
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

บรษัิท กรุป๊ลีส จ ำกดั (มหำชน)  

และบรษัิทย่อย 

ประเทศไทย 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

เรยีน กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุทำ่น 

 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมสจุริต โปรง่ใส และเป็นไปตำม

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยู่เสมอ  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น (Anti-

corruption) ขึน้  โดยตระหนักอยู่เสมอว่ำ กำรทุจริตคอรร์ปัชั่นนั้น เป็นกำรกระท ำที่บั่นทอนควำมมั่นคง และควำม

เจรญิกำ้วหนำ้ของบรษัิทฯ เอง รวมทัง้ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตลอดจนสงัคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ ไดถ้กูก ำหนดขึน้ดว้ยควำมมุง่หวงัที่จะเป็นแนวทำงปฏิบตัิใหก้บับคุลำกรทกุคน

ในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับรษัิทฯ ในกำรด ำเนินธุรกรรมตอ่กนัดว้ยควำมสจุรติ โปรง่ใส 

ปรำศจำกกำรคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพรำะกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมสจุรติปรำศจำกกำร

คอรร์ปัชั่นนัน้  นอกจำกจะเป็นกำรแสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวมแลว้ ยงัเป็นปัจจยัส ำคญัที่ท ำใหบ้รษัิทฯ 

สำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งยั่งยืนตอ่ไปดว้ย โดยนโยบำยฉบบันีใ้หถื้อเป็นสว่นหนึง่ในจรรยำบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่ได้

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบตัิไว ้ รวมทัง้ไดน้  ำเอำนโยบำยมำจดัท ำเป็นระเบียบของบรษัิทฯ เพื่อควำมสะดวกในกำร

น ำมำปฏิบตัิ  นอกจำกนัน้ บรษัิทฯ จะสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลง

ของกฎหมำย หรอืธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกท่ำนจะรว่มกนัปฏิบตัิตำม

นโยบำยนี ้รวมทัง้ระเบียบที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั ทัง้นีเ้พื่อควำมเจรญิกำ้วหนำ้อยำ่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 

 

( นำยสกล หำญสทุธิวำรนิทร ์) 
ประธำนกรรมกำร 
บรษัิท กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที ่11/2562 เมื่อวันที ่17 กันยายน 2562) 

 
 

หลักการและเหตุผล 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมสจุริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยูเ่สมอ  ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 
(Anti-corruption) ขึน้โดยตระหนกัอยู่เสมอว่ำ กำรทุจริตคอรร์ปัชั่นนัน้ เป็นกำรกระท ำที่บั่ นทอนควำมมั่นคง และควำม
เจรญิกำ้วหนำ้ของบรษัิทฯเอง รวมทัง้ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตลอดจนสงัคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ซึง่แตเ่ดิม
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดเป็นขอ้หำ้มไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังำน และระบไุวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรไดน้ ำนโยบำยและแนวปฏิบัติดังกล่ำว มำปรบัปรุงเพิ่มเติมในรำยละเอียดใหม่
เพื่อใหช้ดัเจนเป็นปัจจบุนัมำกขึน้ โดยนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนี ้จะถือเป็นสว่นเพิ่มเติมในจรรยำบรรณธุรกิจของ
บรษัิทฯ ดว้ย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่เหมำะสม ในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ 
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ บริษัทฯ จะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมสจุรติ โปรง่ใส อนัถือเป็นกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติของ โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption (CAC)) 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

  “กำรคอรร์ปัชั่น” หมำยถึง กำรใชอ้  ำนำจที่ไดม้ำโดยหนำ้ที่โดยมิชอบ ไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด หรอืโดยวิธีกำรใด 
ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรน ำเสนอ  กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ  กำรขอ  กำรเรียกรอ้ง กำรใหห้รอืรบัสนิบน แก่เจำ้หนำ้ที่
ของรฐั หรอืเอกชน เพื่อเป็นสิง่จงูใจใหบ้คุคลดงักลำ่วกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรอืละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ อนัเป็นกำร
ทจุริต ผิดกฏหมำย หรือระเบียบ หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี เพื่อแลกกับผลประโยชนโ์ดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพื่อน 
และคนรูจ้กั หรอืผลประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้บับรษัิท และใหร้วมถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีขดัหรอืแยง้กบัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริษัท ยกเวน้กรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้
ใหก้ระท ำได ้  
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นโยบายการตอ่ต้านการคอรรั์ปชัน 

