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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีเป็น

มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทัง้

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายท่ีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณใ์นการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น” คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสาํคัญของการจัดทาํ “นโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เพ่ือมุ่งหมายใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ร รวมทัง้ผูมี้          

สว่นไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดร้บัทราบถึงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ และ      

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัรว่มกนัเพ่ือใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคข์องเจตนารมณด์งักลา่ว    

 บริษัทฯ กาํหนดใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ร ศึกษาทาํความเขา้ใจในนโยบายฉบบันีแ้ละยึดถือ

ปฏิบติัอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทฯ ถือว่า “นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้รอ้งเรยีน” เป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน” ของบรษัิทฯ  

        4 กมุภาพนัธ ์2565 
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1. บทนาํ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสตัยส์จุริต มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนัธกิจที่ไดก้าํหนดไว ้เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความ

มุ่งมั่นในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

เพื่อใหก้ารตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงต่อการทจุริตคอรร์ปัชั่นไดร้บัการพิจารณาและ

ปฏิบติัอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานขององคก์รอย่างโปรง่ใส ยั่งยืน และเป็นสว่นหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ 

2. คาํนิยามและรูปแบบการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
 คาํนิยาม  

 “บรษัิทฯ”  บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 “กลุม่บรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

 “กรรมการ” กรรมการ ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ  

 “ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป  

   ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ 

 “บคุลากร” กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั และลกูจา้ง ของ บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

 “บคุคลที่เก่ียวขอ้ง” ตวักลางและตวัแทนทางธุรกิจ ที่ปรกึษา หรอืผูท้ี่รบัทาํงานใหก้บับรษัิทฯ หรอื กลุม่บรษัิทฯ  

 “ผูมี้สว่นไดเ้สีย” ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ข่ง ภาครฐั สงัคม ชมุชน  

“ทจุรติ” การกระทาํใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น 

อาทิ การทาํหลกัฐานการเงินเป็นเท็จ นาํทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ไปใชส้่วนตวั 

การเบียดบงั การยกัยอก การฉอ้โกง การกระทาํในลกัษณะที่มีการขดักนัของผลประโยชน ์  

 “คอรร์ปัชั่น”  การใชอ้าํนาจที่ไดม้าโดยหนา้ที่ในการหาประโยชนส์่วนตวั การใหสิ้นบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ใดก็ตาม โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คาํมั่น เรียกรอ้ง หรือรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและ

ผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ทัง้จากเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานเอกชน 

รวมถึงการเอือ้ประโยชนใ์นทางธุรกิจใหก้ับตนเองหรือพวกพอ้ง ในการปฏิบติัหนา้ที่อันเป็น

การใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกิจหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 
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 “การช่วยเหลือทางการเมือง” การใหเ้งิน ทรพัยสิ์น สิทธิประโยชนอ์ื่นใด หรอืสถานที่เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่           พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางการเมือง 

“การบรจิาคเพื่อการกศุล” การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอื่นใดที่สามารถคาํนวณไดเ้ป็นตวัเงินใหก้ับองคก์รสาธารณะ

กศุล โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

“เงินสนบัสนนุ” เงินที่จ่ายใหห้รือไดร้บั ส่ิงของที่ใหห้รือไดร้บั หรือผลตอบแทนอื่นใดที่ใหห้รือไดร้บั ซึ่งอาจจะ

คาํนวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ          

ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชนก์ารสรา้งความน่าเช่ือถือทางการคา้ 

ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจและใหใ้นโอกาสที่เหมาะสม    

 รูปแบบการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

 การกระทาํใดๆ ที่ส่งเสริมหรือเอือ้ประโยชนใ์นลกัษณะหรือสนบัสนุนใหบุ้คคล คณะบุคคล หรือ องคก์รใดองคก์ร

หนึ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนในการไดม้าซึง่ประโยชนท์างธุรกิจอนัขดัตอ่จรยิธรรมทางธุรกิจ  

