นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท กรุป๊ ลีส จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย
ประเทศไทย

สารจากประธานกรรมการ

เรียน กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกท่ำน
บริษัท กรุ ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และเป็ นไปตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีอยู่เสมอ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น (Anticorruption) ขึน้ โดยตระหนัก อยู่เสมอว่ำ กำรทุจ ริต คอร์รปั ชั่น นั้ น เป็ น กำรกระท ำที่ บ่ ัน ทอนควำมมั่น คง และควำม
เจริญก้ำวหน้ำของบริษัทฯ เอง รวมทัง้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ ได้ถกู กำหนดขึน้ ด้วยควำมมุง่ หวังที่จะเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิให้กบั บุคลำกรทุกคน
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในกำรดำเนินธุรกรรมต่อกันด้วยควำมสุจริต โปร่งใส
ปรำศจำกกำรคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ
คอร์รปั ชั่นนัน้

ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม

เพรำะกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริตปรำศจำกกำร

นอกจำกจะเป็ นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมแล้ว ยังเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ

สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปด้วย โดยนโยบำยฉบับนีใ้ ห้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิไว้ รวมทัง้ ได้นำเอำนโยบำยมำจัดทำเป็ นระเบียบของบริษัทฯ เพื่อควำมสะดวกในกำร
นำมำปฏิบตั ิ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะสอบทำนขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมำย หรือธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกท่ำนจะร่วมกันปฏิบตั ิตำม
นโยบำยนี ้ รวมทัง้ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

( นำยสกล หำญสุทธิวำรินทร์ )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท กรุป๊ ลีส จำกัด (มหำชน)
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บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562)