นโยบำยฉบบันีจ้ะบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยที่อยูภ่ำยใตก้ำร
ควบคมุของบรษัิทฯ ในประเทศไทย และ บรษัิทฯ จะแจง้และสนบัสนนุใหบ้รษัิทยอ่ยในตำ่งประเทศปฏิบตัิตำมมำตรกำร
ตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชั่น เช่นกนั   โดยทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
จะตอ้งไมเ่ขำ้ไปมีสว่นรว่มในกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั กำรให ้ หรอืกำรรบัสนิบน กบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หรอื เอกชน ไมว่ำ่ใน
รูปแบบใด ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อแลกกบัผลประโยชนโ์ดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั หรอื
ผลประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้บับรษัิทฯ หรอื กำรไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนั และจะตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บรษัิท และกฎหมำยในประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้บรษัิทจะสอบทำนกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่
สนบัสนนุกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสทิธิภำพ และกำรน ำไปปฏิบตัิ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจดว้ย
ควำมสจุรติ โปรง่ใส และปรำศจำกกำรให ้หรอื รบัสนิบน และกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น ตำมวตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้เปำ้หมำย
ไว ้
 

2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำย
ตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น เพื่อสือ่สำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคุมภำยใน  
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ ระบบดังกล่ำว มีควำมเหมำะสม 
ทนัสมัย เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมีประสิทธิภำพเพียงพอ ในกำรป้องกันกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น   ตลอดจน
ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรทบทวน และปรบัปรุงระเบียบใหเ้หมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษัิทฯ   

 

4. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชั่น ตลอดจนกำรก ำหนดและอนุมัติแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำน           
กำรคอรร์ปัชั่น กำรสอบทำน และกำรทบทวนนโยบำย รวมทัง้แนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น  

 

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหนำ้ที่ในกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตัิ
ตำมอ ำนำจด ำเนินกำร  รวมทัง้ตรวจสอบเรือ่งกำรทจุริต คอรร์ปัชั่น จำกกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในฝ่ำย  ต่ำง ๆ 
และตอบขอ้ซกัถำม ตีควำมในกรณีที่มีขอ้สงสยั ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ โดยเฉพำะเรื่องกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นของพนกังำน ท่ีตรวจพบใหก้บั ผูบ้ริหำรหรือ ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำย
งำน เพื่อสอบสวน และ หรือพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบปฏิบตัิที่ระบใุน ระเบียบพนกังำนและจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบรษัิทฯ รวมทัง้สรุปผลกำรพิจำรณำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรรบัทรำบ  

 

6. ผูบ้รหิำรทกุฝ่ำย มีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลให ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนทกุคน รบัทรำบและเขำ้ใจในนโยบำยตลอดจน
ปฏิบัติตำม ระเบียบปฏิบัติในเรื่องกำรทุจริต คอรร์ปัชั่นตำมนโยบำยฉบับนีโ้ดยกำรเขำ้ร่วมกำรอบรม รวมทั้ง 
รบัทรำบถึงบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน  
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7. พนกังำนทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยฉบบันี ้รวมทัง้ช่วยกนัสอดสอ่งดแูล และหำกพบเห็นกำร
กระท ำฝ่ำฝืน จะตอ้งถือเป็นหนำ้ที่ที่จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในใหร้บัทรำบโดยไม่
ชกัชำ้ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตอ่ไป เพื่อปอ้งกนั หรอืหยดุยัง้กำรคอรร์ปัชั่นไมใ่หเ้กิดขึน้ 

 แนวทางการปฏิบตั ิ

1.   กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น ตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจ และ 
ระเบียบขอ้บงัคบั ของบรษัิท  โดยไมเ่ขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติ ติดสนิบน หรอืกำรคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบไมว่ำ่
โดยทำงตรง หรอืทำงออ้มเพื่อประโยชนส์ว่นตน ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งธุรกิจ หรอื กำรไดเ้ปรยีบ
ทำงกำรแขง่ขนั 

2.   เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำร ใหเ้หมำะสมในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสงูกบักำรเกิดกำรคอรร์ปัชั่น กรรมกำรบริษัท 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

2.1   ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง หรอืกำรบนัเทิง 

 ตอ้งปฏิบตัิตำมระเบียบและขัน้ตอนท่ีระบไุวใ้นระเบียบของบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั 

 ตอ้งไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใดจำกผูท้ี่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษัทฯ  

โดยมีขอ้แมว้่ำจะตอ้งแลกกบักำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรเอือ้ผลประโยชน ์หรือควำมไดเ้ปรียบทัง้ทำงตรง