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายฉบบันีใ้ชบ้งัคบักับบุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสนบัสนุนและส่งเสริมบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบับรษัิทฯ    

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทาํการอันใดที่เป็นการ

เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่วา่จะอยู่ในฐานะผูร้บั ผูใ้ห ้หรอืเสนอใหสิ้นบนแก่

บคุคลหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานนโยบายและแนวปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

5. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  

5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย กาํกบัดแูล และสนบัสนนุใหเ้กิด

กระบวนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรในบริษัทฯ ไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึง

ความสาํคญัของการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมและคา่นิยมองคก์ร  

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ
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ภายใน และระบบบรหิารความเส่ียง ที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้รบัเรื่องแจง้

เบาะแสการกระทาํอนัทจุริตคอรร์ปัชั่นที่บุคลากรในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามที่ไดร้บั

แจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ หรอืแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ดงักลา่ว 

5.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทาน

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และรบัผิดชอบกาํกบัผลกัดนัใหบ้คุลากรในทกุตาํแหน่งยดึมั่นปฏิบติัตน

ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดัใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

5.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการ

ดาํเนินงานเพื่อบริหารป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ประเมินความเส่ียงจาก

การดาํเนินงานในทกุภาคสว่นขององคก์รเพื่อเป็นขอ้มลูในการกาํหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการตา่ง ๆ 

ใหเ้พียงพอและเหมาะสม 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการวางกรอบ กาํหนด

แนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 

5.6 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบและมาตรการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

รวมทัง้ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียนาํไปปฏิบติั และจดัใหมี้การประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ตา่งๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5.7 ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั รวมทัง้

กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอ่ความเส่ียงดา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ     

5.8 พนักงานและลูกจ้าง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบติัและดาํเนินการตามระเบียบปฏิบติั รวมทัง้

กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล รวมทัง้เขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6. แนวทางการปฏบิัต ิ

6.1 บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6.2 บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นฯ และจริยธรรม

ทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องทุจริตคอรร์ัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวัง
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ประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการ และ ผูบ้รหิารตอ้งปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างที่ดีและ

กาํกบัใหพ้นกังานทกุคนปฏิบติัตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.3 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จัดใหมี้ระบบควบคุมภายในที่คาํนึงถึงการควบคุมความเส่ียงดา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น รวมทัง้ประเมินความเส่ียงและกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

6.4 บรษัิทฯ จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนการปฏิบติังานขายและการตลาด รวมทัง้งานจดัซือ้

จดัจา้งใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความเส่ียง

ตอ่การเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นและบรหิารจดัการใหมี้วิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม 

6.5 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จดัใหมี้ขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบ

เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบติัเพื่อใหม้ั่นใจว่า   

ไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบกระบวนการทาํบัญชีและการเก็บรกัษาขอ้มูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมี

หลกัฐานอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบอนัยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.6 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการส่งเสริมใหพ้นกังานทกุระดบัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการ

กระทาํที่เขา้ข่ายทจุริตคอรร์ปัชั่น ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทราบโดยทนัที หรือ แจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสที่

ก ําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริต

คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ และมีมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงาน

การทจุรติคอรร์ปัชั่น ตามที่บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท กาํหนดไวใ้นเรื่อง “ช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรียน

การทจุรติคอรร์ปัชั่น” และ “มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั” 

6.7 บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกระทาํการทุจริตคอรร์ปัชั่น อันเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท ตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ กาํหนดไว ้

6.8 ผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ 

6.9 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จดัใหมี้การอบรม การเผยแพร่ ความรู ้และสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรและ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งในนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเน่ืองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ สาํหรบั

บุคลากรที่เขา้ใหม่จะจดัเป็นหลกัสตูรหนึ่งของการปฐมนิเทศนข์องบรษัิทฯ และกาํหนดใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้ง

สง่แบบตอบรบัการรบัทราบนโยบายดงักลา่วกลบัมายงับรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  
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6.10 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมใหบุ้คคลภายนอกองคก์ร รวมทัง้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบนโยบายและมี

