คู่มือต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน

บริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
คู่มือต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บทนํา
กลุ่มบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ “GPI คือ ผูน้ าํ สร้างสรรค์การจัด
กิจกรรม ให้บริ การข่าวสาร ข้อมูล สาระ เพื่อสร้างประสบการณ์และความบันเทิงที่น่าประทับใจตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์
ของผู ้ใ ช้ย านยนต์ ” (GPI is a leading event organizer and information provider with aim to create impressive experience
and entertainment for every life style of automotive users) ดังนั้น บริ ษทั จึงวางรากฐานที่มน่ั คงเพื่อรองรับวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว
โดยมีโครงสร้างการบริ หารซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนธุรกิจหลัก คือ 1) กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด 2) กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อรู ปแบบใหม่ 3) กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ บริ ษทั มีพฒั นาการความก้าวหน้าทางธุ รกิจ
หลายด้าน ทําให้ปัจจุบนั เป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าและการพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและระดับโลก
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ (Corporate
Governance & Code of Conduct) เนื่องจากเป็ นการแสดงถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ ซึ่ งช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่ อผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย ตลอดจนให้
ความสําคัญต่อการปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการทํางานในทุกขั้นตอนอยูเ่ สมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่ เข้มงวดในการป้ องกันการเกิ ดการทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กร จึ งได้กาํ หนดมาตรการการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ทุกส่ วนงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จและ
ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั จัดให้มีการทบทวนคู่มือการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างสมํ่าเสมอทุกปี และกําหนดให้คู่มือฉบับนี้ มี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
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นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่ วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ ผ่าน “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยจะเห็นว่าที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ให้
ความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว และมีการกําหนดมาตรฐาน ข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่ อให้นโยบายดังกล่าวมี ความชัดเจนและเข้าถึ งผูป้ ฏิ บตั ิ งานมากยิ่งขึ้ น บริ ษทั จึ งพิ จารณาข้อปฏิ บตั ิ และ
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันเพิ่มเติม เพื่อให้เป็ นนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คํานิยามเกีย่ วกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
1) การทุจริ ตคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสิ นบนทุกรู ปแบบ รวมถึงการคดโกง ฉ้อฉล ยักยอก ไม่ซื่อตรง มีเล่ห์เหลี่ยม เช่น
เสนอให้สัญญามอบให้ ให้คาํ มัน่ เรี ยกร้องหรื อรับเงิน/ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสมกับหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกค้า เจ้าหนี้ การค้า พนักงานด้วยกันเอง และ/หรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม หรื อผ่านบุคคลที่ สาม อาทิ เช่ น การนําทรัพย์สินบริ ษทั ไปใช้เพื่อส่ วนตัวหรื อครอบครัว การให้ขอ้ มูล
บิดเบือนอันเป็ นเท็จ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด การฉ้อโกง การปิ ดบังอําพรางหลักฐาน และการกระทําในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชน์ให้กบั ตนเองและพวกพ้อง เป็ นต้น
2) บริ ษทั หมายถึง บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
3) บริ ษทั คู่คา้ หมายถึง บริ ษทั ผูค้ า้ ผูข้ าย หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ หมายถึง บริ ษทั Grand Prix International (Myanmar) Ltd.
5) คณะกรรมการบริ ษทั หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
6) คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
7) ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
8) พนักงาน หมายถึง ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจํา พนักงานชัว่ คราว พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
9) บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.1 บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
9.2 คู่สมรส หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม 9.1
9.3 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 9.1 หรื อ 9.2 มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
1

9.4 บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
10) กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้การค้า ผูร้ ่ วมทุนและพันธมิตรทางธุ รกิจ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
11) การเปิ ดเผยข้อมูล หมายถึง การเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) การให้ผลตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใด หมายถึง การให้ส่ิ งของ สิ ทธิ พิเศษ ในรู ปของทรัพย์สิน ผลตอบแทนที่เป็ นเงิน
หรื อมิใช่เงิน หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสิ นนํ้าใจเป็ นรางวัลหรื อเพื่อการสร้างความสัมพันธภาพแบบพิเศษ
13) การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้ทรัพย์สิน ของขวัญ รางวัลหรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู ้
นั้นกระทําหรื อไม่กระทําในตําแหน่ง ไม่ว่าการกระทํานั้นจะชอบหรื อมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อต้องการโน้มน้าวให้บุคคล
กระทําการบางอย่างที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อผิดจริ ยธรรมทางธุรกิจ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
14) ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่ งที่มีมูลค่าหรื อคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็ นตัวเงินหรื อมิใช่ตวั เงิ น
ที่ มอบให้ในโอกาสสําคัญต่างๆ ตามประเพณี นิยมหรื อวัฒนธรรม ด้วยอัธยาศัยไมตรี หรื อที่ ให้เป็ นรางวัลประกาศ
