
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที ่11/2562 เมื่อวันที ่17 กันยายน 2562) 

 

หลักการและเหตุผล 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัและเล็งเห็นถึงควำมส ำคญั ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
โปรง่ใส ปรำศจำกกำรใหส้ินบนหรือทุจริตคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดช่องทำงใหบ้คุคลภำยนอก ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ของบริษัทฯ สำมำรถแจง้เบำะแสมำยงับริษัทฯ ได ้เมื่อพบเห็น ล่วงรู ้หรือมีขอ้สงสยั หรือมีหลกัฐำนอนัควรเช่ือไดว้่ำ มี
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ กระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ขอ้บังคบั หรือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อ 
บรษัิทฯ  

วัตถุประสงค ์

1. สนบัสนนุใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียตำ่งๆ รอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด และ

กำรทจุรติใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

2. ก ำหนดช่องทำงในกำรรอ้งเรยีน และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติที่ปลอดภยัและเป็นควำมลบั 

3. ปอ้งกนักำรกระท ำผิดและกำรทจุริตที่อำจเกิดขึน้ในบรษัิทฯ และช่วยใหส้ำมำรถตรวจพบและลดควำมเสียหำยจำก

กำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติ  

4. สง่เสรมิภำพลกัษณแ์ละกำรมีจรยิธรรมที่ดีของบรษัิทฯ และพนกังำน  

 
เงือ่นไขการพิจารณาข้อร้องเรียน 

1. ขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นกำรกระท ำที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติ คอรร์ปัชั่น ทัง้ทำงตรง และทำงออ้ม กำรกระท ำผิดกฎหมำย 

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และกำรกระท ำที่อำจกระทบต่อ

ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 

2. ผูแ้จง้เบำะแสอำจเป็นพนกังำนของบรษัิทฯ หรือบคุคลภำยนอกก็ได ้แตจ่ะตอ้งระบช่ืุอ นำมสกลุ ที่อยู่ และหมำยเลข

โทรศัพท ์หรือช่องทำงกำรติดต่อ ที่บริษัทฯ สำมำรถติดต่อกลบัไปเพื่อสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมได้ อย่ำงไรก็ตำม     

บรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสใหผู้อ้ื่นรบัทรำบ  

3. กรณีที่ผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ไมร่ะบช่ืุอและช่องทำงติดตอ่ของตน  บรษัิทฯ จะไมพ่ิจำรณำเรือ่งที่ถกูรอ้งเรยีน

นัน้  

4. ขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นขอ้มลูที่เป็นควำมจรงิ และไมเ่ป็นกำรกลำ่วหำใหร้ำ้ยผูอ้ื่น โดยไมม่ีหลกัฐำนชดัเจนเพียงพอ  
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

 พนกังำนภำยใน หรอืบคุคลภำยนอก ที่พบเห็นกำรกระท ำที่สงสยัวำ่จะเขำ้ขำ่ยเป็นกำรกระท ำทจุรติคอรร์ปัชั่น ให้
หรอืรบัสนิบน หรอืกระท ำกำรผิดกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ หรอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี สำมำรถแจง้เบำะแส 
หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มรำยละเอยีด หลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมำยงับรษัิทฯ ได ้3 ช่องทำง ดงันี ้ 

1. ทำงไปรษณีย ์จ่ำหนำ้ซองถึง 

 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
บรษัิท กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน)  
ตูป้ณ. 149 ปณศ. บำงซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

2. ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนกิส ์(e-mail)  : whistleblowing@grouplease.co.th 
3. ทำง LINE ID : GLWhistleblowing หรอื QR Code  

 
 

 

บริษัทฯ จะประกำศนโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรียนและกำรแจ้งเบำะแส รวมทั้งช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสนี ้ ให้
พนกังำนทรำบ ทำงระบบงำนภำยใน (Intranet) รวมถึงน ำขึน้เว็บไซทข์องบรษัิทฯ และระบใุนรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ 
เพื่อใหบ้คุคลภำยนอกไดร้บัทรำบดว้ย 

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

1. กรณีเรื่องรอ้งเรียนที่ส่งมำทำงตูไ้ปรษณีย ์ผูจ้ัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะเป็นผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรไขตู ้ปณ. 

ดังกล่ำว เพื่อรวบรวมจดหมำยกำรแจ้งเบำะแสที่ถูกส่งเข้ำมำ  กรณีเรื่องรอ้งเรียนที่ส่งมำทำง จดหมำย

อิเลก็ทรอนิกส ์และทำง LINE ผูร้บัคือ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

2. ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะท ำกำรเปิดผนกึจดหมำยแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน โดยมีพยำนอีกอยำ่งนอ้ย 

2 คน ซึ่งไดร้บักำรมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร ทัง้นีเ้พื่อควำมโปรง่ใส และป้องกนักำรมีสว่นได้

เสยี และหำกผูถ้กูรอ้งเรยีนเป็นบคุคลใดบคุคลหนึ่งที่ไดร้บักำรมอบหมำยนี ้ใหถื้อวำ่บคุคลนัน้เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

