นโยบายการป้ องกันการทุจริตในการจัดซือจัดจ้ างและการป้ องกันรับสิ นบน
บริษัทในเครือแกรนด์ สปอร์ ต
1. นโยบายการป้ องกันการทุจริ ตในการจัดซือจัดจ้ างและการป้ องกันการรั บสิ นบน
ทุจริต

หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรื อผูอ้ ืน

รับสิ นบน หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรี ยกรับทรัพย์สิน
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร ข้อมูล เงิน หรื อประโยชน์อืนใดซึ งไม่ถูกต้องเหมาะสม
เพือให้บุคคล ยกเว้นการกระทําอันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ ึ งธุ รกิจ หรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้กบั ตัวเอง พวกพ้อง หรื อบริ ษทั ฯ
ทั7งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทําใดทีขดั ข้องหรื อแย้งกับจรรยาบรรณของ
บริ ษทั ฯ การกระทําดังกล่าวรวมถึง
ก. การให้และการรับของขวัญ การเลี7ยงรับรองและการบริ การในรู ปแบบอืนใด หมายถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีจ่ายเพือเป็ นค่าสิ งของ การเลี7ยงรับรองตลอดทั7ง ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
กับการดังกล่าวมีมูลค่าทางการเงินและรวมถึงสิ งทีสามารถแลกเปลียนเป็ นสิ นค้าหรื อ
บริ การได้ การสละสิ ทธิ:ทีจะไม่รับสิ งของหรื อบริ การทีบริ ษทั พึงได้รับ หมายถึง การ
สละสิ ทธิ:ทีบริ ษทั พึงได้รับประโยชน์จากลูกค้า คู่คา้ และ/หรื อผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจ ไม่
ว่าจะมีมูลค่าทางการเงินหรื อไม่ก็ตาม
ข. การช่วยเหลือทางการเมืองทีมีลกั ษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึง การช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรื อการให้บริ การไม่วา่ ในรู ปแบบใดทีมิชอบด้วยกฎหมาย
ค. การบริ จาคเพือการกุศล/เงินสนับสนุนต่าง ๆ หมายถึง การบริ จาคหรื อสนับสนุนเงิน
หรื อสิ งของหรื อประโยชน์อืนใด ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอืนใดทีมีวตั ถุประสงค์
แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรื อเงินสนับสนุนเพือธุ รกิจ ตราสิ นค้า หรื อชือเสี ยงของ
ผูบ้ ริ จาคเงิน
2. โครงสร้ างแผนงานป้ องกันการทุจริ ตในการจัดซือจัดจ้ างและการรั บสิ นบน
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการร่ วมกับพนักงานเพือสร้างนโยบายและกระบวนการทีจะนํามาใช้ เพือป้ องกันและ
ควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนงานดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับกฎหมายทั7งหมดทีเกียวกับ การรับสิ นบน ซึ งถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญา หากผูท้ ีเกียวข้องเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐ ต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน ตามนี7คือ
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2) ประมวลกฎหมายอาญาออกตามกฎหมายอาญา มาตรา 143 , 144 , 148, 149 นอกจากนี7 ยงั มีกฎหมายที
เกียวข้องทั7งภาครัฐและเอกชน เช่น
ก.) พ.ร.บ.การป้ องกันและปราบปราม การฟอกเงิน
ข.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้ องกันการทุจริ ตในภาครัฐปี พ.ศ.2542 และแก้ไข
ปี 2554 บรรทัด 103
ค.) พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน ปี พ.ศ. 2551
ง.) พ.ร.บ. คุม้ ครองความเสี ยหายจากการกระทําความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที
จ.) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ฉ.) ประกาศคณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ต ม.19 แห่ง พรบ.จัดซื7 อจัดจ้าง และบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมายเกียวกับการป้ องปรามการติดสิ นบน ได้ถูกบัญญัติ เพือทํานุบาํ รุ งเศรษฐกิจประเทศ เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง มัน คง และยืนหยัดการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยเคร่ งครัด
3. ขอบเขตและแนวทาง
บริษัท ฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับ และ
กฏหมาย ตามแนวทางปฏิบัติดังนี
3.1) เรื อง ของกํานัล การเลี7ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายเพือความบันเทิง ท่องเทียว
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้มีการมอบหรื อรับของกํานัล การเลี7ยงรับรอง หรื อค่าใช้จ่ายเกินขอบเขต และกําหนดให้
การดําเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบบริ ษทั ฯ
3.2) เรื องการจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกถือเป็ นสิ งต้องห้าม ภายใต้กฎหมายและ
นโยบายการป้ องกันการรับสิ นบน การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก เพือให้มีการเร่ งดําเนินการก็ดี เพือความ
คล่องตัวในการดําเนินการก็ดี ล้วนเป็ นสิ งต้องห้ามทั7งสิ7 น
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3.3) เรื อง เงินบริ จาคเพือการกุศล
บริ ษทั ฯ จะไม่ดาํ เนินการใด ๆ โดยการแอบอ้างเงินบริ จาคเพือการกุศล มาเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
การให้เงินบริ จาคเพือการกุศล ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเป็ นหลัก
3.4) ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้มีการติดสิ นบนในการดําเนิ นธุ รกิจทุกชนิด ซึ งเกิดขึ7นโดยตรงหรื อเกิดขึ7นโดยผ่านบุคคล
ที 3โดยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมทุน, ตัวแทน, ผูแ้ ทน, ทีปรึ กษา, นายหน้า, คู่สัญญา, คู่คา้ หรื อพนักงานซึ งอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยตรง
3.5) การจัดซื7 อจัดจ้างกับภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการจัดซื7 อจัดจ้างของภาครัฐ
รวมทั7งกฎหมายห้ามมิให้มีการใช้ความพยายามสร้างอิทธิ พลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีภาครัฐ ซึ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับทีออกโดยสํานักงานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
3.6) การจ่ายเงินอันไม่สมควร
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้มีการเสนอทีจะจ่าย การให้ การชักชวน หรื อการรับสิ นบน หรื อเงินทุจริ ตจากผลกําไรที
แบ่งได้ ไม่วา่ ในลักษณะใด ๆ ทั7งสิ7 น การกระทําดังกล่าวนี7 ถือเป็ นความผิดทางอาญา และอาจจะถูกดําเนิ นคดีอาญา
ทั7งในส่ วนของบุคคลผูท้ ีเกียวข้อง และบริ ษทั ฯ ด้วย
ตามหลักเกณฑ์ทวั ไป ห้ามมิให้ผใู ้ ดให้ของกํานัลแก่ขา้ ราชการ ในเฉพาะบางกรณี ทีมิได้เกิดขึ7นบ่อยครั7งนัก
ทีการให้ของกํานัลอาจเป็ นการกระทําตามจารี ตประเพณี และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ งความเหมาะสมในการกระทํา
ดังกล่าวจะต้องหารื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน หรื อต่อเจ้าหน้าทีควบคุม การให้ของกํานัลในกรณี ดงั ว่านี7 จะต้องมี
มูลค่าทีปรากฏให้เห็นได้ และต้องมอบให้แก่กนั ในลักษณะเปิ ดเผยและตรงไปตรงมา
3.7 ) การสนับสนุน กิจกรรมทางการเมือง
บริ ษทั ฯ ย่อมต้องไม่ดาํ เนินการใดใด ในการสนับสนุ นทั7งทีเป็ นตัวเงิน หรื อ มิใช่ตวั เงิน แก่พรรคการเมือง
นักการเมือง หรื อ ผูล้ งสมัครรับเลือกตั7งทางการเมือง การสนับสนุนทีไม่ใช่ตวั เงิน จะรวมถึง การให้ ยืม
หรื อ บริ จาค อุปกรณ์ สิ นค้า การใช้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่คิดค่าบริ การ และ ครอบคลุมถึง
การให้พนักงานสละเวลาทํางานเพือ ดําเนิ นการดังกล่าว
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แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซือจัดจ้ างและการรับสิ นบน
1. คณะกรรมการ มีหน้าทีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลนโยบายต่อต้าน
คอร์ รัปชันให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือให้มนั ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญเป็ น
อย่างยิง ต่อนโยบาย หากกรณี มีรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชันเกิดขึ7นในองค์กร ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา
ข้อแนะนําและกําหนดบทลงโทษตามทีรายงาน ทีเสนอขึ7นมา
2. ผูบ้ ริ หาร ผูร้ ับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรื อหน่วยงานทีรับผิดชอบทีกาํ กับดูแลอยูโ่ ดยการ
ประเมินความเสี ยงทีจะทําให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้มนั ใจว่าสายงานทีรับผิดชอบอยู่ มีความเสี ยงทีจะทํา
ให้เกิด
3. ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิหน้าทีตามนโยบายและเป็ นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเสี ยงเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึ7นในฝ่ ายหรื อส่ วนงาน
ทีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ
4. ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน จะต้องสื อสารกับบุคลากรในองค์กร หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับองค์กรทราบ
อย่างทัว ถึง พร้อมทําความเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
5. ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงาน ผูท้ ีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน อย่างเคร่ งครัด ให้ยดึ หลักจรรยาบรรณในการทํางาน โดยไม่เข้าไปเกียวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ทุกรู ปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและจะไม่ถูกลงโทษ ไม่วา่ จะเป็ นการลดตําแหน่ง หรื อผลลบใด ๆ ในการ
ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน แม้การกระทํานั7นจะทําให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจก็ตาม
4.) แผนการปฏิบัติงาน
4.1 การสื อสาร
- บริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการสื อสารทั7งภายในองค์กร และบุคคลภายนอกทีเกียวข้อง
- บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยถึงแผนงานในการต่อต้านการติดสิ นบนต่อสาธารณะ
การสื อสารภายในองค์กร
เพือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางป้ องกันการทุจริ ตในการจัดซื7อจัดจ้าง บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการโดยเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางการสื อสารของบริ ษทั เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริ ษทั สื อโซเชียลมีเดียของบริ ษทั
4.2 ทรัพยากรบุคคลทีเกียวข้อง
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- บริ ษทั ฯ ต้องประกาศให้ทราบว่า การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน ถือเป็ นข้อบังคับ และต้องไม่มี
พนักงานคนใดได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการจ่าย หรื อรับสิ นบน แม้วา่ การกระทําดังกล่าว จะทําให้บริ ษทั
สู ญเสี ยธุ รกิจไปก็ตาม
- บริ ษทั ฯ ต้องมีการกําหนดลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดย
บทลงโทษสู งสุ ดจนอาจถึงเลิกจ้างได้
บทกําหนดโทษ
พนักงานหรื อผูท้ ีเกียวข้องทางธุ รกิจใด ๆ ก็ตามทีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการป้ องกัน
ทุจริ ตในการจัดซื7อจัดจ้างหรื อให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินยั ขั7นรุ นแรง รวมถึงถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจ้าง
แล้วแต่กรณี และนอกจากนั7น ยังอาจถูกฟ้ องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีเกียวข้องอีกด้วย
โดยบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม
4.3 การประเมินการดําเนินการฯ
- บริ ษทั ฯ ต้องกําหนดเป้ าหมายว่าการติดสิ นบนเป็ นสิ งทียอมรับไม่ได้
- บริ ษทั ฯ ต้องจัดการอบรมตั7งแต่ระดับผูบ้ ริ หารลงมา
กิจกรรมการฝึ กอบรมนั7น จะต้องได้รับการประเมินในเรื องประสิ ทธิ ภาพเป็ นระยะ
5.) การจัดการและความรั บผิดชอบ
เมือบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทบทวนประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานแล้ว ให้ปรับปรุ งแก้ไขโดยได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจนเป็ นทีน่าพอใจ ส่ วนการดูแลการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน การฝ่ าฝื นหลักจริ ยธรรม ให้
เป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ทั7งนี7 อาจพิจารณาเปลียนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการทุจริตในการจัดซือจัดจ้ างและการรับสิ นบน
สามารถร้องเรี ยนการกระทําทีอาจทําให้เกิดความสงสัยได้วา่ เป็ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชันทีเกิดขึ7นกับ
บริ ษทั โดยทั7งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านทางการรับเรื องทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี7 โดยผูร้ ้องเรี ยน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมหลักฐาน หรื อข้อมูลทีเพียงพอต่อการ
ตรวจสอบ และแจ้งชื อ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีสามารถติดต่อได้ ส่ งมายังช่องทางรับเรื องดังนี7
ร้องเรี ยนผ่าน HOT LINES ทีเบอร์ โทรศัพท์ หมายเลข 02-3183000 ต่อ 1261
ร้องเรี ยนผ่าน คุณศุภกิจ สุ จิตจร ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล ได้ที อีเมล์ suphakit@grandsport.com
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