เกี ยรติ คุณ หรื อเพื่ อการสงเคราะห์ หรื อให้เป็ นสิ นนํ้าใจ การให้สิทธิ พิเศษในการได้รับบริ การบันเทิ ง สันทนาการ
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรื อค่าบริ การต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหารหรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นบัตรตัว๋ ฉลากชิงโชครางวัล เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่ งของให้ตามมารยาทที่
ปฏิ บตั ิ ในสังคม หรื อภายใต้จารี ตประเพณี แห่ งท้องถิ่น เช่ น ของขวัญปี ใหม่ ของขวัญวันเกิ ด ของขวัญในโอกาสรับ
ตําแหน่งใหม่ เป็ นต้น
15) เงิ นสนับสนุ น หมายถึ ง เงิ นอุดหนุ น เงิ นช่ วยเหลื อ หรื อเงิ นสมทบ ที่ จ่ายให้ไปหรื อการได้รับจากลูกค้า คู่ คา้ และ
หุน้ ส่ วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจ การส่ งเสริ มตราผลิตภัณฑ์หรื อ
ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่ อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และ
เหมาะสมสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดําเนินธุรกิจ
16) ประเพณี นิยม หมายถึง ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม จารี ต พิธีกรรม ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ และธรรมเนี ยมประเพณี ของ
สังคมที่ ถือปฏิ บตั ิ สืบทอดกันมาในโอกาสของเทศกาล วันสําคัญต่างๆ หรื อกิ จกรรมที่ มีการปฏิ บตั ิ สืบเนื่ องกันมาอัน
เป็ นเอกลักษณ์ และมีความสําคัญต่อสังคม
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17) การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่ งของ สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการ
ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุน หรื อเพื่อผลประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
หลักการของนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นการหรื อยอมรับการทุ จริ ตและการ
คอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัป
ชันนี้ ครอบคลุมถึ งธุ รกิ จและทุ กหน่ วยงานทั้งภายนอกและภายในที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจะให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการทุจริ ตและการคอร์รัปชันนี้ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และ
ข้อ กํา หนดในการดํา เนิ นการเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับการเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บข้อบังคับของทางบริ ษ ทั และ
ข้อกําหนดของกฎหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการแต่ละคณะมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที่ สนับสนุ นการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มน่ั ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้มน่ั ใจว่ามีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และ
มีประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน
3) คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่ ในการกําหนดให้มีระบบ และให้การส่ งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน และสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย เพื่ อสนับสนุ นให้
พนักงานทุกคนนําแนวทางการปฏิบตั ิไปใช้ทว่ั ทั้งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่ อให้ส อดคล้องกับการเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อสรุ ปผลความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการป้ องกัน
แก้ไขที่ชดั เจน เหมาะสม นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
5) ผูต้ รวจสอบภายในมี หน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่
กําหนดไว้ตามแผนการประเมินความเสี่ ยง เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและจัดทําการ
ประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบ ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายใน
เรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กาํ หนดไว้
6) ผูต้ รวจสอบภายในมี หน้า ที่ และรั บผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปอย่า ง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายข้อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัตงิ านตามนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับตลอดจนบุคคลที่ สามที่ มีความเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ต้องไม่ละเลย
หรื อเพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การกระทํา ที่ เ ข้า ข่ า ยการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษัท ต้อ งแจ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้
สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่ กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ การ
ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
2) บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้
มาตรการคุ ้มครองผูร้ ้ อ งเรี ย น หรื อผูท้ ี่ ให้ค วามร่ วมมื อในการรายงานการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ตามที่ บริ ษทั
กําหนดไว้ในข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3) ผูท้ ี่กระทําการทุจริ ตคอร์รัปชันเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณา
ทางวิ นัย ตามระเบี ย บที่ บริ ษ ทั กํา หนด นอกจากนี้ อาจจะได้รั บโทษตามกฎหมายหากการกระทํา นั้น ผิ ด
กฎหมาย
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4) บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจเกิ ดผลกระกับต่ อบริ ษทั ในเรื่ องที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันนี้
5) บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายการต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ผ่านหลักสู ตรการปฐมนิ เทศกรรมการ การ
ปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริ ษทั ตามแต่โอกาสอันสมควรเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมี
การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไป
ตามหลักจริ ยธรรม
6) บริ ษทั มี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนสําหรั บบุคคลภายนอกและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั อัน
ได้แก่ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พันธมิตรทางการค้า ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
มาตรการดําเนินการ
1) คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการบริ หารตระหนัก ถึ งความสํา คัญ ในการเผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ให้
