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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีเป็น

มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทัง้

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น” คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจดัทํา “นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพ่ือมุ่งหมายให้บุคลากรทุกคนในองค์กร รวมทัง้ผู้ มี          

สว่นได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และ      

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัร่ิวมกนัเพ่ือให้บรรลถึุงวตัถปุระสงค์ของเจตนารมณ์ดงักลา่ว    

 บริษัทฯ กําหนดให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ศึกษาทําความเข้าใจในนโยบายฉบบันีแ้ละยึดถือ

ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ถือว่า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่และการแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียน” เป็นสว่นหนึง่ของ “ระเบียบข้อบงัคบัการทํางาน” ของบริษัทฯ  

        25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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1. บทนํา 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย และพนัธกิจท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความ

มุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

เพ่ือให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและ

ปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานขององค์กรอยา่งโปร่งใส ยัง่ยืน และเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินธุรกิจ 

2. คาํนิยามและรูปแบบการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คาํนิยาม  

 “บริษัทฯ”  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 “กลุม่บริษัทฯ” บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 “กรรมการ” กรรมการ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ  

 “ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

   ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ 

 “บคุลากร” กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั และลกูจ้าง ของ บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

 “บคุคลท่ีเก่ียวข้อง” ตวักลางและตวัแทนทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา หรือผู้ ท่ีรับทํางานให้กบับริษัทฯ หรือ กลุม่บริษัทฯ  

 “ผู้มีสว่นได้เสยี” ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ ภาครัฐ สงัคม ชมุชน  

“คอร์รัปชัน่”  การใช้อํานาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์สว่นตวั การให้สินบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ใดก็ตาม โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คํามั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไมเ่หมาะสม ทัง้จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ หนว่ยงานเอกชน 

รวมถึงการเอือ้ประโยชน์ในทางธุรกิจให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง ในการปฏิบตัิหน้าท่ีอนันํามา

ซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระทําในกรณีท่ีกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

 “ทจุริต” การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน อาทิ การทํา

หลกัฐานการเงินเป็นเท็จ นําทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทฯ ไปใช้สว่นตวั การเบียดบงั 

การยกัยอก การฉ้อโกง การกระทําในลกัษณะท่ีมีการขดักนัของผลประโยชน์   
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“การช่วยเหลอืทางการเมือง” การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมอืง 

“การบริจาคเพ่ือการกศุล” การบริจาคเงิน สิง่ของ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถคํานวณได้เป็นตวัเงินให้กบัองค์กรสาธารณะ

กศุล โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

“เงินสนบัสนนุ” เงินท่ีจ่ายให้หรือได้รับ สิ่งของท่ีให้หรือได้รับ หรือผลตอบแทนอ่ืนใดท่ีให้หรือได้รับ ซึ่งอาจจะ

คํานวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้ นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ          

ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์การสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า 

ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและให้ในโอกาสท่ีเหมาะสม    

 รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 การกระทําใดๆ ท่ีส่งเสริมหรือเอือ้ประโยชน์ในลกัษณะหรือสนบัสนุนให้บุคคล คณะบุคคล หรือ องค์กรใดองค์กร

หนึง่ เพ่ือเป็นการตอบแทนในการได้มาซึง่ประโยชน์ทางธุรกิจอนัขดัตอ่จริยธรรมทางธุรกิจ  

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายฉบบันีใ้ช้บงัคบักับบุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสนบัสนุนและสง่เสริมบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ มีแนวปฏิบตัิเชน่เดียวกบับริษัทฯ    

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทําการอันใดท่ีเป็นการ

เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะผู้ รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สนิบนแก่

บคุคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย  

5. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กํากบัดแูล และสนบัสนนุให้เกิด

กระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึง

ความสาํคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมและคา่นิยมองค์กร  

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ
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ภายใน และระบบบริหารความเสีย่ง ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้รับเร่ืองแจ้ง

เบาะแสการกระทําอนัทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีบคุลากรในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับ

แจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว 

5.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทาน

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และรับผิดชอบกํากบัผลกัดนัให้บคุลากรในทกุตาํแหนง่ยดึมัน่ปฏิบตัิตน

ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัดให้สอดคล้องตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการ

ดําเนินงานเพ่ือบริหารป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ประเมินความเสี่ยงจาก

การดําเนินงานในทกุภาคสว่นขององค์กรเพ่ือเป็นข้อมลูในการกําหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการตา่ง ๆ 

ให้เพียงพอและเหมาะสม 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางกรอบ กําหนด

แนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

5.6 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและมาตรการ

สง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

รวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีนําไปปฏิบตัิ และจดัให้มีการประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

5.7 ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้

กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ     

5.8 พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิและดําเนินการตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้

กฎหมาย และข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูล รวมทัง้เข้าใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการตอ่ต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่  

6. แนวทางการปฏิบัต ิ

6.1 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

6.2 บคุลากรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฯ และจริยธรรม

ทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือมุ่งหวัง
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ประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการ และ ผู้บริหารต้องปฏิบตัิตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดแีละ

กํากบัให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6.3 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้ประเมินความเสีย่งและกําหนดมาตรการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

6.4 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานขายและการตลาด รวมทัง้งานจดัซือ้

จดัจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง

ตอ่การเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่และบริหารจดัการให้มีวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

6.5 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการเก็บรักษาเอกสารและบนัทกึต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ

เพ่ือยืนยนัความถกูต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิเพ่ือให้มัน่ใจว่า   

ไม่มีรายการใดท่ีไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ รวมทัง้จัดให้มีการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบกระบวนการทําบญัชีและการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบนัทึกรายการทางการเงินมี

หลกัฐานอยา่งเพียงพอเพ่ือใช้ในการตรวจสอบอนัยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6.6 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีมาตรการสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ

กระทําท่ีเข้าข่ายทจุริตคอร์รัปชัน่ ควรแจ้งให้หวัหน้าทราบโดยทนัที หรือ แจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ี

กําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้ความคุ้ มครองพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงาน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ และกลุม่บริษัท กําหนดไว้ในเร่ือง “ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

การทจุริตคอร์รัปชัน่” และ “มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั” 

6.7 บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น อนัเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัท ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กําหนดไว้ 

6.8 ผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.9 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จดัให้มีการอบรม การเผยแพร่ ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สําหรับ

บคุลากรท่ีเข้าใหม่จะจดัเป็นหลกัสตูรหนึ่งของการปฐมนิเทศน์ของบริษัทฯ และกําหนดให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

สง่แบบตอบรับการรับทราบนโยบายดงักลา่วกลบัมายงับริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  
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6.10 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ สง่เสริมให้บคุคลภายนอกองค์กร รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสียได้รับทราบนโยบายและมี

สว่นร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางการสือ่สารของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้รับทราบวา่บริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั  

7. ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ  

7.1 การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวทางการปฏิบตัิตามท่ีกําหนดไว้ใน

นโยบายฉบบันี ้รวมถึงคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั ข้อกําหนด แนวปฏิบตัิ คู่มือปฏิบตัิงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ จะกําหนดขึน้ในอนาคต 

7.2 กําหนดให้ใช้นโยบายฉบับนี ้ครอบคลมุทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ กลุ่ม

บริษัทฯ 

7.3 กําหนดให้นโยบายนีค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาหรือการคดัเลอืก

บุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้

ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

7.4 กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น        

ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจําทกุปี และนํามาจดัทําเป็นคูม่ือแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

7.5 เพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสงูต่อการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ บคุลากรของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ ทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 การรับหรือการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่าย     

อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ         

ในการปฏิบตัิหน้าท่ี  

- การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดฯ รวมทัง้คา่บริการต้อนรับและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ นัน้

ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนการอนมุตัิของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

- การรับของขวญัฯ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามประเพณีนิยม ทัง้นีห้ากมีมูลค่าเกินกว่า 

5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บริหารสายงานของตนโดยใช้ “แบบรายงานการรับของขวญั ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากร” (เอกสารแนบ 1) และนําสง่ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์