ส่วนรว่มในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นผ่านช่องทางการส่ือสารของบรษัิทฯ เพื่อใหไ้ดร้บัทราบว่าบรษัิทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ มีเจตนารมณท์ี่จะตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั  

7. ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ  

7.1 การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ใหใ้ชแ้นวทางการปฏิบติัตามที่กาํหนดไวใ้น

นโยบายฉบบันี ้รวมถึงคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี คู่มือจรยิธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด แนวปฏิบติั คู่มือปฏิบติังานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอื่นใดที่บริษัทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ จะกาํหนดขึน้ในอนาคต 

7.2 กําหนดให้ใช้นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ            

กลุม่บรษัิทฯ 

7.3 กาํหนดใหน้โยบายนีค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดให้

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทาํความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 กาํหนดให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่น        

ทั่วทัง้องคก์รเป็นประจาํทกุปี และนาํมาจดัทาํเป็นคูมื่อแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

7.5 เพื่อความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูต่อการเกิดทจุริตคอรร์ปัชั่น บคุลากรของบรษัิทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ ทกุระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 การรบัหรือการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรบัและค่าใชจ้่าย     

อื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ         

ในการปฏิบติัหนา้ที่  

- การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดฯ รวมทัง้ค่าบรกิารตอ้นรบัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ นัน้

ตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนการอนมุติัของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

- การรบัของขวัญฯ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ตามประเพณีนิยม ทั้งนีห้ากมีมูลค่าเกินกว่า 

5,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ริหารสายงานของตนโดยใช ้“แบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น 

หรือประโยชนอ์ื่นใดของบุคลากร” (เอกสารแนบ 1) และนาํส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์

อื่นใดดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อนาํไปใช้สาํหรับดาํเนินกิจกรรมอื่นใดตามความ

เหมาะสม    
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7.5.2 การใหห้รือรบัเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุติั สอบทาน และมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ขัน้ตอนการอนมุติัของบรษัิทฯ 

7.5.3  หา้มใหห้รือรบัสินบนทัง้ทางตรงหรือทางออ้มกับเจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงาน หรือตวัแทน หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อเอือ้ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจ   

7.5.4  การใหเ้งินสนบัสนุนทางการเมืองตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และสามารถ

กระทาํไดโ้ดยไม่ขดัตอ่กฎหมาย 

7.6 หากบุคลากรไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือกระทาํการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ             

ไม่ปฏิบติัตามนโยบายนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ จะพิจารณาโทษทางวินยัตาม

ระเบียบที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กาํหนดไว ้รวมทั้งอาจมีการดาํเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการ

กระทาํนัน้เป็นการกระทาํที่ผิดตอ่กฎหมาย        

8. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

8.1 พบเห็นการกระทาํที่ทจุริตคอรร์ปัชั่นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคล

ในองคก์รติดสินบน/รบัสินบน เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาล หรอืหน่วยงานเอกชน 

8.2 พบเห็นการกระทาํที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบติัของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีผลต่อระบบการควบคมุภายในของ

บรษัิทฯ จนทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่อาจเป็นช่องทางในการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8.3 พบเห็นการกระทาํที่ทาํใหก้ลุม่บรษัิทฯ เสียผลประโยชน ์กระทบตอ่ช่ือเสียงของกลุม่บรษัิทฯ 

8.4 พบเห็นการกระทาํที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

9. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการ

กระทาํที่อาจทาํให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เกิดขึน้กับบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ

พิจารณาเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรยีนดว้ยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่ไดก้าํหนดไวด้งันี ้ 

ผู้รอ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อรอ้งเรียน (ช่ือหรือตาํแหน่งผู้ถูกรอ้งเรียน          

การกระทาํความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พรอ้มช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดข้อง        

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน และสง่มายงัช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซดข์องบรษัิทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีน”    
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3) แจง้ผ่านช่องทาง สง่ทางไปรษณียปิ์ดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค็์อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กลอ่งรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยูภ่ายในบรษัิท : เปิดกลอ่งไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื  