คําปรึ กษา และทําความเข้าใจให้กบั บุคลากรในบริ ษทั และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
เพื่อให้บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันฉบับนี้ รวมถึง
เป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องการมีความซื่ อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
2) นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานพนักงาน และการ
ให้ผลตอบแทน และการปฏิบตั ิงานในทุกกรณี โดยบริ ษทั จะคุม้ ครองไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทาง
ลบต่ อ พนักงานที่ ป ฏิ เ สธการคอร์ รั ปชัน รวมถึ งการที่ พ นัก งานให้ค วามร่ ว มมื อ ในการแจ้งเรื่ อ ง การให้
ข้อเท็จจริ ง และการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้ว่าการกระทํานั้น จะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
ก็ตาม โดยกําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3) การดําเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ใช้แนวปฏิ บตั ิ ตามที่ กาํ หนดไว้ในคู่มือ การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั จะกําหนด
ขึ้นต่อไปและให้นาํ มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบตั ิที่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ที่
มีอาํ นาจควบคุมอย่างเคร่ งครัด
4) บริ ษทั จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกําหนดวงเงิ น อํานาจอนุมตั ิ วัตถุประสงค์ และผูร้ ับ ซึ่ งต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่ชดั เจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการการทุจริ ตคอร์รัปชัน
5) บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้ อ และทําสัญญาเกี่ ยวกับความ
เสี่ ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่าง สมํ่าเสมอ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบการจัดซื้ อ
6) เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ทุกระดับจะต้องปฏิ บตั ิ ดว้ ยความระมัดระวัง ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย บริ ษทั จึงกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
6.1) การเป็ นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง: บริ ษทั มีนโยบายการเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การ
สนับสนุ นทางการเงิ นหรื อทรั พยากร หรื อการกระทําอันเป็ นการเอื้ อประโยชน์ต่อนักการเมื องหรื อ
พรรคการเมืองใดฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มีส่วนร่ วมในการหาเสี ยงหรื อโฆษณาให้พรรคการเมือง
หรื อนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริ ษทั
6.2) การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด: บริ ษทั กําหนดนโยบายว่า “การ
รับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และไม่เป็ นการกระทําที่ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ ง
อาจนําไปสู่ ปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน”
6.3) การบริ จาคเพื่อการกุศล: บริ ษทั กําหนดนโยบายว่า “การบริ จาคเพื่อการกุศลของบริ ษทั ต้องพิสูจน์ได้วา่
การบริ จาคได้ให้การช่ วยเหลื อ สนับสนุ นชุ มชน สังคม โดยต้องมี เอกสารหลักฐานชัด เจน ไม่เป็ น
เส้นทางสําหรับการทุจริ ตคอร์รัปชัน”
6.4) การให้เ งิ นสนับ สนุ น: บริ ษ ทั กํา หนดนโยบายว่า “การให้เ งิ นสนับ สนุ นต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า เป็ นการ
สนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบผลสําเร็ จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรื อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนิ นงานด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายไม่ ได้ถูกนําไปใช้เพื่ อ เป็ น
ข้ออ้างในการติดสิ นบน”
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การป้ องกันความเสี่ ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีแนวปฏิ บตั ิ ในการกํากับดู แลและควบคุมดู แลเพื่ อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ ยงจากการ
คอร์รัปชันและการจ่ายสิ นบน ดังนี้
• จัดให้มีข้ นั ตอนและกระบวนการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมกิ จกรรมที่สาํ คัญของ
บริ ษทั ได้แก่ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริ จาคเงินเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือ
และสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การให้หรื อรับสิ นบน เพื่อป้ องกันการเกิดและติดตามความเสี่ ยงจากการ
คอร์รัปชันและการจ่ายเงินสิ นบน รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน การฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
ธุ รกิจของบริ ษทั หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรื อระบบควบคุม
ภายใน โดยมี นโยบายในการคุ ้มครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหรื อเบาะแสและจะเก็บรั กษาข้อมู ลของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเป็ น
ความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั และ/หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
• หัวหน้าหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องรั บผิดชอบในการติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดและ
รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานรับทราบ
• ผูต้ รวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่ งด่วนต่อกรรมการ ผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อดําเนิ นการเบื้องต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป โดยมีแนวทางใน
การติดตามประเมินประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
• บริ ษัท จัด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นการเงิ น การบัญ ชี การเก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล รวมถึ ง
กระบวนการอื่นภายในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน
• บริ ษทั จัดให้มีผูต้ รวจสอบภายในเพื่ อให้เ กิ ด ความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุ มภายในช่ วยให้บริ ษ ทั บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ
และช่วยค้นหาข้อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้คาํ แนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• บริ ษทั จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และร่ วมกันหาแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ยงนั้น โดยมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการคอร์รัปชันและการจ่ายสิ นบน