อ่ืนใดดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือนําไปใช้สําหรับดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามความ

เหมาะสม    



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

นโยบายเร่ืองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(Anti-Corruption and Whistle Blowing Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2563/06 

วันที่เร่ิมใช้ 2 มี.ค. 2563 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 5.0 

หน้า 8 / 14 

 

หน้าท่ี 8 ของ 14 

 

7.5.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุตัิ สอบทาน และมีเอกสารหลกัฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกบั

ขัน้ตอนการอนมุตัิของบริษัทฯ 

7.5.3  ห้ามให้หรือรับสินบนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงาน หรือตวัแทน หรือผู้มีสว่น

เก่ียวข้องทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ   

7.5.4  การให้เงินสนบัสนนุทางการเมืองต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถ

กระทําได้โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

7.6 หากบุคลากรไม่ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือกระทําการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือ             

ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินยัตาม

ระเบียบท่ีบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กําหนดไว้ รวมทัง้อาจมีการดําเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการ

กระทํานัน้เป็นการกระทําท่ีผิดตอ่กฎหมาย        

8. เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

8.1 พบเห็นการกระทําท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบคุคล

ในองค์กรติดสนิบน/รับสนิบน เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานรัฐบาล หรือหนว่ยงานเอกชน 

8.2 พบเห็นการกระทําท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯ จนทําให้สนันิษฐานได้วา่อาจเป็นช่องทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

8.3 พบเห็นการกระทําท่ีทําให้กลุม่บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงของกลุม่บริษัทฯ 

8.4 พบเห็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

9. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ

กระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึน้กับบริษัทฯ ทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ดงันี ้ 

ผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ช่ือหรือตําแหน่งผู้ ถูกร้องเรียน          

การกระทําความผิดท่ีพบเห็น เวลาท่ีเห็นการกระความผิด) พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของ        

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน และสง่มายงัช่องทางการรับเร่ืองช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดงันี ้ 

1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    
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3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจ้งผา่นช่องทาง  “กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่”   

 (ตัง้อยูภ่ายในบริษัท : เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ)  

10. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ

ข้อมลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 

โดยจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้  

ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และ

เอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่

เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน บริษัทฯ จะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน พยาน 

และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนหรือความไมช่อบธรรมใดๆ อนัเกิดจากการแจ้ง

เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู  

หากผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมลู หรือผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่นัน้ เป็นบคุลากรของบริษัทฯ หรือ

กลุม่บริษัทฯ  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบกบับคุลากรท่านนัน้ เช่น 

การลดขัน้ หรือตําแหนง่ การลงโทษ เป็นต้น แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  

11. ขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องเรียน ดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการในการดําเนินการหากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกําหนดกลุม่

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนรับเร่ืองร้องเรียน การดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษไว้ ดงันี ้ 

11.1 กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

1) ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน 

2) ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ผู้ ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางท่ีกําหนดในข้อ 9. ได้แก่ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ  

และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ผู้ ทําหน้าท่ีเก็บข้อมลูเร่ืองร้องเรียนและเก็บผลสรุป 

ของการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ได้แก่  

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) คณะทํางานสอบข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง  

5) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

6) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

7) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

8) กรรมการผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั  

9) ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  ผู้ดแูลระเบียบวินยั   

10) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

11) เลขานกุารบริษัท  เลขานกุารบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

11.2 การลงทะเบียนและการสง่เร่ืองร้องเรียน 

1) ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนส่งเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนไปยังผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ภายใน 3 วันทําการ       

นบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน   

2) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนสง่เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนให้แก่คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทําการ

พิจารณาหรือสบืสวนตอ่ไป 

11.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริง   

1) หากเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีคณะทํางานสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นวา่  

- เป็นเร่ืองปลีกย่อยท่ีไม่สําคญั ให้นําสง่เร่ืองให้กบัหวัหน้าโดยตรงของพนกังานเพ่ือพิจารณา

