย ของท่ีระลึก ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแจกจ่ายโดยทัว่ไป ซ่ึงมีมูลค่าโดยประมาณไม่

เกิน 3,000 บาท หากสูงกวา่น้ีใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา และส่งมอบใหผู้จ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

ดาํเนินการต่อไป 

4)  ผูจ้ ัดการฝ่ายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวบรวมนําส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทาํรายงานให้ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ เพ่ือนาํไปดาํเนินการอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือการกุศล เช่น นาํไปบริจาค 

มอบเป็นรางวลัใหพ้นกังาน มอบใหห้น่วยงานราชการหรือท่ีอ่ืนใด โดยใหเ้สนอขออนุมติัการดาํเนินการเป็น

กรณีไป 
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 5)  หลกัเกณฑ์การรับของขวญัให้เป็นไปตามประเภทและมูลค่า มีความเหมาะสมตามของขนบธรรมเนียม

ประเพณี หากบริษทัอยูร่ะหวา่งจดัใหมี้การประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไม่รับของขวญั ทรัพยสิ์น ค่าบริการ

ตอ้นรับ และประโยชนอ่ื์นๆ จากบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประกวดราคาแต่อยา่งใด 

6)  บริษทั มีวตัถุประสงค์ เพ่ือมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความลาํบากใจของผูรั้บ หรือเกิดผลต่อการ

ตดัสินใจในการปฏิบติัต่อผูใ้หใ้นทางท่ีก่อประโยชน์ต่างตอบแทน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง

อ่ืน ทั้งน้ีบริษทัจะพิจารณาเจตนาของผูใ้หแ้ละผูรั้บเป็นหลกั 

7) ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้

เป็นไปตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

8) หากตรวจสอบพบว่าพนกังานคนหน่ึงคนใด กระทาํไปในทางท่ีส่อว่าเป็นการกระทาํโดยทุจริต หรือเพ่ือการ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง จากหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระทาํผิดทาง

วินยัอยา่งร้ายแรง บริษทั จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบติัต่อไป 
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แนวทางปฏบัิติการให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการใหข้องขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใดใน

การดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑ์การเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 

1) การใหข้องขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ใหก้ระทาํในนามของบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหนา้ท่ี หรือให้

เป็นตวัแทนของบริษทัเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามความจาํเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป 

หรือการส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมสมนาคุณ หรืออ่ืนใดแก่ตวัแทนของลูกคา้ คู่คา้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาเพ่ือ

การปฏิบติังานในกิจการของบริษทั 

2)   ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการรับรอง ของขวญั หรือการบริการท่ีจะ

อาํนวยประโยชน์แก่การปฏิบติังานในกิจการของบริษทั เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร 

เคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการสนัทนาการท่ีมีมูลค่าไม่เกินแนวทางปฏิบติัน้ี เป็นตน้ 

3)  กาํหนดค่ารับรองหรือค่าบริการท่ีเป็นส่ิงของใหแ้ต่ละบุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรอง ของขวญั การรับบริการ หรือ

การสันทนาการท่ีเป็นไปตามเทศกาล ไม่เกินคนละ 3,000 บาทต่อคน ในการรับรองแต่ละคราว หากสูงกว่าน้ี

ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือจดัทาํเอกสารอนุมติัเป็นคร้ังคราวไป 

4)  กาํหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหนา้ท่ีรวบรวมรายช่ือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจดัหาของขวญั ของ

ชาํร่วย กรณีการมอบนั้นเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ของขวญัปีใหม่ เพ่ือเสนอขออนุมติัจากผูมี้

อาํนาจตามขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนการเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 

เม่ือบริษทัหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่ผูใ้ดหรือ

หน่วยงานภายนอก สามารถดาํเนินการไดโ้ดยปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

• หน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัหรือไม่ 

• พิจารณาความเหมาะสมดา้นปริมาณและจาํนวนเงิน โดยผ่านตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป พร้อมทั้งเหตุผล

ประกอบ 

• หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

• ฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย 
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• ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คให้ผูมี้อาํนาจลงนามประกอบหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการเล้ียง