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การติดตามและการประเมินผลตามแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั กําหนดให้มีแนวทางในการติ ดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิตามแนวทางการป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน ดังนี้
• บริ ษทั มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง
การกํากับดูแลกิ จการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะดําเนิ นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี ที่สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ จะมี
การรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
• กําหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจัดระดับความเสี่ ยงจากการคอร์ รัปชันและการจ่ายสิ นบนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การนํามาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน
และปรั บปรุ งมาตรการการต่ อต้านคอร์ รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผู ้
รวบรวมผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับอย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
• หากมีการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรื อข้อร้องเรี ยนมีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อแนวปฏิ บตั ิ ในการ
ป้ องกันการมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการคอร์ รัปชันหรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิ น หรื อระบบการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
• บริ ษทั ได้มีการสื่ อสารแนวทางการปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน โดยแจ้งผ่าน
การประชุ มคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง และเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี่ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ
• จัดให้มีการรณรงค์ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมในกลุ่ มบริ ษ ทั ให้ความสําคัญต่ อการร่ ว มปฏิ บ ัติ
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นตัวแทนบริ ษทั เข้าร่ วมบริ หารงาน
จัดการกิจการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายร่ วมกัน
• จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้คู่คา้ และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการร่ วมปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายการต่อต้านทุ จริ ตและคอร์ รัปชันผ่านกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับที่ ได้มีการติ ดต่อ
ประสานงานด้วย
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แนวทางปฏิบัติการรับของขวัญ ทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการรับของขวัญ ค่ ารั บรอง ค่ าบริ การต่ างๆ หรื อประโยชน์อ่ื นใด
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับ ครอบครัว เพื่อน และ/หรื อคนรู ้จกั เรี ยกร้องหรื อรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การ
ต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ลูกค้าช่วง ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั ไม่วา่ ในกรณี ใด เป็ นการส่ วนตัวหรื อเพื่อกลุ่มบุคคล ซึ่ งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิ บัติ งานอย่า งไม่ เ ป็ นธรรม เกิ ด ความลํา เอี ย ง หรื อเกิ ด ความลํา บากใจ หรื อเกิ ด ความไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่น หรื ออาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันได้ เว้นแต่ได้รับตามเหตุการณ์และกรณี ตามข้อ (2) และ (3)
ให้ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนด
2) ให้รับได้ในนามบริ ษทั โดยบุคคลที่ได้มอบหน้าที่ รับมอบอํานาจ หรื อให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ทั้งนี้ อาจมา
จากการส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรื ออื่นใดของคู่คา้ ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรื ออื่นๆ เพื่อมอบให้บริ ษทั
หรื อตัวแทนของบริ ษทั จากการจัดกิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มการขายนั้น เมื่อได้รับแล้วให้ส่งมอบให้ผจู ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดําเนินการต่อไป
3) การได้รับด้วยเหตุใดก็ตาม อาจเพราะด้วยความเคารพนับถือ หรื อเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรื อในกรณี
ใดที่เห็นว่าได้รับมาโดยสุ จริ ต ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.1) กรณี เงินสดหรื อเช็ค ห้ามรับโดยเด็ดขาด เว้นให้รับได้โดยถูกต้องตามข้อ (2)
3.2) รับได้กรณี เป็ นของอุปโภคบริ โภคที่เก็บไว้ไม่เกิน 7 วัน จะเน่าเสี ย เช่น ของสด ผลไม้ นํ้าผลไม้สด เป็ นต้น
3.3) รับได้ในกรณี เป็ นของชําร่ วย ของที่ระลึก ที่จดั ทําขึ้นเพื่อแจกจ่ายโดยทัว่ ไป ซึ่ งมีมูลค่าโดยประมาณไม่
เกิน 3,000 บาท หากสู งกว่านี้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา และส่ งมอบให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
4) ผูจ้ ัด การฝ่ ายของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้องรวบรวมนํา ส่ งให้ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล จัด ทํา รายงานให้ป ระธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารทราบ เพื่อนําไปดําเนิ นการอันเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม หรื อการกุศล เช่ น นําไปบริ จาค
มอบเป็ นรางวัลให้พนักงาน มอบให้หน่วยงานราชการหรื อที่อื่นใด โดยให้เสนอขออนุมตั ิการดําเนิ นการเป็ น
กรณี ไป
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5) หลักเกณฑ์การรั บของขวัญให้เ ป็ นไปตามประเภทและมูลค่ า มี ความเหมาะสมตามของขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี หากบริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน ค่าบริ การ
ต้อนรับ และประโยชน์อื่นๆ จากบริ ษทั ที่เข้าร่ วมการประกวดราคาแต่อย่างใด
6) บริ ษ ทั มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ มิ ให้เ กิ ด ช่ องทางทุ จริ ต หรื อเกิ ด ความลํา บากใจของผูร้ ั บ หรื อเกิ ด ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิ ต่อผูใ้ ห้ในทางที่ ก่อประโยชน์ต่างตอบแทน หรื อเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
อื่น ทั้งนี้บริ ษทั จะพิจารณาเจตนาของผูใ้ ห้และผูร้ ับเป็ นหลัก
7) ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าที่ สอบทานการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ให้
