นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต
บริษัท กรุป๊ ลีส จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย
ประเทศไทย

บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562)
หลักการและเหตุผล
บริษัท กรุ ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรให้สินบนหรือทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทฯ จึงได้เปิ ดช่องทำงให้บคุ คลภำยนอก ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ของบริษัทฯ สำมำรถแจ้งเบำะแสมำยังบริษัทฯ ได้ เมื่อพบเห็น ล่วงรู ้ หรือมีขอ้ สงสัย หรือมี หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ มี
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท ฯ กระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือกระทำกำรฝ่ ำฝื น ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้ จรรยำบรรณธุรกิ จ ของบริษัทฯ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
บริษัทฯ
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำงๆ ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด และ
กำรทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. กำหนดช่องทำงในกำรร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตที่ปลอดภัยและเป็ นควำมลับ
3. ป้องกันกำรกระทำผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดขึน้ ในบริษัท ฯ และช่วยให้สำมำรถตรวจพบและลดควำมเสียหำยจำก
กำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์และกำรมีจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ และพนักงำน
เงือ่ นไขการพิจารณาข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียน ต้องเป็ นกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น ทัง้ ทำงตรง และทำงอ้อม กำรกระทำผิดกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรกระทำที่อำจกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
2. ผูแ้ จ้งเบำะแสอำจเป็ นพนักงำนของบริษัทฯ หรือบุคคลภำยนอกก็ได้ แต่จะต้องระบุชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศัพท์ หรือช่องทำงกำรติดต่อ ที่ บริษั ทฯ สำมำรถติด ต่อกลับ ไปเพื่ อสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติม ได้ อย่ำงไรก็ ตำม
บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยตัวตนของผูแ้ จ้งเบำะแสให้ผอู้ ื่นรับทรำบ
3. กรณีที่ผแู้ จ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ไม่ระบุชื่อและช่องทำงติดต่อของตน บริษัทฯ จะไม่พิจำรณำเรือ่ งที่ถกู ร้องเรียน
นัน้
4. ข้อร้องเรียน ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นควำมจริง และไม่เป็ นกำรกล่ำวหำให้รำ้ ยผูอ้ ื่น โดยไม่มีหลักฐำนชัดเจนเพียงพอ
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส
พนักงำนภำยใน หรือบุคคลภำยนอก ที่พบเห็นกำรกระทำที่สงสัยว่ำจะเข้ำข่ำยเป็ นกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชั่น ให้
หรือรับสินบน หรือกระทำกำรผิดกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ หรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถแจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียน พร้อมรำยละเอียด หลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำยังบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทำง ดังนี ้
1. ทำงไปรษณีย ์ จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท กรุป๊ ลีส จำกัด (มหำชน)
ตูป้ ณ. 149 ปณศ. บำงซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
2. ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : whistleblowing@grouplease.co.th
3. ทำง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code