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ)  

10. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลที่กระทาํโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือ

ขอ้มลูใด ๆ ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 

โดยจาํกดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้ 

ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และ

เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายกาํหนด 

ในกรณีที่มีการแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียน บริษัทฯ จะทาํหนา้ที่ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน พยาน 

และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือนรอ้นหรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อนัเกิดจากการแจง้

เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการใหข้อ้มลู  

หากผูท้ี่แจง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลู หรอืผูท้ี่ปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชั่นนัน้ เป็นบคุลากรของบรษัิทฯ หรอื

กลุ่มบริษัทฯ  บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมในการใหค้วามคุม้ครองไม่ใหเ้กิดผลกระทบในทางลบกับบุคลากรท่านนัน้ เช่น 

การลดขัน้ หรอืตาํแหน่ง การลงโทษ เป็นตน้ แมว้า่การกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษัิทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  

11. ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน ดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

บรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ จดัใหมี้กระบวนการในการดาํเนินการหากไดร้บัเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน โดยกาํหนดกลุ่ม

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ขัน้ตอนรบัเรื่องรอ้งเรยีน การดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษไว ้ดงันี ้ 

11.1 กลุม่บคุคลที่เก่ียวขอ้ง  

1) ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน ผูท้ี่แจง้เบาะแส หรอื ขอ้รอ้งเรยีน 

2) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ผูท้ี่รบัเรื่องรอ้งเรยีนตามช่องทางที่กาํหนดในขอ้ 9. ไดแ้ก่ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ  

และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ผูท้าํหนา้ที่เก็บขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนและเก็บผลสรุป 

ของการดาํเนินการในเรื่องดงักลา่ว ไดแ้ก่  

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจรงิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารแตง่ตัง้คณะทาํงานเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  

5) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

6) ประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

7) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

8) ฝ่ายทรพัยากรบคุคล  ผูด้แูลระเบียบวินยั   

9) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

10) เลขานกุารบรษัิท  เลขานกุารบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

11.2 การลงทะเบียนและการสง่เรื่องรอ้งเรยีน 

1) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนไปยังผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ภายใน 3 วันทาํการ       

นบัแตว่นัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน   

2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนใหแ้ก่คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจริงเพื่อทาํการ

พิจารณาหรอืสืบสวนตอ่ไป 

11.3 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ   

1) หากเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรยีนเป็นเรื่องที่คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจรงิพิจารณาแลว้เห็นวา่  

- เป็นเรื่องปลีกย่อยที่ไม่สาํคญั ใหน้าํส่งเรื่องใหก้บัหวัหนา้โดยตรงของพนกังานเพื่อพิจารณา

ตามระเบียบวินยัของบรษัิทฯ ตอ่ไป  

- เป็นเรื่องที่ปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัทฯ           

ใหบ้นัทกึลงในทะเบียนขอ้รอ้งเรยีนและยติุการสอบสวน 

2) หากเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรยีนเป็นเรื่องที่คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจรงิพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีความเป็นไปได้

ที่จะเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืเก่ียวขอ้งกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

- คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจริงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและ

ดาํเนินการตามระเบียบวินยัของบรษัิทฯ และ/หรอืตามบทลงโทษของกฎหมายตอ่ไป  

3) หากเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นของผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บรษัิทฯ  



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

นโยบายเร่ืองต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(Anti-Corruption and Whistle Blowing Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_65-002  

วันทีเ่ริ่มใช ้ 8 ก.พ. 2565 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่1/2565 เมือ่วันที ่4 กุมภาพนัธ ์2565 ฉบับที ่ 8.0  

หน้า 11 / 14 

 

หนา้ที่ 11 ของ 14 

 

- คณะทาํงานสอบขอ้เท็จจริงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ดงักลา่วสง่ตรงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการดาํเนินการตอ่ไป  