เป็ นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
8) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่ งคนใด กระทําไปในทางที่ส่อว่าเป็ นการกระทําโดยทุจริ ต หรื อเพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรื อพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็ นการกระทําผิดทาง
วินยั อย่างร้ายแรง บริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบตั ิต่อไป
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แนวทางปฏิบัติการให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใดใน
การดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าของขวัญ ค่ ารับรอง และค่ าบริการต่ างๆ
1) การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ ให้กระทําในนามของบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบอํานาจหน้าที่ หรื อให้
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั เท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามความจําเป็ นตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทางธุ รกิจทัว่ ไป
หรื อการส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณ หรื ออื่นใดแก่ตวั แทนของลูกค้า คู่คา้ ผูข้ าย ผูร้ ับเหมาเพื่อ
การปฏิบตั ิงานในกิจการของบริ ษทั
2) ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรอง ของขวัญ หรื อการบริ การที่จะ
อํานวยประโยชน์แก่ การปฏิ บตั ิ งานในกิ จการของบริ ษทั เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ค่ าที่ พกั ค่ าอาหาร
เครื่ องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสันทนาการที่มีมูลค่าไม่เกินแนวทางปฏิบตั ิน้ ี เป็ นต้น
3) กําหนดค่ารับรองหรื อค่าบริ การที่เป็ นสิ่ งของให้แต่ละบุคคลซึ่ งได้รับการรับรอง ของขวัญ การรับบริ การ หรื อ
การสันทนาการที่เป็ นไปตามเทศกาล ไม่เกินคนละ 3,000 บาทต่อคน ในการรับรองแต่ละคราว หากสู งกว่านี้
ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อจัดทําเอกสารอนุมตั ิเป็ นครั้งคราวไป
4) กําหนดให้ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รวบรวมรายชื่ อจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาของขวัญ ของ
ชําร่ วย กรณี การมอบนั้นเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี เช่น ของขวัญปี ใหม่ เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ี
อํานาจตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนการเบิกค่ าของขวัญ ค่ ารับรอง และค่ าบริการต่ างๆ
เมื่ อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานใดมี ความประสงค์จะให้ของขวัญ หรื อทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่ ผูใ้ ดหรื อ
หน่วยงานภายนอก สามารถดําเนินการได้โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
• หน่วยงานที่เสนอเรื่ องพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั หรื อไม่
• พิจารณาความเหมาะสมด้านปริ มาณและจํานวนเงิน โดยผ่านตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผล
ประกอบ
• หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
• ฝ่ ายบัญชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการทําใบสําคัญจ่าย
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• ฝ่ ายบัญชี และการเงิ นส่ งเช็คให้ผูม้ ี อาํ นาจลงนามประกอบหลักฐานการรับเงิ นที่ ถูกต้อง กรณี เป็ นการเลี้ยง
รับรองควรมีการระบุชื่อที่อยูผ่ รู ้ ับการรับรองและวัตถุประสงค์ดว้ ย
• ฝ่ ายบัญชีและการเงินเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสื บค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวทางการเบิกค่ าของขวัญ ค่ ารับรอง และค่ าบริการต่ างๆ
1) ในการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง ต้อ งดํา เนิ นการผ่า นขั้นตอนตามระเบี ย บของบริ ษ ทั มี ค วามโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
2) การจ่ายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิตามสัญญาทางธุ รกิ จ
สามารถกระทําได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้
3) บริ ษทั จัดให้มีระเบี ยบการเบิ กจ่ายและอํานาจอนุ มตั ิ สําหรับการดําเนิ นการของฝ่ ายบริ หารในเรื่ องการเลี้ยง
รั บรอง การให้ของขวัญ และของกํานัล โดยจะต้องมี เอกสารชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการให้ดงั กล่าว และ
หลักฐานต่ างๆ อย่างชัดเจนประกอบการให้ ว่าไม่ได้ดาํ เนิ นการให้เพื่ อการทําทุ จริ ต ติ ดสิ นบนเจ้าหน้า ที่
พนักงาน พร้อมทั้งให้มีกระบวนการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ด้วย
4) บริ ษทั ห้ามมิให้มีการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด หากการให้น้ นั เป็ นช่องทาง
ให้เกิ ดการทุจริ ต หรื อการเลือกปฏิ บตั ิ ต่อผูร้ ับของขวัญ หรื อผูร้ ับการรับรองในทางที่ ก่อประโยชน์ต่างตอบ
แทนเป็ นการส่ วนตัว หรื อเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น หรื อจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาเจตนาของผูใ้ ห้และผูร้ ับเป็ นหลัก
5) บริ ษ ทั ห้า มให้ ขอให้ หรื อ รั บว่า จะให้ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์อื่ น ใดแก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ
ต่างประเทศ หรื อเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั กระทําไปเพื่อประโยชน์ที่
ขัดต่อกฎหมาย
6) ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการให้ของขวัญ ค่ารับรอง และค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ให้
เป็ นไปตามคําสัง่ นี้อย่างเคร่ งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
7) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่ งคนใดใช้หน้าที่ ความรั บผิดชอบกระทําไปในทางที่ ส่ อว่าเป็ นการ
กระทําโดยทุจริ ตหรื อเพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรื อพวกพ้อง ถือว่าเป็ นการกระทําผิด
ทางวินยั อย่างร้ายแรงบริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบตั ิต่อไป
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แนวทางปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล
การใช้เงิ นหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อบริ จาคการกุศลต้องกระทําในนามบริ ษทั เท่านั้น โดยการบริ จาคเพื่อการ
กุศลต้องเป็ นมูลนิ ธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรอง
หรื อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้และดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั
กรณี ที่บริ ษทั มีความประสงค์บริ จาคเงิ นเพื่ อการกุศล หรื อมีผูใ้ ดหรื อหน่ วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรั บเงิ น