และทำงออ้มเป็นผลตอบแทน 

 อำจรบัหรอืใหข้องขวญัไดต้ำมประเพณีนิยมตำมฐำนำนรูุป  

 ไมร่บัเลีย้งในลกัษณะที่เกินกวำ่ฐำนำนรูุปหรอืควำมเหมำะสมทำงธุรกิจ 

2.2   เงินบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรอืเงินสนบัสนนุ 

 บริษัทฯ สำมำรถบริจำคเพื่อกำรกุศลได ้ทัง้ในรูปแบบของเงิน สิ่งของ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรตอบแทน
สงัคม และเสรมิสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหก้บับรษัิทฯ โดยไมมุ่ง่หวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน 

 กำรเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนนุ (sponsorship) เป็นวิธีกำรประชำสมัพนัธธ์ุรกิจของบรษัิทฯ อีกวิธีหนึง่ที่แตกตำ่ง
จำกกำรบริจำค โดยอำจท ำในรูปแบบของ กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงดำ้นกำรศึกษำ สนัทนำกำร หรือ กำร
กีฬำ ฯลฯ เป็นตน้  

 

 ในกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรอื กำรเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนนุ หำกจ่ำยเป็นเงินสด หรอืเอกสำรสั่งจ่ำยเงินไมว่ำ่
แบบใด ๆ จะตอ้งจดัท ำบนัทึก โดยระบช่ืุอหรือหน่วยงำนที่ขอรบับริจำค หรือสนบัสนนุ วตัถปุระสงค ์และ
งบประมำณ รวมทัง้เอกสำรประกอบทัง้หมด เพื่อเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจพิจำรณำอนุมัติตำมระดับอ ำนำจ
อนมุตัิของบริษัทฯ และหน่วยงำนที่ขอรบับริจำค จะตอ้งเป็นนิติบคุคล มลูนิธิ หรือวดั หรือองคก์รกำรกศุล
อื่น ๆ ไม่ควรเป็นบคุคลธรรมดำโดยใหจ้ดัท ำเงินบริจำคเป็นเช็ค หรือ น ำเงินเขำ้บญัชี ในนำมองคก์รผูร้บั
บริจำค และตอ้งมีใบเสร็จรบัเงิน หรือใบอนุโมทนำบตัรที่ระบุช่ือบริษัท เป็นผูบ้ริจำคหรือใหก้ำรสนบัสนุน 
เทำ่นัน้ 
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2.3   กำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง  

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง และจะวำงตวัเป็นกลำงโดยไม่ฝักใฝ่ในพรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 
 

 พนกังำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้รว่มกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญู แต่จะตอ้ง
เขำ้รว่มในนำมส่วนบุคคล โดยไม่น ำช่ือของบริษัทฯ ไปเก่ียวขอ้งดว้ย รวมทัง้ไม่น ำอุปกรณ์เครื่องใชข้อง
บริษัทฯ ไปใชป้ระกอบในกำรเขำ้รว่มกิจกรรมดงักล่ำว เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเขำ้ใจผิดจำกบคุคลภำยนอกว่ำ 
บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมของพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ 

2.4   กำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

 ตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบและขัน้ตอนท่ีระบไุวใ้นระเบียบของบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั 
 

 บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ร้บัเหมำ หรือผูข้ำยสินคำ้ รบัทรำบนโยบำยฉบบันี ้และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะบอก
ยกเลกิกำรจดัจำ้ง หำกพบวำ่ผูใ้หบ้รกิำร และผูร้บัเหมำกระท ำกำรคอรร์ปัชั่น หรอืใหส้นิบน 

 

 พนกังำนโดยเฉพำะในฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดซือ้จดัจำ้งของบริษัทฯ จะตอ้งไม่รบัของก ำนลั สินน ำ้ใจ 
กำรรบัเชิญไปงำนเลีย้งสงัสรรค ์หรอืงำนเลีย้งรบัรองจำก รำ้นคำ้ ที่จดัขึน้ใหเ้ป็นกำรสว่นตวั หรอืหมูค่ณะใด
คณะหนึ่งอย่ำงเฉพำะเจำะจง รวมถึงกำรรบัเชิญไปดงูำน ที่รำ้นคำ้เสนอตวัเป็นผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง 
ให ้เพื่อแลกกบัควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนั 

 

 ไม่เปิดเผยตวัเลขรำคำหรือขอ้มูลทำงเทคนิคที่ไดร้บัจำกผูร้บัเหมำหรือผูข้ำยสินคำ้รำยหนึ่งใหก้ับรำยอื่น
ทรำบ 

 