และจะไมไ่ดร้บัอนญุำตใหอ้ยูร่ว่มในคณะกรรมกำรพิจำรณำเรือ่งดงักลำ่วในกำรด ำเนินกำรขัน้ตอ่ไป 
 

3.  ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนหรือเบำะแสตำ่ง ๆ ที่ไดร้บัจำกตู ้ปณ. และขอ้รอ้งเรียนที ่

ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้รบัผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งทำง LINE และน ำมำ

ลงทะเบียนรบัเรือ่งรอ้งเรียนไวท้กุเรื่อง เพื่อเป็นหลกัฐำน แยกเป็นเรื่องที่เขำ้ตำมเกณฑเ์ง่ือนไขกำรพิจำรณำขอ้

รอ้งเรยีน และเรือ่งที่ไมเ่ขำ้เกณฑต์ำมที่ระบขุำ้งตน้ 
 

mailto:whistleblowing@grouplease.co.th
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4. เรือ่งรอ้งเรยีนที่เขำ้ตำมเกณฑเ์ง่ือนไขขำ้งตน้ทกุเรื่อง จะถกูน ำมำพิจำรณำและด ำเนินกำรสอบสวนหำขอ้เท็จจริง

ต่อไป โดยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร เป็นผู้มีอ  ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมแต่จะ

เห็นสมควร อยำ่งไรก็ตำม หนึง่ในสมำชิกของคณะกรรมกำรสอบสวน ควรตอ้งประกอบดว้ย ผูจ้ดักำรฝ่ำยบคุคล 

และ/หรอืฝ่ำยกฎหมำย เพื่อใหค้  ำปรกึษำในกรณีกำรก ำหนดบทลงโทษ (ถำ้มี)  

5. หำกคณะกรรมกำรสอบสวนพบวำ่ มีเหตอุนัควรเช่ือตำมหลกัฐำนตำ่ง ๆ วำ่ ผูถ้กูรอ้งเรยีนมีควำมผิดจรงิ บรษัิทฯ 

จะใหส้ทิธิแก่ผูถ้กูรอ้งเรยีน ชีแ้จงแกข้อ้กลำ่วหำ  โดยใหจ้ดัท ำเป็นหนงัสือชีแ้จง พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำน (ถำ้

มี) เพ่ือพิสจูนค์วำมบรสิทุธ์ิของตน  โดยใหป้ฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เรือ่งกำรยื่นค ำรอ้งทกุข ์
 

6. ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนสรุปผลกำรสอบสวน พรอ้มทัง้เสนอบทลงโทษใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร เป็นผูม้ี

อ  ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติบทลงโทษผูก้ระท ำผิด โดยยึดตำมหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นระเบียบขอ้บังคับของ

บรษัิทฯ หรอื พิจำรณำใหด้ ำเนินคดีตำมกฎหมำย หำกเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
 

7. ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะจดัท ำสรุปผลกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ ในกำรประชุม

ครัง้ถดัไป ยกเวน้ กรณีที่มีกำรแจง้เบำะแสเรือ่งกำรทจุริตที่อำจกระทบต่อช่ือเสยีงของบรษัิทฯอย่ำงรำ้ยแรง หรือ 

เรื่องที่มีกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นผูถ้กูรอ้งเรียน จะตอ้งน ำเสนอให ้คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ

โดยดว่น เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนหำขอ้เท็จจรงิ หรอืพิจำรณำสั่งกำรตำมแตจ่ะเห็นสมควรตอ่ไป 
  

8. ทุกสิน้ปี ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จะจัดท ำรำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรียนทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นที่

เกิดขึน้ประจ ำปี เพื่อเปิดเผยไวใ้น แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้รำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ

บรษัิทฯ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ จะใชค้วำมระมดัระวงัในกำรปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มลูที่สำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรือผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็น

ควำมลบั และพนกังำนผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ จะไม่ถกูลงโทษทำงวินยั หรือลดต ำแหน่ง ถกูพกังำน หรือ

ใหอ้อก หรือถูกด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกิดผลรำ้ยต่อพนักงำนดังกล่ำว และจะเก็บรกัษำขอ้มูลกำรรอ้งเรียนไวเ้ป็นควำมลบั

เช่นกนั  โดยจะมีเฉพำะผูท้ี่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทำ่นัน้ท่ีจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูดงักลำ่วได ้ 

ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มูลจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนำ้ที่เก็บรกัษำขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และเอกสำร

หลกัฐำนของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นที่ไมม่ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งเช่นกนั เวน้แต่

เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ที่ท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร 
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วันที่มีผลบังคับใช ้ 

 นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรทจุรติ ฉบบัแกไ้ข ครัง้ที่ 1 นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่วนัท่ี 18 กนัยำยน 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

  ____________________________ 

              ( นำยสกล หำญสทุธิวำรนิทร ์) 
      ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

              บรษัิท กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน) 


