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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บัติที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ อีกทั ง้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบใน “โครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชั่น” คณะกรรมการบริ ษัท จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทา “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน” เพื่อมุ่งหมายให้ บุคลากรทุกคนในองค์กร รวมทังผู
้ ้ มี
ส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับทราบถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ และ
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ ่วมกันเพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทฯ กาหนดให้ บุคลากรทุกคนในองค์กร ศึกษาทาความเข้ าใจในนโยบายฉบับนี แ้ ละยึดถื อ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทฯ ถือว่า “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยน” เป็ นส่วนหนึง่ ของ “ระเบียบข้ อบังคับการทางาน” ของบริษัทฯ
ธันวาคม 2560

1. บทนา
หน้ าที่ 2 ของ 15
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นโยบายเรื่ องต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
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บริ ษัท กันกุลเอ็ นจิ เนีย ริ่ ง จากัด (มหาชน) รวมถึ งบริ ษัท ย่อยและบริ ษัท ร่ วม ด าเนินธุ รกิ จ โดยยึดมั่น คุณธรรม
จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริ ษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มี สว่ นได้ เสีย และพันธกิจที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและ
ปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยัง่ ยืน และเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจ

2. คานิยามและรู ปแบบการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คานิยาม
“บริ ษัทฯ”

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“กลุม่ บริ ษัทฯ”

บริ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“กรรมการ”

กรรมการ ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริ ษัทฯ

“ผู้บริ หาร”

ผู้ที่ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริ ษัทฯ

“บุคลากร”

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้ าง ของ บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ

“บุคคลที่เกี่ยวข้ อง”

ตัวกลางและตัวแทนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา หรื อผู้ที่รับทางานให้ กบั บริ ษัทฯ หรื อ กลุม่ บริ ษัทฯ

“ผู้มีสว่ นได้ เสีย”

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชน

“คอร์ รัปชัน่ ”

การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่ในการหาประโยชน์สว่ นตัว การให้ สินบนไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
ใดก็ ต าม โดยการเสนอให้ สัญ ญา ให้ ค ามั่น เรี ย กร้ อง หรื อ รั บ ซึ่งเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
รวมถึงการเอื ้อประโยชน์ในทางธุรกิจให้ กบั ตนเองหรื อพวกพ้ อง ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั นามา
ซึ่ง ผลประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบ เว้ น แต่เ ป็ น การกระท าในกรณี ที่ ก ฏหมาย ระเบี ย บปฏิ บัติ
ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้

“ทุจริ ต”

การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น อาทิ การทา
หลักฐานการเงินเป็ นเท็จ นาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริ ษัทฯ ไปใช้ สว่ นตัว การเบียดบัง
การยักยอก การฉ้ อโกง การกระทาในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

หน้ าที่ 3 ของ 15
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“การช่วยเหลือทางการเมือง” การให้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิน สิท ธิ ประโยชน์ อื่ นใด หรื อสถานที่เพื่ ออานวยความสะดวกแก่พ รรค
การเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทางการเมือง
“การบริ จาคเพื่อการกุศล”

การบริ จาคเงิน สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใดที่สามารถคานวณได้ เป็ นตัวเงินให้ กบั องค์กรสาธารณะ
กุศล โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน

“เงินสนับสนุน”

เงินที่จ่ายให้ หรื อได้ รับ สิ่งของที่ให้ หรื อ ได้ รับ หรื อผลตอบแทนอื่นใดที่ให้ หรื อได้ รับ ซึ่งอาจจะ
ค านวณได้ เ ป็ น ตัว เงิ น จากลูก ค้ า คู่ค้ า หุ้น ส่ว นทางธุ ร กิ จ โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ธุ ร กิ จ
ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์การสร้ างความน่าเชื่อถือทางการค้ า
ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและให้ ในโอกาสที่เหมาะสม

รูปแบบการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การกระทาใดๆ ที่ส่งเสริ มหรื อเอื ้อประโยชน์ในลักษณะหรื อสนับสนุนให้ บคุ คล คณะบุคคล หรื อ องค์กรใดองค์กร
หนึง่ เพื่อเป็ นการตอบแทนในการได้ มาซึง่ ประโยชน์ทางธุรกิจอันขัดต่อจริ ยธรรมทางธุรกิจ

3. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับบุค ลากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริ มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ มีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ

4. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัท ฯ มีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างกระทาการอันใดที่เป็ นการ
เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในรูปแบบต่างๆ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรื อเสนอให้ สนิ บนแก่
บุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย

5. หน้ าที่ความรับผิดชอบ

หน้ าที่ 4 ของ 15

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่ องต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
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คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย กากับดูแล และสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในองค์ กร เพื่อให้ บุคลากรในบริ ษัท ฯ ได้ เข้ าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

5.2

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริ หารความเสีย่ ง ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังรั
้ บเรื่ องแจ้ ง
เบาะแสการกระทาอันทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่บคุ ลากรในองค์กรมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับ
แจ้ ง และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ หรื อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นดังกล่าว

5.3

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทาน
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรับผิดชอบกากับผลักดันให้ บคุ ลากรในทุกตาแหน่งยึดมัน่ ปฏิบตั ิตน
ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัดให้ สอดคล้ องตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

5.4

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบก ากับ ดูแ ลและสนับ สนุน ให้ มี ก าร
ดาเนินงานเพื่อบริ หารป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังประเมิ
้
นความเสี่ยงจาก
การดาเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อเป็ นข้ อมูลในการกาหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ให้ เพียงพอและเหมาะสม

5.5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบ กาหนด
แนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม

5.6

คณะกรรมการบริหารและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและมาตรการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นได้ เสียนาไปปฏิบตั ิ และจัดให้ มีการประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย

5.7

ผู้บริ หารสายงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้
กฎหมาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อ ให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสีย่ งด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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พนักงานและลูกจ้ าง มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิและดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้
กฎหมาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล รวมทังเข้
้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

6. แนวทางการปฏิบัติ
6.1

บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอ่ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

6.2

บุคลากรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฯ และจริ ยธรรม
ทางธุร กิ จ โดยไม่เ ข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งทุจ ริ ต คอร์ รั ปชั่น ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม เพื่ อ มุ่ง หวัง
ประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยกรรมการ และ ผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดแี ละ
กากับให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

6.3

บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่คานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมทังประเมิ
้
นความเสีย่ งและกาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม

6.4

บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานขายและการตลาด รวมทังงานจั
้
ดซื อ้
จัดจ้ างให้ เป็ นไปด้ วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริ ษัทฯ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยง
ต่อการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และบริ หารจัดการให้ มีวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม

6.5

บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีขนตอนการเก็
ั้
บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้ พร้ อมต่อการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความถูกต้ องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ไม่มี ร ายการใดที่ ไม่ได้ รั บ การบัน ทึก หรื อ ไม่สามารถอธิ บ ายได้ รวมทัง้ จัด ให้ มี ก ารควบคุม ภายในและ
ตรวจสอบกระบวนการทาบัญชีและการเก็บรักษาข้ อมูลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมี
หลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ ในการตรวจสอบอันยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

6.6

บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีมาตรการส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับไม่พึงละเลยหรื อ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ควรแจ้ งให้ หวั หน้ าทราบโดยทันที หรื อ แจ้ งผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแสที่
ก าหนดไว้ ใ นนโยบายฉบับ นี ้ โดยบริ ษั ท ฯ มี ม าตรการให้ ค วามคุ้ม ครองพนัก งานที่ แ จ้ ง เรื่ อ งการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงาน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท กาหนดไว้ ในเรื่ อง “ช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” และ “มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ”
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บุคลากรของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น อันเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท ต้ องได้ รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ กาหนดไว้

6.8

ผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ

6.9

บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรม การเผยแพร่ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจให้ แก่บคุ ลากรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับ
บุคลากรที่เข้ าใหม่จะจัดเป็ นหลักสูตรหนึ่งของการปฐมนิเทศน์ของบริ ษัทฯ และกาหนดให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
ส่งแบบตอบรับการรับทราบนโยบายดังกล่าวกลับมายังบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ

6.10 บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ บคุ คลภายนอกองค์กร รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ เสียได้ รับทราบนโยบายและมี
ส่วนร่วมในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ รับทราบว่าบริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง
7. ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
7.1

การดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวทางการปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ใน
นโยบายฉบับนี ้ รวมถึงคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี คูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับ ข้ อกาหนด แนวปฏิบตั ิ คู่มือปฏิบตั ิงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ จะกาหนดขึ ้นในอนาคต

7.2

กาหนดให้ ใช้ นโยบายฉบับนี ้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ กลุ่ม
บริ ษัทฯ

7.3

กาหนดให้ นโยบายนี ้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกาหนดให้
ผู้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื่อ สารท าความเข้ า ใจกับ พนัก งานเพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4

กาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ องหรื อสุ่มเสี่ยงต่อการเกิ ดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ทัว่ ทังองค์
้ กรเป็ นประจาทุกปี และนามาจัดทาเป็ นคูม่ ือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง

7.5

เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิด ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บุคลากรของบริ ษัทฯ
และกลุม่ บริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
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7.5.1 การรับหรื อการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริ การต้ อนรับและค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
- การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดฯ รวมทังค่
้ าบริ การต้ อนรับและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นัน้
ต้ องดาเนินการตามขันตอนการอนุ
้
มตั ิของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
- การรับของขวัญฯ ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด ตามประเพณีนิยม ทังนี
้ ้หากมีมูลค่าเกิน กว่า
5,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารสายงานของตนโดยใช้ “แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดของบุคลากร” (เอกสารแนบ 1) และนาส่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่น ใดดัง กล่า วแก่ ฝ่ายทรั พ ยากรบุค คลเพื่อ น าไปใช้ สาหรั บ ดาเนิ น กิ จ กรรมอื่ น ใดตามความ
เหมาะสม
7.5.2 การให้ หรื อรับเงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน ต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยมีขนตอนการตรวจสอบ
ั้
อนุมตั ิ สอบทาน และมีเอกสารหลักฐาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิของบริ ษัทฯ
7.5.3 ห้ ามให้ หรื อรับสินบนทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงาน หรื อตัวแทน หรื อผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องทังทางภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
7.5.4 การให้ เงินสนับสนุนทางการเมืองต้ องเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถ
กระทาได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
7.6

หากบุคลากรไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อกระทาการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษัทฯ และกลุ่ม บริ ษัทฯ กาหนดไว้ รวมทังอาจมี
้
การดาเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการ
กระทานันเป็
้ นการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย

8. เรื่องที่รับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
8.1
8.2
8.3
8.4

พบเห็นการกระทาที่ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคล
ในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน
พบเห็นการกระทาที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ จนทาให้ สนั นิษฐานได้ วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
พบเห็นการกระทาที่ทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของกลุม่ บริ ษัทฯ
พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ
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9. ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ ง เบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนการ
กระท าที่อาจทาให้ เกิ ด ความสงสัย ได้ ว่า เป็ นการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ที่เ กิ ดขึน้ กับบริ ษัทฯ ทัง้ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่ อ
พิจารณาเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนด้ วยความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่ องที่ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
ผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อ ร้ องเรี ยน (ชื่ อหรื อตาแหน่ง ผู้ถูกร้ องเรี ย น
การกระทาความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของ
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่ องช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดังนี ้
1) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้ งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
3) แจ้ งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
4) แจ้ งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ”
(ตังอยู
้ ภ่ ายในบริ ษัท : เปิ ดกล่องได้ เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

10. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อ
ข้ อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด
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ในกรณีที่มีการแจ้ งเบาะแสหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน พยาน
และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความเดือนร้ อนหรื อความไม่ชอบธรรมใดๆ อันเกิดจากการแจ้ ง
เบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ ข้อมูล
หากผู้ที่แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูล หรื อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นัน้ เป็ นบุคลากรของบริ ษัทฯ หรื อ
กลุม่ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมในการให้ ความคุ้มครองไม่ให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับบุคลากรท่านนัน้ เช่น
การลดขัน้ หรื อตาแหน่ง การลงโทษ เป็ นต้ น แม้ วา่ การกระทานันจะท
้ าให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

11. ขัน้ ตอนการรับเรื่องร้ องเรียน ดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการในการดาเนินการหากได้ รับเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน โดยกาหนดกลุม่
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ขันตอนรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยน การดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษไว้ ดังนี ้
11.1 กลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1) ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
2) ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน
ผู้ที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนตามช่องทางที่กาหนดในข้ อ 9. ได้ แก่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน
ผู้ทาหน้ าที่เก็บข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนและเก็บผลสรุป
ของการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว ได้ แก่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ ง
ประธานกรรมการบริ หารแต่งตังคณะท
้
างานเพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ดแู ลระเบียบวินยั
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 10 ของ 15

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่ องต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน

(Anti-Corruption and Whistle Blowing Policy)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/13
25 ธ.ค. 2560
2.0
11 / 15