 ด ำเนินกำรจดัหำ จดัซือ้ จดัจำ้ง อย่ำงโปรง่ใส ยตุิธรรม และซื่อสตัย ์และไมใ่หม้ีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม 
เขำ้แทรกแซงกระบวนกำรจดัหำ จดัซือ้ และจดัจำ้ง  

 

 ไม่หวงัหรือเรียกรอ้งผลประโยชนต์อบแทนเป็นกำรส่วนตวั หรือหมู่คณะจำกรำ้นคำ้ ไม่ว่ำในโอกำส หรือ
สถำนกำรณใ์ด ๆ และไมร่บัเงินหรอืสนิบนไมว่ำ่ในรูปแบบใดทัง้สิน้  

 

 เมื่อพนักงำนแนะน ำผู้ร ับเหมำหรือผู้ขำยสินค้ำให้แก่บริษัทฯ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อ
ผลประโยชนห์รือขัน้ตอนกำรจดัซือ้จัดจำ้งของบริษัทฯ และตอ้งไม่ท ำเพื่อเอือ้ผลประโยชน ์แก่พนกังำนผู้
แนะน ำเอง หรอืเพื่อควำมไดเ้ปรยีบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเป็นผลตอบแทน แก่ผูร้บัเหมำหรอืผูข้ำยสนิคำ้ที่
พนกังำนแนะน ำมำ  

2.5   กำรประมลูรถยดึ 

 ตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบและขัน้ตอนท่ีระบไุวใ้นระเบียบของบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั 
 

 พนกังำนโดยเฉพำะในฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรประมูลรถยึด จะตอ้งไม่เรียกรบัสินบน ทัง้ในรูปของตวัเงิน 
หรอืสิง่ของ หรอืกำรจดัเลีย้ง เป็นกำรสว่นตวั หรอืหมูค่ณะใดคณะหนึง่อยำ่งเฉพำะเจำะจง เพื่อแลกกบักำร
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เปิดเผยขอ้มลูตวัเลขรำคำกำรประมลูใหผู้เ้ขำ้รว่มประมลูรำยใดรำยหนึ่งก่อนลว่งหนำ้ อนัเป็นกำรก่อใหเ้กิด
กำรไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบทำงกำรแขง่ขนัของผูเ้ขำ้รว่มประมลู 

 

 กำรประมูลรถยึดของบริษัทฯ โดยกรรมกำรหรือพนกังำน และครอบครวั จะตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำร
ประมลูปกติ เช่นเดียวกบัลกูคำ้ของบรษัิทฯ ทัง้นี ้กำรประมลูรถยดึดงักลำ่ว ตอ้งกระท ำเพื่อกำรน ำรถไปใช้
ภำยในครอบครวัเท่ำนัน้ โดยมิใช่ประมลูเพื่อกำรคำ้ อนัจะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บักำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

3. หำกพบเห็นกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น พนกังำนมีหนำ้ที่หรอืไม่ควรเพิกเฉยในกำร
แจง้เบำะแส หรอืรำยงำนกำรกระท ำดงักลำ่วโดยไมช่กัชำ้ใหผู้บ้รหิำร หรอืผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในทรำบ ทั้งนี ้กรณีที่พนักงำนมีข้อสงสัย หรือไม่เข้ำใจเก่ียวกับนโยบำยหรือระเบียบดังกล่ำว ให้ปรึกษำ
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน หรือ ผูจ้ัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน   โดยกำรแจง้เบำะแสใหป้ฏิบัติตำมระเบียบของ
บรษัิทฯ เรือ่งกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรทจุรติ 

4. บรษัิทฯ มีนโยบำยคุม้ครองพนกังำนผูแ้จง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ปฏิเสธกำรกระท ำคอรร์ปัชั่น โดยทีช่ื่อของ
ผูแ้จง้เบำะแส จะถกูปิดเป็นควำมลบั และพนกังำนผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติ จะไม่ถกูลงโทษทำงวินยั 
หรอืลดต ำแหนง่ ถกูพกังำน หรอืใหอ้อก หรอืถกูด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกิดผลรำ้ยตอ่พนกังำนดงักลำ่ว 

5. ผูท้ี่กระท ำคอรร์ปัชั่น นบัเป็นกำรท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท และจะตอ้งไดร้บัโทษ
ทำงวินยัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท โดยอำจมีโทษถึงใหอ้อกจำกงำน และอำจจะไดร้บัโทษตำมกฎหมำยหำก
กำรกระท ำนัน้ เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย   อย่ำงไรก็ตำม ก่อนจะมีกำรตัดสินลงโทษ ใหจ้ัดตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน เพื่อสอบสวนและสรุปขอ้เท็จจรงิ  โดยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำรมีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนตำมที่เห็นสมควร  และเมื่อไดส้รุปขอ้เท็จจริงแลว้ หำกพบว่ำมีควำมผิดจริง ใหพ้ิจำรณำบทลงโทษ และ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ รบัทรำบ  