รับรองควรมีการระบุช่ือท่ีอยูผู่รั้บการรับรองและวตัถุประสงคด์ว้ย 

• ฝ่ายบญัชีและการเงินเกบ็ขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร สามารถสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลได ้

แนวทางการเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 

1) ในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ต้องดาํเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้

2) การจ่ายสาํหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจและการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาทางธุรกิจ

สามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้

3) บริษทัจดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและอาํนาจอนุมติั สําหรับการดาํเนินการของฝ่ายบริหารในเร่ืองการเล้ียง

รับรอง การให้ของขวญั และของกาํนัล โดยจะตอ้งมีเอกสารช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการให้ดงักล่าว และ

หลกัฐานต่างๆ อย่างชัดเจนประกอบการให้ ว่าไม่ไดด้าํเนินการให้เพ่ือการทาํทุจริต ติดสินบนเจา้หน้าท่ี

พนกังาน พร้อมทั้งใหมี้กระบวนการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายในของบริษทัดว้ย 

4)  บริษทั หา้มมิใหมี้การใหข้องขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใด หากการใหน้ั้นเป็นช่องทาง

ให้เกิดการทุจริต หรือการเลือกปฏิบติัต่อผูรั้บของขวญั หรือผูรั้บการรับรองในทางท่ีก่อประโยชน์ต่างตอบ

แทนเป็นการส่วนตวั หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน หรือจะมีผลกระทบเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั จะพิจารณาเจตนาของผูใ้หแ้ละผูรั้บเป็นหลกั 

5) บริษทั ห้ามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือจูงใจให้กระทาํการ ไม่กระทาํการอนัมิชอบดว้ย

หนา้ท่ี เพ่ือป้องกนัไม่ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั กระทาํไปเพ่ือประโยชน์ท่ี

ขดัต่อกฎหมาย 

6)  ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการใหข้องขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ่ื์นใด ให้

เป็นไปตามคาํสัง่น้ีอยา่งเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

7) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหน่ึงคนใดใช้หน้าท่ี ความรับผิดชอบกระทาํไปในทางท่ีส่อว่าเป็นการ

กระทาํโดยทุจริตหรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง ถือว่าเป็นการกระทาํผิด

ทางวินยัอยา่งร้ายแรงบริษทัจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบติัต่อไป 
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แนวทางปฏบัิติการบริจาคเพ่ือการกศุล 

 การใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือบริจาคการกุศลตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั้น โดยการบริจาคเพ่ือการ

กุศลตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีใบรับรอง

หรือเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบไดแ้ละดาํเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

กรณีท่ีบริษทัมีความประสงค์บริจาคเงินเพ่ือการกุศล หรือมีผูใ้ดหรือหน่วยงานใดแจง้ความประสงค์ขอรับเงิน

บริจาคจากบริษทัใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) หน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาวา่เป็นไปในนามนโยบายของบริษทัหรือไม่ 

2) หากเป็นไปตามนโยบายของบริษทัใหพิ้จารณาวา่การบริจาคเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัหรือไม่ 

3) ตรวจสอบขอ้มูลการบริจาค 

- มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

- ตรวจสอบวา่หน่วยงานท่ีแจง้ความประสงคย์งัมีการดาํเนินการอยูแ่ละมีผูรั้บผิดชอบ 

4) หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคนาํเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

5) ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คให้ผูบ้ริหารลงนาม และติดตามหลกัฐานการโอนเงินท่ีถูกตอ้ง เม่ือไดรั้บอนุมติั

การบริจาคจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานงานส่ง

มอบสินคา้ใหก้บัผูข้อรับบริจาค และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งมอบสินคา้ และทาํพิธีการส่งมอบพร้อม

ถ่ายภาพ 

6) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งตน้ฉบบัเอกสารการบริจาคทั้งหมดให้ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

สาํหรับการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

-  หนงัสือขอรับบริจาค 

- ภาพถ่าย แปลน สถานท่ีท่ีจะนาํสินคา้ท่ีขอรับบริจาคไปใชง้าน  

- เอกสารสาํคญัการจดัตั้ง ขององคก์รท่ีขอรับบริจาค (ถา้มี) 

- หนงัสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบตัร หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเงิน) ใหร้ะบุช่ือ-ท่ีอยู่ของผูรั้บ