11.2 การลงทะเบียนและการส่งเรื่ องร้ องเรี ยน
1) ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนส่งเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนไปยังผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
2) ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนส่งเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนให้ แก่คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ งเพื่อทาการ
พิจารณาหรื อสืบสวนต่อไป
11.3 การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
1) หากเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ งพิจารณาแล้ วเห็นว่า
- เป็ นเรื่ องปลีกย่อยที่ไม่สาคัญ ให้ นาส่งเรื่ องให้ กบั หัวหน้ าโดยตรงของพนักงานเพื่อพิจารณา
ตามระเบียบวินยั ของบริ ษัทฯ ต่อไป
- เป็ น เรื่ อ งที่ ป ราศจากความเป็ น จริ ง หรื อ ไม่ มี ค วามขัด แย้ ง ในผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ
ให้ บนั ทึกลงในทะเบียนข้ อร้ องเรี ยนและยุติการสอบสวน
2) หากเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ งพิจารณาแล้ วเห็นว่า มีความเป็ นไปได้
ที่จะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อเกี่ยวข้ องกับการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
- คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ งจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ดาเนินการตามระเบียบวินยั ของบริ ษัทฯ และ/หรื อตามบทลงโทษของกฎหมายต่อไป
3) หากเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทฯ
- คณะทางานสอบข้ อเท็จจริ งจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ดังกล่าวส่งตรงให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการดาเนินการต่อไป
11.4 การสัง่ การ และการลงโทษ
1) หากผู้ถูก ร้ องเรี ย นมี ค วามผิ ด จริ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การลงโทษตามระเบี ย บวิ นัย ของบริ ษั ท ฯ
และ/หรื อ ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
2) หากตรวจสอบแล้ วเรื่ องที่รับแจ้ งเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนที่ไม่สจุ ริ ต และผู้ร้องเรี ยนนันเป็
้ นบุ คลากรของ
บริ ษัทฯ ให้ ดาเนินการลงโทษทางวินยั ตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กระบวนการสอบสวนต้ องแล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ประสานงาน
เรื่ อ งร้ องเรี ยน (หากไม่สามารถสรุ ป ผลการดาเนิน การได้ ภายใน 30 วัน ดังกล่า ว ให้ แจ้ งเหตุผลให้
ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ)

11.5 การแจ้ งผลสรุปต่อผู้ร้องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส
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1) คณะท างานสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ส่ง ผลการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ร้ องเรี ย นให้ ผ้ ู ประสานงาน
เรื่ องร้ องเรี ยน
2) ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน บันทึกผลการดาเนินการลงในทะเบียนข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งผลการ
ดาเนินการในเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนนัน้ ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ
3) ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนแจ้ งผลการดาเนินการในเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยน รวมทังติ
้ ดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ โดยกาหนดรายงานเป็ นรายไตรมาส

12. การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) เผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังนโยบายที
้
่เกี่ยวข้ อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดย
มุง่ เน้ นให้ บคุ ลากรขององค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถเข้ าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2) จัดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่บคุ ลากรขององค์กรและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
ปี ละ 1 ครัง้
3) ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ ้นโดยภาครัฐหรื อภาคเอกชน เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ในการดาเนินการตามแนวนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

OMD
2559/13

1.0

29 ธ.ค. 2559

จัดทาใหม่

OMD
2560/13

2.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

-
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เอกสารแนบ 1
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ ืนใดของบุคลากร
ข้ าพเจ้ า ________________________________________________หน่วยงาน______________________________ ขอรายงานการรั บ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ เป็ นไปตาม “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน”
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดของของขวัญฯ
1.
มูลค่าประมาณ
บาท
2.
มูลค่าประมาณ
บาท
3.
มูลค่าประมาณ
บาท
4.
มูลค่าประมาณ
บาท
5.
มูลค่าประมาณ
บาท
วันที่ได้ รับ
ได้ รับจาก
ลักษณะความสัมพันธ์กบั กิจการ
เหตุผลในการรับของขวัญฯ
ลงนามผู้รับของขวัญฯ

ตาแหน่ง :
วันที่ :

ลงนามรับทราบโดยผู้บริ หารสายงาน

ตาแหน่ง :
วันที่ :

ลงนามรับทราบโดยผู้บริ หาร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง :
วันที่ :

สาหรับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเท่านัน้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ รับของขวัญฯ ตามที่ได้ รับการรายงานดังกล่าวข้ างต้ น และได้ ดาเนินการกับของขวัญฯ ดังกล่าว โดย
 นาไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงาน
ชื่อ-นามสกุล พนักงาน_____________________________________________________เมื่อวันที่___________________
 บริ จาคเพื่อการกุศล
ชื่อหน่วยงานที่ได้ รับบริ จาค_________________________________________________เมื่อวันที่___________________
 อื่น ๆ โปรดระบุ ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ลงนามผู้ดาเนินการ_____________________ ตาแหน่ง___________________ วันที่____________________
หมายเหตุ : เก็บแบบรายงานการรับของขวัญฯ ไว้ ที่ฝ่ายบุคคล
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ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและจะให้ ความร่ วมมือตามมาตรการในการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและการแจ้ ง
เบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน

ลงลายมือชื่อ

วันที่

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)
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