หลักการและเหตุผล
บริษัท กรุ ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) ( “บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และ
เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยูเ่ สมอ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น
(Anti-corruption) ขึน้ โดยตระหนักอยู่เสมอว่ำ กำรทุจริตคอร์รปั ชั่นนัน้ เป็ นกำรกระทำที่บ่ ั นทอนควำมมั่นคง และควำม
เจริญก้ำวหน้ำของบริษัทฯเอง รวมทัง้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึง่ แต่เดิม
บริษัทฯ ได้กำหนดเป็ นข้อห้ำมไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงำน และระบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรได้นำนโยบำยและแนวปฏิบัติดังกล่ำว มำปรับปรุ งเพิ่มเติมในรำยละเอียดใหม่
เพื่อให้ชดั เจนเป็ นปั จจุบนั มำกขึน้ โดยนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนี ้ จะถือเป็ นส่วนเพิ่มเติมในจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ที่เหมำะสม ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น ทุกรู ปแบบ
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต โปร่งใส อันถือเป็ นกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสอดคล้องกับ แนวปฏิ บัติ ของ โครงกำรแนวร่วมปฏิ บัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption (CAC))
คานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
“กำรคอร์รปั ชั่น” หมำยถึง กำรใช้อำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่โดยมิชอบ ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด หรือโดยวิธีกำรใด
ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรนำเสนอ กำรให้คำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือเอกชน เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจให้บคุ คลดังกล่ำวกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำร
ทุจริต ผิดกฏหมำย หรือระเบียบ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรูจ้ กั หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจให้กบั บริษัท และให้รวมถึงกำรกระทำใด ๆ ที่ขดั หรือแย้งกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริษัท ยกเว้นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ
ให้กระทำได้
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นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบำยฉบับนีจ้ ะบังคับใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยูภ่ ำยใต้กำร
ควบคุมของบริษัทฯ ในประเทศไทย และ บริษัทฯ จะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อยในต่ำงประเทศปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรให้สนิ บนและกำรคอร์รปั ชั่น เช่นกัน โดยทีก่ รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะต้องไม่เข้ำไปมีสว่ นร่วมในกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรให้ หรือกำรรับสินบน กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่วำ่ ใน
รูปแบบใด ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั หรือ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจให้กบั บริษัทฯ หรือ กำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน และจะต้องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บริษัท และกฎหมำยในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น ทัง้ นี ้ บริษัทจะสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชัน ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบีย บ
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริษั ท มี หน้ำที่ และควำมรับ ผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย และกำกับ ดูแลให้บริษั ท ฯ มี ระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภำพ และกำรนำไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทฯ มีกำรดำเนินธุรกิจด้วย
ควำมสุจริต โปร่งใส และปรำศจำกกำรให้ หรือ รับสินบน และกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ตงั้ เป้ำหมำย
ไว้
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิด ชอบในกำรกำหนดให้มีระบบส่งเสริม และสนับสนุนนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น เพื่อสือ่ สำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่ อให้ม่ ันใจว่ำ ระบบดังกล่ำว มีค วำมเหมำะสม
ทันสมัย เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมีประสิทธิ ภำพเพียงพอ ในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์ร ัปชั่น ตลอดจน
กำกับดูแลให้มีกำรทบทวน และปรับปรุงระเบียบให้เหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษัทฯ
4. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กำรต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น ตลอดจนกำรก ำหนดและอนุมัติ แ นวปฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรต่อ ต้ำ น
กำรคอร์รปั ชั่น กำรสอบทำน และกำรทบทวนนโยบำย รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น
5. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ
ตำมอำนำจดำเนินกำร รวมทัง้ ตรวจสอบเรือ่ งกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น จำกกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในฝ่ ำย ต่ำง ๆ
และตอบข้อซักถำม ตีควำมในกรณีที่มีขอ้ สงสัย ตลอดจนให้คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ โดยเฉพำะเรื่องกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นของพนักงำน ที่ตรวจพบให้กบั ผูบ้ ริหำรหรือ ผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำย
งำน เพื่อสอบสวน และ หรือพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบปฏิบตั ิที่ระบุใน ระเบียบพนักงำนและจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้ สรุปผลกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรรับทรำบ
6. ผูบ้ ริหำรทุกฝ่ ำย มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำของตนทุกคน รับทรำบและเข้ำใจในนโยบำยตลอดจน
ปฏิ บัติ ต ำม ระเบี ย บปฏิ บัติ ในเรื่องกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น ตำมนโยบำยฉบับ นี โ้ ดยกำรเข้ำ ร่ว มกำรอบรม รวมทั้ง
รับทรำบถึงบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื น
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7. พนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยฉบับนี ้ รวมทัง้ ช่วยกันสอดส่องดูแล และหำกพบเห็นกำร
กระทำฝ่ ำฝื น จะต้องถือเป็ นหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในให้รบั ทรำบโดยไม่
ชักช้ำ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบต่อไป เพื่อป้องกัน หรือหยุดยัง้ กำรคอร์รปั ชั่นไม่ให้เกิดขึน้
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น ตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจ และ
ระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ติดสินบน หรือกำรคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบไม่วำ่
โดยทำงตรง หรือทำงอ้อมเพื่อประโยชน์สว่ นตน ครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ หรือ กำรได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน
2. เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำร ให้เหมำะสมในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับ กำรเกิดกำรคอร์รปั ชั่น กรรมกำรบริษัท
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
2.1 ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง หรือกำรบันเทิง
 ต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบและขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
 ต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
โดยมีขอ้ แม้ว่ำจะต้องแลกกับกำรกระทำใด ๆ ที่เป็ นกำรเอือ้ ผลประโยชน์ หรือควำมได้เปรียบทัง้ ทำงตรง
และทำงอ้อมเป็ นผลตอบแทน
 อำจรับหรือให้ของขวัญได้ตำมประเพณีนิยมตำมฐำนำนุรูป
 ไม่รบั เลีย้ งในลักษณะที่เกินกว่ำฐำนำนุรูปหรือควำมเหมำะสมทำงธุรกิจ
2.2 เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน
 บริษัทฯ สำมำรถบริจำคเพื่อกำรกุศลได้ ทัง้ ในรู ปแบบของเงิน สิ่งของ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกำรตอบแทน
สังคม และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริษัทฯ โดยไม่มงุ่ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
 กำรเป็ นผูใ้ ห้กำรสนับสนุน (sponsorship) เป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ อีกวิธีหนึง่ ที่แตกต่ำง
จำกกำรบริจำค โดยอำจทำในรู ปแบบของ กำรให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำ สันทนำกำร หรือ กำร
กีฬำ ฯลฯ เป็ นต้น
 ในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือ กำรเป็ นผูใ้ ห้กำรสนับสนุน หำกจ่ำยเป็ นเงินสด หรือเอกสำรสั่งจ่ำยเงินไม่วำ่
แบบใด ๆ จะต้องจัดทำบันทึก โดยระบุชื่อหรือหน่วยงำนที่ขอรับบริจำค หรือสนับสนุน วัตถุประสงค์ และ
งบประมำณ รวมทัง้ เอกสำรประกอบทัง้ หมด เพื่อเสนอให้ผมู้ ีอำนำจพิจำรณำอนุมัติตำมระดับอำนำจ
อนุมตั ิของบริษัทฯ และหน่วยงำนที่ขอรับบริจำค จะต้องเป็ น นิติบคุ คล มูลนิธิ หรือวัด หรือองค์กรกำรกุศล
อื่น ๆ ไม่ควรเป็ นบุคคลธรรมดำโดยให้จดั ทำเงินบริจำคเป็ นเช็ค หรือ นำเงินเข้ำบัญชี ในนำมองค์กรผูร้ บั
บริจำค และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนำบัตรที่ระบุชื่อบริษัท เป็ นผูบ้ ริจำคหรือให้กำรสนับสนุน
เท่ำนัน้