บริษั ท ฯ จะประกำศนโยบำยกำรรับ ข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส รวมทั้งช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสนี ้ ให้
พนักงำนทรำบ ทำงระบบงำนภำยใน (Intranet) รวมถึงนำขึน้ เว็บไซท์ของบริษัทฯ และระบุในรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
เพื่อให้บคุ คลภำยนอกได้รบั ทรำบด้วย
การดาเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
1. กรณี เรื่องร้องเรียนที่ส่งมำทำงตูไ้ ปรษณี ย ์ ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะเป็ นผูท้ ำหน้ำที่ในกำรไขตู้ ปณ.
ดัง กล่ำ ว เพื่ อ รวบรวมจดหมำยกำรแจ้งเบำะแสที่ ถูก ส่ง เข้ำ มำ กรณี เรื่อ งร้อ งเรีย นที่ ส่ง มำทำง จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ และทำง LINE ผูร้ บั คือ ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะทำกำรเปิ ดผนึกจดหมำยแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีพยำนอีกอย่ำงน้อย
2 คน ซึ่งได้รบั กำรมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร ทัง้ นีเ้ พื่อควำมโปร่งใส และป้องกันกำรมีสว่ นได้
เสีย และหำกผูถ้ กู ร้องเรียนเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รบั กำรมอบหมำยนี ้ ให้ถือว่ำบุคคลนัน้ เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสีย
และจะไม่ได้รบั อนุญำตให้อยูร่ ว่ มในคณะกรรมกำรพิจำรณำเรือ่ งดังกล่ำวในกำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไป
3. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะรวบรวมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสต่ำง ๆ ที่ได้รบั จำกตู้ ปณ. และข้อร้องเรียนที่
ประธำนกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร ได้รบั ผ่ ำ นทำงจดหมำยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ง ทำง LINE และน ำมำ
ลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ทกุ เรื่อง เพื่อเป็ นหลักฐำน แยกเป็ นเรื่ องที่เข้ำตำมเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำข้อ
ร้องเรียน และเรือ่ งที่ไม่เข้ำเกณฑ์ตำมที่ระบุขำ้ งต้น
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4. เรือ่ งร้องเรียนที่เข้ำตำมเกณฑ์เงื่อนไขข้ำงต้นทุกเรื่อง จะถูกนำมำพิจำรณำและดำเนินกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง
ต่อไป โดยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ป ฏิบัติ กำร เป็ นผู้มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมแต่จ ะ
เห็นสมควร อย่ำงไรก็ตำม หนึง่ ในสมำชิกของคณะกรรมกำรสอบสวน ควรต้องประกอบด้วย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล
และ/หรือฝ่ ำยกฎหมำย เพื่อให้คำปรึกษำในกรณีกำรกำหนดบทลงโทษ (ถ้ำมี)
5. หำกคณะกรรมกำรสอบสวนพบว่ำ มีเหตุอนั ควรเชื่อตำมหลักฐำนต่ำง ๆ ว่ำ ผูถ้ กู ร้องเรียนมีควำมผิดจริง บริษัทฯ
จะให้สทิ ธิแก่ผถู้ กู ร้องเรียน ชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่ำวหำ โดยให้จดั ทำเป็ นหนังสือชีแ้ จง พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน (ถ้ำ
มี) เพื่อพิสจู น์ควำมบริสทุ ธิ์ของตน โดยให้ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ เรือ่ งกำรยื่นคำร้องทุกข์
6. ให้คณะกรรมกำรสอบสวนสรุปผลกำรสอบสวน พร้อมทัง้ เสนอบทลงโทษให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร เป็ นผูม้ ี
อำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติบทลงโทษผูก้ ระทำผิด โดยยึดตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ หรือ พิจำรณำให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำย หำกเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
7. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะจัดทำสรุปผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ ในกำรประชุม
ครัง้ ถัดไป ยกเว้น กรณีที่มีกำรแจ้งเบำะแสเรือ่ งกำรทุจริตที่อำจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯอย่ำงร้ำยแรง หรือ
เรื่องที่มีกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรระดับสูง เป็ นผูถ้ กู ร้องเรียน จะต้องนำเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
โดยด่วน เพื่อดำเนินกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง หรือพิจำรณำสั่งกำรตำมแต่จะเห็นสมควรต่อไป
8. ทุกสิน้ ปี ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน จะจัดทำรำยงำนสรุ ปข้อร้องเรียนทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น ที่
เกิดขึน้ ประจำปี เพื่อเปิ ดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี รวมทัง้ รำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทฯ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จะใช้ควำมระมัดระวังในกำรปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ควำมลับ และพนักงำนผูแ้ จ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถกู ลงโทษทำงวินยั หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงำน หรือ
ให้ออก หรือถูกดำเนินกำรใด ๆ ที่เกิดผลร้ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว และจะเก็บรักษำข้อมูลกำรร้องเรียนไว้เป็ นควำมลับ
เช่นกัน โดยจะมีเฉพำะผูท้ ี่รบั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่ำนัน้ ที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
ทัง้ นี ้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสำร
หลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเช่นกัน เว้นแต่
เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดโดยต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร
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วันที่มีผลบังคับใช้
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต ฉบับแก้ไข ครัง้ ที่ 1 นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 18 กันยำยน 2562 เป็ นต้นไป

____________________________

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