บริ จาคจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1) หน่วยงานที่เสนอเรื่ องพิจารณาว่าเป็ นไปในนามนโยบายของบริ ษทั หรื อไม่
2) หากเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ให้พิจารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิหรื อไม่
3) ตรวจสอบข้อมูลการบริ จาค
- มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
- ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ยงั มีการดําเนินการอยูแ่ ละมีผรู ้ ับผิดชอบ
4) หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาคนําเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนิ นการ
5) ฝ่ ายบัญชี และการเงิ นส่ งเช็คให้ผูบ้ ริ หารลงนาม และติ ดตามหลักฐานการโอนเงิ นที่ ถูกต้อง เมื่อได้รับอนุ มตั ิ
การบริ จาคจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานส่ ง
มอบสิ นค้าให้กบั ผูข้ อรับบริ จาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ งมอบสิ นค้า และทําพิธีการส่ งมอบพร้อม
ถ่ายภาพ
6) หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องส่ งต้นฉบับเอกสารการบริ จาคทั้งหมดให้ฝ่ายบัญชี แ ละการเงิ นเก็บไว้เป็ นหลัก ฐาน
สําหรับการตรวจสอบ ได้แก่
- หนังสื อขอรับบริ จาค
- ภาพถ่าย แปลน สถานที่ที่จะนําสิ นค้าที่ขอรับบริ จาคไปใช้งาน
- เอกสารสําคัญการจัดตั้ง ขององค์กรที่ขอรับบริ จาค (ถ้ามี)
- หนังสื อขอบคุณ หรื อ ใบอนุโมทนาบัตร หรื อใบเสร็ จรับเงิน (กรณี บริ จาคเงิน) ให้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของผูร้ ับ
บริ จาคด้วยชื่ อบริ ษทั รายการ และจํานวนเงิน ลงชื่ อโดยผูม้ ีอาํ นาจอย่างถูกต้องเพื่อให้ถือเป็ นรายจ่ายของ
บริ ษทั ได้ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
- ภาพถ่ายกิจกรรมการส่ งมอบ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ประกอบการบริ จาค

13

7) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบภายหลังการบริ จาคว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาหรื อไม่ เพื่อเก็บเป็ น
ข้อมูลในการบริ จาคครั้งต่อไป
8) ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการบริ จาคเพื่อการกุศลให้เป็ นไปตามคําสั่งฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัด หาก
พบว่ามีรายการใดผิดปกติหรื อมีการปฏิบตั ิที่ส่อไปในทางทุจริ ต ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบทันที
9) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใด หรื อกลุ่มบุคคลใด เจตนาทุจริ ตในการนําเงินสด ทรัพย์สิน สิ นค้า
วัสดุ ไปบริ จาคโดยไม่ได้รับอนุ มตั ิ จากผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อหากตรวจสอบ
แล้วพบว่าการบริ จาคมีการกระทําที่ ส่อไปในทางทุจริ ตทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย พนักงานหรื อกลุ่ม
บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นตามมูลค่าทั้งหมด และจะถูกพิจารณาเรื่ องวินยั และโทษ
ทางวินยั อย่างร้ายแรงตามระเบียบของบริ ษทั
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แนวทางปฏิบัติการให้ เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุ นต้องใช้เงิ นหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อสนับสนุนโครงการ และต้องระบุชื่อในนามบริ ษทั
เท่ า นั้น โดยเงิ นสนับสนุ นต้องพิ สู จน์ไ ด้ว่า ผูข้ อเงิ นสนับ สนุ นได้ทาํ กิ จ กรรมตามโครงการดัง กล่ า วจริ ง และเป็ นการ
ดําเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสิ นค้าของ
บริ ษทั หรื อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนิ นงานด้วยความรั บผิดชอบต่ อสังคมอย่าง ทั้งนี้ การเบิ กจ่ ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดําเนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั โดยมีข้ นั ตอนการให้
เงินสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• หน่วยงานที่เสนอเรื่ องพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั หรื อไม่
• พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่
• ตรวจสอบข้อมูลประกอบการสนับสนุน
- มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
- มีหน่วยงานที่มีอยูแ่ น่นอนและมีผรู ้ ับผิดชอบ
• หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
• ฝ่ ายบัญชีและการเงินจัดทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนทางธุรกิจ
• ฝ่ ายบัญชี แ ละการเงิ นส่ งเช็คให้ผูม้ ี อาํ นาจลงนามและติ ดตามหลักฐานการรั บเงิ นที่ ถูกต้อง กรณี เ ป็ นการ
สนับสนุนด้วยทรัพย์สิน แผนกทะเบียนทรัพย์สินเป็ นผูส้ ่ งมอบและติดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน
• ฝ่ ายบัญชีและการเงินเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ม เพื่อใช้สาํ หรับสื บค้นและตรวจสอบข้อมูลต่อไป
• ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการให้เงินสนับสนุน ส่ วนลด หรื อประโยชน์อื่นใดให้เป็ นไปตามคําสัง่
นี้อย่างเคร่ งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
• หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่ งคนใด ดําเนินการเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนนี้ ในทางที่ส่อว่าเป็ นการ
กระทําโดยทุจริ ต หรื อเพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรื อพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็ น
การกระทําผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง บริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
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แนวทางปฏิบัติการช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการช่ วยเหลื อทางการเมื อง โดยเคารพต่ อการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยให้
ความสําคัญกับการเป็ นกลางทางการเมื อง และส่ งเสริ มให้พนักงานทุ กระดับสามารถใช้สิทธิ ทางการเมื องของตนตาม
ครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) บริ ษ ทั มี นโยบายที่ จะไม่ ให้การสนับสนุ นทางการเงิ นหรื อทรั พ ยากรของบริ ษ ัท ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ หรื อเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการได้
สัญญา หรื อร่ างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
2) บริ ษทั ไม่กระทําการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีส่วนร่ วมในการหาเสี ยง หรื อโฆษณาให้พรรคการเมือง
หรื อนักการเมื องใดๆ ในพื้นที่ ของบริ ษทั รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรั พย์สินของบริ ษทั ในการนั้น ไม่มี
แนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3) บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมและไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง หรื อผูม้ ีอาํ นาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
4) บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย รัฐธรรมนู ญ ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยและ
ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมือง
ดี สามารถแสดงออก เข้าร่ วมสนับสนุน ใช้สิทธิ ทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริ ษทั ในการนั้น
5) พนักงานทุกระดับของบริ ษทั สามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็ นการกระทําในนามของแต่ละบุคคล
รวมทั้ง ไม่ใช้ตาํ แหน่งในบริ ษทั หรื อชื่ อ หรื อตราบริ ษทั ชักจูงผูอ้ ื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรื อให้การสนับสนุน
แก่นกั การเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
6) บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริ ษทั สัง่ การ หรื อโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทาํ ให้พนักงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เข้าร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่ งอาจทําให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
และก่อให้เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ในทุกกรณี
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นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ งานอย่างถูกต้อง โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยบริ ษทั คาดหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รายงานโดยสุ จริ ตให้บริ ษทั ทราบถึงการ
ปฏิบตั ิงานที่ขดั หรื อสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุ งแก้ไข หรื อดําเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม
ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทําที่น่าสงสัยว่าจะฝ่ าฝื นหลักการปฏิบตั ิที่ดี ในเรื่ องต่อไปนี้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
- การฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
- การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทําทุจริ ตคอร์รัปชัน
- การกระทําผิดกฎหมาย
- การกระทําที่ทาํ ให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่
เห็ นเหมาะสม โดยผูร้ ้ องเรี ยนจะต้องระบุ รายละเอี ยดของเรื่ องที่ จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน พร้ อมชื่ อ ที่ อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงใน “แบบฟอร์ มการทุจริ ตและการประพฤติมิชอบของ บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)” และส่ งมายังช่องทางรับเรื่ องดังนี้
1. ตูร้ ับข้อร้องเรี ยนที่ติดตั้งอยูภ่ ายในบริ ษทั
2. หน้าเว็บไซต์ภายในของบริ ษทั หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ > ช่องทางการร้องเรี ยนและกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรี ยน”
2.1 กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนที่ติดตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณ อาคาร 1
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2.2 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี
โทร 081-148-6455 หรื อ โทรสาร 02-939-6190
E-mail : dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com
2.3 ช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่ งข้อมูลจะถูกส่ งผ่านโดยตรงไปยัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail

:

dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com

โทรสาร

:

02-939-6190

ไปรษณี ย ์ :

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220

ขั้นตอนการดําเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในเป็ นผูก้ ลัน่ กรองสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง และแจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้แก่ผแู ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ทราบ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสอบสวนข้อเท็จจริ งจนถึงพิจารณาเสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสื บสวนข้อเท็จจริ ง
และพิจารณาจนเสร็ จสิ้ นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
2) หากสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่ มี มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่าผูท้ ี่ ถูกกล่าวหาได้กระทําการ
ทุ จริ ตคอร์ รัปชันจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิ ผูถ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิ ผูถ้ ูกกล่าวหาพิ สูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริ ต
นั้นตามที่ได้ถูกกล่าวหา
3) หากผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริ ตนั้นจริ ง และการทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทําผิดต่อนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ผูถ้ ูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบี ยบที่ บริ ษ ทั ได้
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กําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริ ตนั้นเป็ นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ ระทําผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษ
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั คําตัดสิ นของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
4) หากการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน การให้ถอ้ ยคํา หรื อการให้ขอ้ มูลใดๆ เป็ นการกระทําโดยไม่สุจริ ต กระทํา
โดยได้รับผลประโยชน์ หรื อเสี ยผลประโยชน์จากผูถ้ ูกร้องเรี ยน กรณี เป็ นบุคลากรของบริ ษทั จะได้รับโทษทาง
วินัย และทางกฎหมายตามที่ สมควร หากเป็ นบุ คคลภายนอกเป็ นผูก้ ระทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ทาง
บริ ษทั จะดําเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป
5) สําหรับบทลงโทษของผูท้ ี่ กระทําความผิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน จะมีการลงโทษตามระดับความผิดที่ได้กระทําขึ้น
ตามกฎระเบียบของบริ ษทั ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การหักค่าจ้างหรื อพัก
งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และการเลิกจ้าง ไปจนถึงการถูกพิจารณาดําเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญาอย่าง
ถึงที่สุด
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
1) เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั จะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ของผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
เป็ นความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่ านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2) ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อ
ผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดื อดร้อน อันตรายใด
หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิ ดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล โดยขอให้
ผูร้ ้องเรี ยนส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมี หน้า ที่ ในการใช้ดุลยพิ นิจสั่งการตามที่ เห็ นสมควร เพื่ อคุ ้มครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน
อันตรายใดหรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ขอ้ มูล
4) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ ง ทําหน้าที่แทนในการใช้
ดุลยพินิจสั่งการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ ให้ขอ้ มูล โดย
ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ได้รับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทั้งโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม (เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและการสื่ อสาร
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บริ ษทั ในเครื อ
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องผ่านรายงานประจําปี เว็บไซต์บริ ษทั หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั มีการดําเนิ นงานที่ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการนํา
นโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น
การสื่ อสาร
กําหนดให้มีการสื่ อสารข้อมูลต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการต่ อต้านคอร์ รัปชันไปยังบริ ษทั ในเครื อ พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจได้รับทราบ โดยแจ้งผ่านบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ รายงานประจําปี อีเมล์ หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัตกิ ารสื่ อสาร
1) แนวทางการแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ ไป
1.1) การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายภายในและภายนอกกลุ่มบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ วารสาร เป็ นต้น
1.2) การจัดทําสื่ อหรื อสิ่ งของหรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
1.3) การจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ คู่แข่ง ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม หรื อประชาชนทัว่ ไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
2) หนังสื อแจ้งคําประกาศเจตนารมณ์ จริ ยธรรมธุรกิจต่อคู่คา้ เพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
3) การสื่ อสารให้พนักงานทราบ
3.1) นํานโยบายต่างๆ ของบริ ษทั คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ ไว้ใน
เครื่ องมือสื่ อสารภายในองค์กร เพื่อปฏิบตั ิในแนวทางที่ถูกต้องตรงกัน
3.2) ปิ ดประกาศที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์พนักงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ ถึงกัน
3.3) ในการรับสมัครพนักงานต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชันที่ บริ ษทั
ยึดถืออยู่ ซึ่ งสามารถชี้แจงได้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริ ษทั
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ภาคผนวก
แบบฟอร์ มแจ้ งข้ อร้ องเรียนของบริษทั กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
วันที่ ………. เดือน …………… พ.ศ. ………..
เรี ยน………………………………………
1. ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ผูร้ ้องเรี ยน)………………………………………………………
่ ……………………………………………………….
ที่อยู…
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ……………………………….
2. ขอร้องเรี ยน (ชื่อ-นามสกุล) ………………………………………ตําแหน่ง (ถ้าทราบ)……………….......
หน่วยงาน (ถ้าทราบ)…………………………หรื อกลุ่มบุคคล………………….. (กลุ่มบุคคลที่ถูกร้องเรี ยน)
3. บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวกระทําการทุจริ ตต่อหน้าที่/กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………......................
...........................................................................................................................................................โดยมีพยานหลักฐาน คือ
พยานบุคคล
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
พยานเอกสาร (แนบมาด้วยถ้ามี)
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
4. เคยร้องเรี ยนไปที่หน่วยงาน………………………………………………………………. แล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………
(……………………………………..)
ผูร้ ้องเรี ยน
หมายเลขโทรศัพท์…………………….......
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ที่ ป. 057/2562

ประกาศ
เรื่ อง นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อ จึงขอประกาศว่า บริ ษทั จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการทุจริ ต
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั กระทําการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่วา่ จะโดยการนําเสนอ (Offering) การให้คาํ มัน่ สัญญา
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรี ยกร้อง (Demanding) การให้หรื อรับสิ นบน (Giving or accepting bribes) บริ ษทั ไม่
ยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชันใดๆ ทั้งสิ้ น โดยครอบคลุมถึ งธุ รกิ จและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุ กหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อให้การปฏิ บัติ เ ป็ นไปตามนโยบายนี้ บริ ษ ทั จะสอบทานขั้นตอนการปฏิ บัติ งานอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุ รกิจ และรักษาชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยทัว่ กัน

ดังนั้น บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) จึงขอประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ตามมติประชุ มคณะกรรมการ วันที่ 8 สิ งหาคม 2562 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในไฟล์แชร์ กลาง
ของ HumanResoureces
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2562
______________________________
ดร. ปราจิน เอี่ยมลําเนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