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2.3 กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง และจะวำงตัวเป็ นกลำงโดยไม่ฝักใฝ่ ในพรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
 พนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้อง
เข้ำร่วมในนำมส่วนบุคคล โดยไม่นำชื่อของบริษัทฯ ไปเกี่ ยวข้องด้วย รวมทัง้ ไม่นำอุปกรณ์เครื่องใช้ของ
บริษัทฯ ไปใช้ประกอบในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเข้ำ ใจผิดจำกบุคคลภำยนอกว่ำ
บริษัทฯ ได้เข้ำไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่
2.4 กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
 ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบและขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูร้ บั เหมำ หรือผูข้ ำยสินค้ำ รับทรำบนโยบำยฉบับนี ้ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะบอก
ยกเลิกกำรจัดจ้ำง หำกพบว่ำผูใ้ ห้บริกำร และผูร้ บั เหมำกระทำกำรคอร์รปั ชั่น หรือให้สนิ บน
 พนักงำนโดยเฉพำะในฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงของบริษัท ฯ จะต้องไม่รบั ของกำนัล สินนำ้ ใจ
กำรรับเชิญไปงำนเลีย้ งสังสรรค์ หรืองำนเลีย้ งรับรองจำก ร้ำนค้ำ ที่จดั ขึน้ ให้เป็ นกำรส่วนตัว หรือหมูค่ ณะใด
คณะหนึ่งอย่ำงเฉพำะเจำะจง รวมถึงกำรรับเชิญไปดูงำน ที่รำ้ นค้ำเสนอตัวเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ให้ เพื่อแลกกับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน
 ไม่เปิ ดเผยตัวเลขรำคำหรือข้อมูลทำงเทคนิ คที่ได้รบั จำกผูร้ บั เหมำหรือผูข้ ำยสินค้ำรำยหนึ่งให้กับรำยอื่น
ทรำบ
 ดำเนินกำรจัดหำ จัดซือ้ จัดจ้ำง อย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
เข้ำแทรกแซงกระบวนกำรจัดหำ จัดซือ้ และจัดจ้ำง
 ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็ น กำรส่วนตัว หรือหมู่คณะจำกร้ำนค้ำ ไม่ว่ำในโอกำส หรือ
สถำนกำรณ์ใด ๆ และไม่รบั เงินหรือสินบนไม่วำ่ ในรูปแบบใดทัง้ สิน้
 เมื่ อ พนัก งำนแนะน ำผู้ร ับ เหมำหรือ ผู้ข ำยสิ น ค้ำ ให้แ ก่ บ ริษั ท ฯ กำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ำ วต้อ งไม่ ขัด ต่ อ
ผลประโยชน์หรือขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงของบริษัทฯ และต้องไม่ทำเพื่อเอือ้ ผลประโยชน์ แก่พนักงำนผู้
แนะนำเอง หรือเพื่อควำมได้เปรียบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมเป็ นผลตอบแทน แก่ผรู้ บั เหมำหรือผูข้ ำยสินค้ำที่
พนักงำนแนะนำมำ
2.5 กำรประมูลรถยึด
 ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบและขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
 พนักงำนโดยเฉพำะในฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประมูลรถยึด จะต้องไม่เรียกรับสินบน ทัง้ ในรู ปของตัวเงิน
หรือสิง่ ของ หรือกำรจัดเลีย้ ง เป็ นกำรส่วนตัว หรือหมูค่ ณะใดคณะหนึง่ อย่ำงเฉพำะเจำะจง เพื่อแลกกับกำร
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เปิ ดเผยข้อมูลตัวเลขรำคำกำรประมูลให้ผเู้ ข้ำร่วมประมูลรำยใดรำยหนึ่งก่อนล่วงหน้ำ อันเป็ นกำรก่อให้เกิด
กำรได้เปรียบหรือเสียเปรียบทำงกำรแข่งขันของผูเ้ ข้ำร่วมประมูล
 กำรประมูลรถยึดของบริษัทฯ โดยกรรมกำรหรือพนักงำน และครอบครัว จะต้องปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำร
ประมูลปกติ เช่นเดียวกับลูกค้ำของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ กำรประมูลรถยึดดังกล่ำว ต้องกระทำเพื่อกำรนำรถไปใช้
ภำยในครอบครัวเท่ำนัน้ โดยมิใช่ประมูลเพื่อกำรค้ำ อันจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. หำกพบเห็นกำรกระทำอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น พนักงำนมีหน้ำที่หรือไม่ควรเพิกเฉยในกำร
แจ้งเบำะแส หรือรำยงำนกำรกระทำดังกล่ำวโดยไม่ชกั ช้ำให้ผบู้ ริหำร หรือผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยในทรำบ ทั้งนี ้ กรณี ที่ พ นัก งำนมี ข ้อ สงสัย หรือ ไม่เข้ำใจเกี่ ย วกับ นโยบำยหรือ ระเบี ย บดังกล่ำ ว ให้ป รึก ษำ
ผูบ้ งั คับบัญ ชำตำมสำยงำน หรือ ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยกำรแจ้งเบำะแสให้ปฏิบัติตำมระเบียบของ
บริษัทฯ เรือ่ งกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
4. บริษัทฯ มีนโยบำยคุม้ ครองพนักงำนผูแ้ จ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือผูท้ ี่ปฏิเสธกำรกระทำคอร์รปั ชั่น โดยทีช่ ื่อของ
ผูแ้ จ้งเบำะแส จะถูกปิ ดเป็ นควำมลับ และพนักงำนผูแ้ จ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถกู ลงโทษทำงวินยั
หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงำน หรือให้ออก หรือถูกดำเนินกำรใด ๆ ที่เกิดผลร้ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว
5. ผูท้ ี่กระทำคอร์รปั ชั่น นับเป็ นกำรทำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะต้องได้รบั โทษ
ทำงวินยั ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยอำจมีโทษถึงให้ออกจำกงำน และอำจจะได้รบั โทษตำมกฎหมำยหำก
กำรกระทำนัน้ เป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย อย่ำงไรก็ ตำม ก่อนจะมีกำรตัดสินลงโทษ ให้จัดตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวน เพื่อสอบสวนและสรุปข้อเท็จจริง โดยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรมีอำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวนตำมที่เห็นสมควร และเมื่อได้สรุ ปข้อเท็จจริงแล้ว หำกพบว่ำมีควำมผิดจริง ให้พิจำรณำบทลงโทษ และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ รับทรำบ
6. เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระทำคอร์รปั ชั่น ในกรณีที่เห็นว่ำตนเองมิได้กระทำควำมผิดตำมที่ถูก
กล่ำวหำ ให้พนักงำนดังกล่ำวสำมำรถยื่นคำร้องทุกข์ตำมวิธีและขัน้ ตอนกำรร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท โดยจะต้องทำเป็ นหนังสือ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) และลงลำยมือชื่อผูย้ ื่นคำร้อง
และส่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำ คำตัดสินของคณะกรรมกำรสอบสวนให้ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
7. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะต้องทำกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินบนและกำรคอร์รปั ชั่น ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำร
ปฏิบตั ิงำนในแต่ละฝ่ ำยอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ ทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และระเบียบต่ ำง ๆ ให้มีควำม
เหมำะสมที่จะควบคุมควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิ
8. บริษัทฯ จะรักษำระบบควบคุมภำยในให้มีประสิทธิ ภำพ เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รปั ชั่น
โดยกำรกำหนดระเบียบ และขัน้ ตอนในกำรปฏิบตั ิงำนให้รดั กุม มีกำรถ่วงดุล และทำกำรตรวจสอบให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมระเบียบที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
9. บริษัทฯ จะนำนโยบำยฉบับนีม้ ำใช้เป็ นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนบุค ลำกรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรสรรหำ กำร
คัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรเลือ่ นตำแหน่ง และกำรกำหนดผลตอบแทน
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10. พนักงำนไม่พึงหำประโยชน์ใดๆ จำกตำแหน่งหน้ำที่ของตน เพื่อมีควำมสัมพันธ์อนั มิชอบ ทำกำรคุกคำมทำงเพศ
กำรเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึงกำรเลือกปฏิบตั ิโดยอำศัยเชือ้ ชำติ เพศ ควำมพิกำร หรือศำสนำเป็ นเกณฑ์ )
ลักทรัพย์ ข่มขูบ่ ีบบังคับ หรือกระทำกำรใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมำย
11. พนักงำน และกรรมกำรทุก คน จะได้รบั สำเนำระเบี ยบข้อบังคับ จรรยำบรรณธุรกิ จ และนโยบำยฉบับนี ้ รวมทั้ง
นโยบำยแจ้งเบำะแส ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯจะปิ ดประกำศไว้บนบอร์ดพนักงำน ที่สำนักงำนใหญ่
และสำนักงำนสำขำทุกแห่ง เพื่อให้ม่นั ใจว่ำพนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบและเข้ำใจถึงนโยบำยดังกล่ำว และบริษัทฯ ได้
กำหนดให้นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนี ้ เป็ นหลักสูตรในกำรปฐมนิเ ทศพนักงำนใหม่ดว้ ย รวมทัง้ ได้นำข้อมูล
ทัง้ หมดขึน้ ไว้บน intranet และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.grouplease.international เพื่อให้บคุ คลภำยนอกได้รบั
ทรำบด้วย และบริษัทฯจะประกำศให้พนักงำน กรรมกำร และบุคคลภำยนอกทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
สำคัญ
12. บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน และกำรคอร์รปั ชั่น ให้แก่ ผูข้ ำยสินค้ำ และผูร้ บั เหมำ ที่บริษัทฯ
ติดต่อทำธุรกิจด้วย รับทรำบตัง้ แต่เริม่ ต้นควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ และในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทฯ
สนับสนุนให้ ผูข้ ำยสินค้ำ ผูร้ บั เหมำ และหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่บริษัทฯติดต่อด้ำนธุรกิจด้วย ยึดมั่นในมำตรฐำนกำร
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัทฯ
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1 นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 18 กันยำยน 2562 เป็ นต้นไป

___________________________

( นำยสกล หำญสุทธิวำรินทร์ )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท กรุป๊ ลีส จำกัด (มหำชน)
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