ตามระเบียบวินยัของบริษัทฯ ตอ่ไป  

- เป็นเร่ืองท่ีปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัทฯ           

ให้บนัทกึลงในทะเบียนข้อร้องเรียนและยตุิการสอบสวน 

2) หากเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีคณะทํางานสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นวา่ มีความเป็นไปได้

ท่ีจะเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเก่ียวข้องกบัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

- คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและ

ดําเนินการตามระเบียบวินยัของบริษัทฯ และ/หรือตามบทลงโทษของกฎหมายตอ่ไป  
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3) หากเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ของผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทฯ  

- คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ดงักลา่วสง่ตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในการดําเนินการตอ่ไป  

11.4 การสัง่การ และการลงโทษ  

1) หากผู้ ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ให้บริษัทฯ ดําเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ          

และ/หรือ ดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป  

2) หากตรวจสอบแล้วเร่ืองท่ีรับแจ้งเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่สจุริต และผู้ ร้องเรียนนัน้เป็นบุคลากรของ

บริษัทฯ ให้ดําเนินการลงโทษทางวินยัตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กระบวนการสอบสวนต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ประสานงาน

เร่ืองร้องเรียน (หากไม่สามารถสรุปผลการดําเนินการได้ภายใน 30 วันดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้                 

ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ) 

11.5 การแจ้งผลสรุปตอ่ผู้ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  

1) คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงส่งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนให้ผู้ ประสานงาน             

เร่ืองร้องเรียน  

2) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน บันทึกผลการดําเนินการลงในทะเบียนข้อร้องเรียน และแจ้งผลการ

ดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนนัน้ ให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

3) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนแจ้งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียน รวมทัง้ติดตามผลการ

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ โดยกําหนดรายงานเป็นรายไตรมาส       

12. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) เผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้นโยบายท่ีเก่ียวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดย

มุง่เน้นให้บคุลากรขององค์กร บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสยี สามารถเข้าถึงได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล  

2) จดัให้มีการอบรมนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้แกบ่คุลากรขององค์กรและบคุคลท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง         

ปีละ 1 ครัง้   

3) สง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้โดยภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความมุง่มัน่ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ในการดําเนินการตามแนวนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่    
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2559/13 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทําใหม ่ 

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/13 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/07 

3.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/18 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/06 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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เอกสารแนบ 1 

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากร 

ข้าพเจ้า ________________________________________________หน่วยงาน______________________________ ขอรายงานการรับ

ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตาม “นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดของของขวญัฯ 1.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 2.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 3.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 4.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 5.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

วนัท่ีได้รับ  

ได้รับจาก  

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบักิจการ  

เหตผุลในการรับของขวญัฯ   
 

ลงนามผู้ รับของขวญัฯ ลงนามรับทราบโดยผู้บริหารสายงาน ลงนามรับทราบโดยผู้บริหาร 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

 

  

ตําแหน่ง : ตําแหน่ง : ตําแหน่ง : 

วนัท่ี       : วนัท่ี       : วนัท่ี       : 

 

สําหรับฝ่ายทรัพยากรบคุคลเทา่นัน้ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้รับของขวญัฯ ตามท่ีได้รับการรายงานดงักล่าวข้างต้น และได้ดําเนินการกบัของขวญัฯ ดงักล่าว โดย 

� นําไปเป็นของรางวลัให้แก่พนกังาน  

ช่ือ-นามสกลุ พนกังาน_____________________________________________________เม่ือวนัท่ี___________________ 

� บริจาคเพ่ือการกศุล  

ช่ือหน่วยงานท่ีได้รับบริจาค_________________________________________________เม่ือวนัท่ี___________________ 

� อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ลงนามผู้ ดําเนินการ_____________________ ตําแหน่ง___________________ วนัท่ี____________________ 

หมายเหต ุ: เก็บแบบรายงานการรับของขวญัฯ ไว้ท่ีฝ่ายบคุคล  
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและจะให้ความร่วมมือตามมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง / หน่วยงาน ลงลายมือช่ือ วนัท่ี 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

20)     

21)     

22)     

23)     

24)     

25)     

26)     

27)     

28)     

29)     

30)     

31)     

32)     

33)     

34)     

 