บริจาคดว้ยช่ือบริษทั รายการ และจาํนวนเงิน ลงช่ือโดยผูมี้อาํนาจอย่างถูกตอ้งเพ่ือใหถื้อเป็นรายจ่ายของ

บริษทั ไดต้ามประมวลกฎหมายรัษฎากร 

-  ภาพถ่ายกิจกรรมการส่งมอบ กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ต่างๆ ประกอบการบริจาค 
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7) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบภายหลงัการบริจาคว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีขอมาหรือไม่ เพ่ือเก็บเป็น

ขอ้มูลในการบริจาคคร้ังต่อไป 

8) ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการบริจาคเพ่ือการกุศลใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด หาก

พบว่ามีรายการใดผิดปกติหรือมีการปฏิบติัท่ีส่อไปในทางทุจริต ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบทนัที 

9) หากตรวจสอบพบวา่พนกังานคนหน่ึงคนใด หรือกลุ่มบุคคลใด เจตนาทุจริตในการนาํเงินสด ทรัพยสิ์น สินคา้ 

วสัดุ ไปบริจาคโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บมอบจากคณะกรรมการบริษทั หรือหากตรวจสอบ

แลว้พบว่าการบริจาคมีการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตทาํใหบ้ริษทั ไดรั้บความเสียหาย พนกังานหรือกลุ่ม

บุคคลนั้นตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามมูลค่าทั้งหมด และจะถูกพิจารณาเร่ืองวินยัและโทษ

ทางวินยัอยา่งร้ายแรงตามระเบียบของบริษทั 
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แนวทางปฏบัิติการให้เงินสนับสนุน 

การใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ และตอ้งระบุช่ือในนามบริษทั

เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าผูข้อเงินสนับสนุนได้ทาํกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ

ดาํเนินการเพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ ตราสินคา้ของ

บริษทั หรือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุ

วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั โดยมีขั้นตอนการให้

เงินสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

• หน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัหรือไม่ 

• พิจารณาวา่การสนบัสนุนเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 

• ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการสนบัสนุน 

- มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

- มีหน่วยงานท่ีมีอยูแ่น่นอนและมีผูรั้บผิดชอบ 

• หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนาํเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

• ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัทาํใบสาํคญัจ่าย/ใบสาํคญัการโอนเงินหรือทรัพยสิ์นเพ่ือสนบัสนุนทางธุรกิจ 

• ฝ่ายบัญชีและการเงินส่งเช็คให้ผูมี้อาํนาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกต้อง กรณีเป็นการ

สนบัสนุนดว้ยทรัพยสิ์น แผนกทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นผูส่้งมอบและติดตามหลกัฐานการรับทรัพยสิ์น 

• ฝ่ายบญัชีและการเงินเกบ็ขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้ม เพ่ือใชส้าํหรับสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลต่อไป 

• ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการใหเ้งินสนบัสนุน ส่วนลด หรือประโยชน์อ่ืนใดใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่

น้ีอยา่งเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

• หากตรวจสอบพบวา่พนกังานคนหน่ึงคนใด ดาํเนินการเก่ียวกบัการใหเ้งินสนบัสนุนน้ี ในทางท่ีส่อวา่เป็นการ

กระทาํโดยทุจริต หรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง จากหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็น

การกระทาํผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง บริษทัจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 
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แนวทางปฏบัิติการช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง โดยเคารพต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้

ความสําคญักบัการเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัสามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตาม

ครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มเพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ หรือเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทัในการได้

สญัญา หรือร่างกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนท์างธุรกิจของบริษทั 

2)  บริษทัไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพ้รรคการเมือง

หรือนกัการเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษทั รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัในการนั้น ไม่มี

แนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3)  บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหน่ึง หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

4)  บริษทั ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัปฏิบติัตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยและ

ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมือง

ดี สามารถแสดงออก เขา้ร่วมสนบัสนุน ใชสิ้ทธิทางการเมืองนอกเวลาทาํงานของบริษทัในการนั้น 

5)  พนกังานทุกระดบัของบริษทั สามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองท่ีพึงมี โดยเป็นการกระทาํในนามของแต่ละบุคคล 