11.4 การสั่งการ และการลงโทษ  

1) หากผู้ถูกรอ้งเรียนมีความผิดจริง ให้บริษัทฯ ดาํเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ          

และ/หรอื ดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ไป  

2) หากตรวจสอบแลว้เรื่องที่รบัแจง้เป็นเรื่องรอ้งเรียนที่ไม่สุจริต และผูร้อ้งเรียนนั้นเป็นบุคลากรของ

บรษัิทฯ ใหด้าํเนินการลงโทษทางวินยัตามระเบียบปฏิบติัของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้กระบวนการสอบสวนตอ้งแลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจากผูป้ระสานงาน

เรื่องรอ้งเรียน (หากไม่สามารถสรุปผลการดาํเนินการได้ภายใน 30 วันดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้                 

ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบ) 

11.5 การแจง้ผลสรุปตอ่ผูร้อ้งเรยีนและแจง้เบาะแส  

1) คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงส่งผลการดําเนินการในเรื่องที่ ได้รับร้องเรียนให้ผู้ประสานงาน             

เรื่องรอ้งเรยีน  

2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน บันทึกผลการดาํเนินการลงในทะเบียนขอ้รอ้งเรียน และแจง้ผลการ

ดาํเนินการในเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรยีนนัน้ ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนแจง้ผลการดาํเนินการในเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียน รวมทัง้ติดตามผลการ

ปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ โดยกาํหนดรายงานเป็นรายไตรมาส       

12. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ จะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้นโยบายที่เก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ โดย

มุ่งเนน้ใหบ้คุลากรขององคก์ร บคุคลที่เก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2) จดัใหมี้การอบรมนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่บคุลากรขององคก์รและบคุคลที่เก่ียวขอ้งอย่างตอ่เน่ือง         

ปีละ 1 ครัง้   

3) ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้โดยภาครฐัหรือภาคเอกชน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง

ความมุ่งมั่นของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ในการดาํเนนิการตามแนวนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น    
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บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2559/13 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัทาํใหม่  

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/13 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/07 

3.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/18 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/06 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-011 

6.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-034 

7.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-002 

8.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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เอกสารแนบ 1 

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดของบุคลากร 

ขา้พเจา้ ________________________________________________หน่วยงาน______________________________ ขอรายงานการรบั

ของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม “นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน” 

โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

รายละเอียดของของขวญัฯ 1.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 2.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 3.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 4.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

 5.                                                                               มลูคา่ประมาณ                     บาท 

วนัที่ไดร้บั  

ไดร้บัจาก  

ลกัษณะความสมัพนัธก์บักิจการ  

เหตผุลในการรบัของขวญัฯ   
 

ลงนามผูร้บัของขวญัฯ ลงนามรบัทราบโดยผูบ้รหิารสายงาน ลงนามรบัทราบโดยผูบ้รหิาร 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 

 

  

ตาํแหน่ง : ตาํแหน่ง : ตาํแหน่ง : 

วนัท่ี       : วนัท่ี       : วนัท่ี       : 

 

สาํหรบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเท่านัน้ 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดร้บัของขวญัฯ ตามท่ีไดร้บัการรายงานดงักลา่วขา้งตน้ และไดด้าํเนินการกบัของขวญัฯ ดงักลา่ว โดย 

� นาํไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังาน  

ช่ือ-นามสกลุ พนกังาน_____________________________________________________เม่ือวนัที่___________________ 

� บรจิาคเพ่ือการกศุล  

ช่ือหน่วยงานที่ไดร้บับรจิาค_________________________________________________เม่ือวนัที่___________________ 

� อื่น ๆ โปรดระบ ุ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ลงนามผูด้าํเนินการ_____________________ ตาํแหน่ง___________________ วนัที่____________________ 

หมายเหต ุ: เก็บแบบรายงานการรบัของขวญัฯ ไวท่ี้ฝ่ายบคุคล  
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและจะใหค้วามร่วมมือตามมาตรการในการต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปช่ันและการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ บริษัท กันกุลเอ็นจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง / 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)     

 


