นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ดำเนินธุ รกิจอย่ำงมีคุณธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต
โปร่ งใส เป็ นธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ตำมนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุ จริ ต ” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) เพื่ อแสดงเจตนำรมณ์
และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และพัฒนำสู่ องค์กรที่ยงั ยืน บริ ษทั ฯ จึงได้
จัดทำ “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้ ดังนี้
นิยาม
คอร์ รัปชั่น หมายถึง
 การใช้ อานาจในทางมิชอบเพือ่ ประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้อง
 การให้ หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดๆ อันไม่ เหมาะสม
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
ห้ำมมิให้ : กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ยอมรับกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ เช่น กำรรับ
สิ่ งของ ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง เงินบริ จำค/เรี่ ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจำกบุคคลที่ทำธุ รกิจกับ
กลุ่มบริ ษทั
โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงำน คู่คำ้ ลูกค้ำ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ข้ อกาหนดของนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ใช้แนวปฏิ บตั ิ ตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจริ ยธรรม

2. นโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น นี้ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
3. กำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร เป็ นประจำทุก
ปี
แนวปฏิบัติ
1. ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้อง กับเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วำ่ โดยทำงตรง/ทำงอ้อม
2. ไม่ละเลย/เพิกเฉย เมื่อเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยทุจริ ตฯ
3. คุม้ ครองพนักงำนที่แจ้งเบำะแส
4. ผูก้ ระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้องได้รับโทษทำงวินยั และโทษตำมกฎหมำย
5. ให้ควำมรู ้ กับบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้ำที่กบั บริ ษทั ฯ / ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
6. มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำ คนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกที่ดี
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กรรมกำรบริ ษ ทั มี หน้ำ ที่ และรั บ ผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับ ดู แลให้มี ระบบที่
สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกรรมกำรบริ ษทั ได้ตะหนักและ
ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บัญชี ระบบควบคุ มภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงให้มนั่ ใจว่ำ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุมเหมำะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภำพ
3. ผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง มี หน้ำ ที่ และรั บ ผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงธุ รกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกำหนดทำงกฎหมำย
4. ผูต้ รวจสอบภำยใน มี หน้ำ ที่และรั บผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิ บ ตั ิ งำนว่ำ
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนิ นกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำย ข้อกำหนด
ของหน่ วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจมีระบบกำรควบคุ มที่เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ ยงด้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. พนัก งำน มี ห น้ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบในกำรน ำนโยบำยและกรอบกำรป้ องกันกำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อนำไปถือปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่ องทัว่ ทั้งองค์กร

ช่ องทางการร้ องเรียน
1. ผ่านคณะกรรมการอิสระ
โทรศัพท์: 66(0)2501-2020 ต่อ 453
โทรสำร: 66(0)2501-2134
E- mail : independentdirector@gel.co.th
2. ผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 66(0)2501-2020 ต่อ 453
โทรสำร: 66(0)2501-2134
E- mail : internal@gel.co.th
3. ผ่านเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 66(0)2501-2020 ต่อ 333
โทรสำร: 66(0)2501-2134
E- mail : wuttichai@gel.co.th
การดาเนินการสอบสวน
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนมำแล้ว บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลประมวลผล
ตรวจสอบและกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนิ นกำรเพื่อบรรเทำควำมเสี ยหำยให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบ โดย
คำนึ ง ถึ งควำมเดื อดร้ อนเสี ย หำยโดยรวมทั้ง หมด หลังจำกผูท้ ี่ ทำหน้ำ ที่ รับ ผิดชอบเรื่ องดังกล่ ำวมี หน้ำ ที่
ติดตำมผลกำรดำเนิ นกำรและรำยงำนผลให้ผูร้ ับแจ้ งเบำะแส/ข้อร้องเรี ยน และผูแ้ จ้งเบำะแส/ข้อร้องเรี ยน
ทรำบ รวมทั้ง รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ ว ต่ อ กรรมกำรผู ้จ ัด กำร ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ แล้วแต่กรณี
การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้ อมูล
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบำะแส/ข้อร้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดของผูแ้ จ้งเบำะแส/ข้อร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่
ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง รวมไปถึงกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองในกรณี ที่ผนู ้ ้ นั เห็ นว่ำตน
อำจได้รับควำมไม่ปลอดภัยหรื ออำจเกิ ดควำมเดื อดร้ อนเสี ยหำย ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับควำมเดื อดร้ อนเสี ยหำยจะ
ได้รับกำรบรรเทำควำมเสี ยหำยด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม

การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรของบริ ษทั
เช่น จดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริ ษทั รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลประจำปี (56-1)
และรำยงำนประจำปี (56-2)
2. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้แก่พนักงำน
3. บริ ษทั ฯ จะทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอทุกปี
นโยบำยฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหำคม 2559 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ).............................................................................
(ศำสตรำจำรย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ประธำนกรรมกำร

อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 15 สิ งหำคม 2559