รวมทั้ง ไม่ใชต้าํแหน่งในบริษทั หรือช่ือ หรือตราบริษทั ชกัจูงผูอ่ื้นใหจ่้ายเงินอุดหนุน หรือใหก้ารสนบัสนุน

แก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

6)  บริษทั ไม่มีนโยบายใหพ้นกังานทุกระดบัของบริษทั สั่งการ หรือโนม้นา้ว ดว้ยวิธีการใดๆ ท่ีทาํใหพ้นกังาน

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

และก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัในทุกกรณี 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ไดป้ฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยบริษทัคาดหวงัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดร้ายงานโดยสุจริตใหบ้ริษทัทราบถึงการ

ปฏิบติังานท่ีขดัหรือสงสยัวา่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้งอยา่งเหมาะสม 

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

เม่ือมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระทาํท่ีน่าสงสยัวา่จะฝ่าฝืนหลกัการปฏิบติัท่ีดี ในเร่ืองต่อไปน้ี 

- การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

- การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

- การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

- การกระทาํทุจริตคอร์รัปชนั 

- การกระทาํผิดกฎหมาย 

- การกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสียต่อบริษทั 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือสอบถามขอ้สงสัยผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ี

เห็นเหมาะสม โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดล้งใน “แบบฟอร์มการทุจริตและการประพฤติมิชอบของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)” และส่งมายงัช่องทางรับเร่ืองดงัน้ี 

1. ตูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ายในบริษทั 

2. หนา้เวบ็ไซตภ์ายในของบริษทั หวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ > ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการ

ขอ้ร้องเรียน” 

2.1  กล่องรับเร่ืองร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ายในบริเวณ อาคาร 1 
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2.2  ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ คือ  

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 

โทร 081-148-6455 หรือ โทรสาร 02-939-6190 

E-mail : dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com 

2.3  ช่องทางติดต่อผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ในหวัขอ้ Investor Relations ซ่ึงขอ้มูลจะถูกส่งผา่นโดยตรงไปยงั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

E-mail       :  dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com 

โทรสาร    :  02-939-6190 

ไปรษณีย ์ :  คณะกรรมการตรวจสอบ 

         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

         4/299 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ 

                     แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1) เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในเป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวน

ขอ้เทจ็จริง และแจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนไดท้ราบ โดยกาํหนดระยะเวลา

ในการสอบสวนขอ้เท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จส้ินภายใน 30 วนั และสามารถขยายเวลาการสืบสวนขอ้เท็จจริง

และพิจารณาจนเสร็จส้ินไดอี้กไม่เกิน 30 วนั 

2) หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํการ

ทุจริตคอร์รัปชนัจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหาและให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริต

นั้นตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

3) หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทาํการทุจริตนั้นจริง และการทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทาํผิดต่อนโยบายการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัได้
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กาํหนดไว ้และหากการกระทาํทุจริตนั้นเป็นการกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดนั้นอาจจะตอ้งไดรั้บโทษ

ทางกฎหมาย ทั้งน้ี โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัส้ินสุด 

4) หากการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน การใหถ้อ้ยคาํ หรือการใหข้อ้มูลใดๆ เป็นการกระทาํโดยไม่สุจริต กระทาํ

โดยไดรั้บผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จากผูถู้กร้องเรียน กรณีเป็นบุคลากรของบริษทั จะไดรั้บโทษทาง

วินัย และทางกฎหมายตามท่ีสมควร หากเป็นบุคคลภายนอกเป็นผูก้ระทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย ทาง

บริษทัจะดาํเนินคดีตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

5) สําหรับบทลงโทษของผูท่ี้กระทาํความผิดทุจริตคอร์รัปชนั จะมีการลงโทษตามระดบัความผิดท่ีไดก้ระทาํข้ึน 

ตามกฎระเบียบของบริษทั ตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การหกัค่าจา้งหรือพกั

งานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง และการเลิกจา้ง ไปจนถึงการถูกพิจารณาดาํเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญาอย่าง

ถึงท่ีสุด 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1)  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัของผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเกบ็รักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไว้