6. เพื่อควำมเป็นธรรมต่อผูท้ี่ถูกกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำคอรร์ปัชั่น ในกรณีที่เห็นว่ำตนเองมิไดก้ระท ำควำมผิดตำมที่ถูก
กลำ่วหำ  ใหพ้นกังำนดงักลำ่วสำมำรถยื่นค ำรอ้งทกุขต์ำมวิธีและขัน้ตอนกำรรอ้งทกุขท์ี่ระบไุวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษัท โดยจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) และลงลำยมือช่ือผูย้ื่นค ำรอ้ง 
และสง่ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำ  ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรสอบสวนใหถื้อเป็นท่ีสิน้สดุ 

7. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะตอ้งท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่น ที่อำจเกิดขึน้จำกกำร
ปฏิบตัิงำนในแต่ละฝ่ำยอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยง และระเบียบต่ำง ๆ ใหม้ีควำม
เหมำะสมที่จะควบคมุควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ตลอดจนติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ 

8. บริษัทฯ จะรกัษำระบบควบคุมภำยในใหม้ีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและต่อตำ้นกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่น  
โดยกำรก ำหนดระเบียบ และขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิงำนใหร้ดักุม มีกำรถ่วงดลุ และท ำกำรตรวจสอบใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมระเบียบท่ีก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั 

 

9. บริษัทฯ จะน ำนโยบำยฉบบันีม้ำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนบุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรสรรหำ กำร
คดัเลอืก กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน  กำรเลือ่นต ำแหนง่ และกำรก ำหนดผลตอบแทน  



 
8 

 

10. พนกังำนไม่พึงหำประโยชนใ์ดๆ จำกต ำแหน่งหนำ้ที่ของตน เพื่อมีควำมสมัพนัธ์อนัมิชอบ ท ำกำรคุกคำมทำงเพศ     
กำรเลือกปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ (รวมถึงกำรเลือกปฏิบตัิโดยอำศยัเชือ้ชำติ เพศ ควำมพิกำร หรอืศำสนำเป็นเกณฑ์) 
ลกัทรพัย ์ขม่ขูบ่ีบบงัคบั หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัมิชอบดว้ยกฎหมำย  

11. พนักงำน และกรรมกำรทุกคน จะได้รบัส ำเนำระเบียบขอ้บังคับ จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยฉบับนี ้รวมทั้ง
นโยบำยแจง้เบำะแส ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์และบริษัทฯจะปิดประกำศไวบ้นบอรด์พนกังำน ท่ีส  ำนกังำนใหญ่ 
และส ำนกังำนสำขำทกุแหง่ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่พนกังำนทกุคนไดร้บัทรำบและเขำ้ใจถึงนโยบำยดงักลำ่ว และบรษัิทฯ ได้
ก ำหนดใหน้โยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนี ้เป็นหลกัสตูรในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ดว้ย รวมทัง้ ไดน้  ำขอ้มูล
ทัง้หมดขึน้ไวบ้น intranet และ บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.grouplease.international เพื่อใหบ้คุคลภำยนอกไดร้บั
ทรำบดว้ย และบริษัทฯจะประกำศใหพ้นกังำน  กรรมกำร และบคุคลภำยนอกทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่
ส  ำคญั 

12. บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรใหส้ินบน และกำรคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ ผูข้ำยสินคำ้ และผูร้บัเหมำ ท่ีบริษัทฯ
ติดต่อท ำธุรกิจดว้ย รบัทรำบตัง้แตเ่ริม่ตน้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ และในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม  โดยบริษัทฯ
สนบัสนนุให ้ผูข้ำยสินคำ้ ผูร้บัเหมำ และหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯติดตอ่ดำ้นธุรกิจดว้ย ยึดมั่นในมำตรฐำนกำร
รบัผิดชอบตอ่สงัคมเช่นเดียวกบับรษัิทฯ   

นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น ฉบบัแกไ้ขครัง้ที่  1 นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่วนัท่ี 18 กนัยำยน 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

     ___________________________ 

                    ( นำยสกล หำญสทุธิวำรนิทร ์) 
                ประธำนกรรมกำร  
      บรษัิท กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน) 
        
 

http://www.grouplease.international/

