3.1.3 นโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการ โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
กลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทังระดั
้ บกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานให้ ดาเนินการทุกกระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และการให้ หรื อรับสินบนเป็ นการกระทาที่
ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรื อเอกชน โดยนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน
โดยกาหนดให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทุกระดับ สื่อ สาร และทาความเข้ าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ ในกิ จกรรมทางธุรกิ จที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
โดยจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินการต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ซึง่ ผ่านการอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษัท แล้ วดังนี ้
(1) สือ่ สารและสร้ างจิตสานึกให้ ทกุ คนในบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้ านการทุจริ ต และคอรร์ รัปชัน่
(2) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการ หรื อสนับสุนการทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
(3) บริ ษัทฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุนในการให้ สินบนทุกรู ปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การให้
ของขวัญทางธุรกิจ หรื อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ มีความโปร่งใส และไม่ มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
หรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
(4) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการให้ ความรู้ การต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อ
ส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อสือ่ ให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ
(5) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะด้ านการขาย งาน
จัดซื ้อ และงานก่อสร้ าง
(6) บริ ษัทฯ อนุญาตพนักงาน ให้ หรื อรับสิง่ ของจากคูค่ ้ า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในมูลค่าที่เหมาะสม
เฉพาะในช่วงเทศกาล หรื อประเพณีนิยม

(7) บริ ษัทฯ กาหนดให้ พนักงานหลีกเลี่ยงการให้ การเลี ้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ และไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ ในการทาธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.1.4 การร้ องเรี ยน
หากพนักงานพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม สามารถรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้ วนเพียงพอเชื่อถือได้ อย่างสม่าเสมอ
และทันเวลา โดยเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (Annual
Report) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ และสือ่ มวลชนต่างๆ
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี เ ลขานุก ารบริ ษั ท และผู้ช่ ว ยเลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ เป็ น ตัว แทนประสานงานระหว่า งบริ ษั ท ฯ กับ ผู้ถื อ หุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้ อง ในการให้ ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รายงานสารสนเทศ
ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ข องตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย เพื่ อ การเผยแพร่ บ นเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้ รายงาน
สารสนเทศต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าว และข้ อมูลใน
รู ปแบบต่างๆ ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านทางเว็บ ไซต์ www.grandeasset.com หัวข้ อ เลขานุการบริ ษัท
(Company Secretary)
4.1 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย

ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีแผนการดาเนินงานที่จะจัดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนเอง คู่สมรสและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริ ษัท เพื่อจัดส่งสาเนารายงานให้
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานนัน้
4.2 การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะให้ ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการแก่ คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารในฝ่ ายต่างๆ