เป็นความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ี

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

2)  ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือ

ผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด

หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล โดยขอให้        

ผูร้้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

3)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุ้มครองผูแ้จง้

เบาะแสหรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน 

อนัตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล 

4)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ทาํหนา้ท่ีแทนในการใช้

ดุลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูล โดย

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง 

หรือทางออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง) 
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การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

การเปิดเผยข้อมูล 

กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัในเครือ 

ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งผา่นรายงานประจาํปี เวบ็ไซตบ์ริษทั หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัมีการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในการนาํ

นโยบายน้ีไปปฏิบติั เป็นตน้ 

การส่ือสาร 

กาํหนดให้มีการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชันไปยงับริษทัในเครือ พนักงาน 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไดรั้บทราบ โดยแจง้ผ่านบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซต ์รายงานประจาํปี อีเมล ์หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

แนวปฏิบัตกิารส่ือสาร 

1) แนวทางการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่ไป 

1.1) การประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายภายในและภายนอกกลุ่มบริษทั เช่น เวบ็ไซต ์วารสาร เป็นตน้ 

1.2) การจดัทาํส่ือหรือส่ิงของหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

1.3)  การจดักิจกรรมหรือรณรงคร่์วมกนัระหว่างพนกังาน ผูบ้ริหาร ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี คู่แข่ง ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม หรือประชาชนทัว่ไป โดยมีการสอดแทรกวตัถุประสงคส์นบัสนุนแนวนโยบายการต่อตา้น

การคอร์รัปชนั 

2) หนงัสือแจง้คาํประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรมธุรกิจต่อคู่คา้เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

3) การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ 

3.1) นาํนโยบายต่างๆ ของบริษทั คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ไวใ้น

เคร่ืองมือส่ือสารภายในองคก์ร เพ่ือปฏิบติัในแนวทางท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

3.2) ปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนกังานเก่ียวกบัข่าวสารและนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ถึงกนั 

3.3) ในการรับสมคัรพนกังานตอ้งให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีบริษทั

ยึดถืออยู ่ซ่ึงสามารถช้ีแจงไดใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของบริษทั 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี ………. เดือน …………… พ.ศ. ……….. 

เรียน……………………………………… 

1.  ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ ผูร้้องเรียน)……………………………………………………… 

     ท่ีอยู…่………………………………………………………. 

     เบอร์โทรศพัทท่ี์สะดวกติดต่อ………………………………. 

2.  ขอร้องเรียน (ช่ือ-นามสกลุ) ………………………………………ตาํแหน่ง (ถา้ทราบ)………………....... 

 หน่วยงาน (ถา้ทราบ)…………………………หรือกลุ่มบุคคล………………….. (กลุ่มบุคคลท่ีถูกร้องเรียน) 

3.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวกระทาํการทุจริตต่อหนา้ท่ี/กระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยมีพฤติการณ์ ดงัน้ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………......................

...........................................................................................................................................................โดยมีพยานหลกัฐาน คือ 

  พยานบุคคล 

   1. ………………………………………………………………… 

   2. ………………………………………………………………… 

  พยานเอกสาร (แนบมาดว้ยถา้มี) 

   1. ………………………………………………………………… 

   2. ………………………………………………………………… 

4.  เคยร้องเรียนไปท่ีหน่วยงาน………………………………………………………………. แลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ……………………………………… 

                        (……………………………………..) 

                     ผูร้้องเรียน 

หมายเลขโทรศพัท…์…………………....... 

 



 

 

 

ท่ี ป. 057/2562       

ประกาศ 

เร่ือง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัในเครือ จึงขอประกาศว่า บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการทุจริต

คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบับริษทั กระทาํการใดๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชนั ไม่วา่จะโดยการนาํเสนอ (Offering) การใหค้าํมัน่สญัญา 

(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษทัไม่

ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งส้ิน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายน้ี บริษทัจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

คนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั 

 ดงันั้น บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จึงขอประกาศใชน้โยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนั ตามมติประชุมคณะกรรมการ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดใ้นไฟลแ์ชร์กลาง

ของ HumanResoureces 

 

                 ประกาศ ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

 

          ______________________________ 

         ดร. ปราจิน เอ่ียมลาํเนา 

                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 


