นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น (Anti Corruption Policy)
1. บทนา
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จำกัด (มหำชน) มีแนวทำงในกำรบริ หำรธุรกิจโดยยึดมัน่ กับพันธกิจที่มีต่อลูกค้ำ
คู่คำ้ โดยกำรให้บริ กำรด้วยควำมรวดเร็ ว โปร่ งใส เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ สร้ ำงทีมงำนที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม
มีควำมซื่ อสัตย์ในจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงำนด้วยควำมโปร่ งใสยุติธรรม รวมทั้งปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั เติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะ
นำมำซึ่งควำมเจริ ญก้ำวหน้ำของทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อใช้
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิของทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ห้ำมกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบโดยกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ไม่ว่ำจะโดยกำรนำเสนอ (offering) กำรให้
ค ำมั่น สั ญ ญำ (promising) กำรขอ (soliciting) กำรเรี ย กร้ อ ง (demanding) กำรให้ ห รื อ รั บ สิ น บน (giving or
accepting bribes) หรื อกำรกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริ ตคอร์รัปชัน่

2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2.1 เพื่อกำหนดมำตรกำร แนวทำงต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบที่
อำจเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงควำมเสี่ ยงในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจทำให้เกิดกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในบริ ษทั
2.2 เพื่อกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคคล หรื อคณะบุคคลในบริ ษทั ให้ทำหน้ำที่ตำมมำตรกำร
แนวทำงที่กำหนดเพื่อป้องกัน ตรวจสอบหรื อสอบทำน ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2.3 เพื่อกำหนดให้มีแนวทำง ช่องทำง ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถร้องเรี ยนเมื่อมีขอ้ ร้องเรี ยน หรื อ
พบเห็นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ทอี่ ำจมีกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อไม่เป็ นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ได้อย่ำงทันท่วงที

3. ขอบเขตของนโยบาย
นโยบำยฉบับนี้มีขอบเขตกำรปฏิบตั ิครอบคลุมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำร
ชุดย่อย ผูบ้ ริ หำร บุคลำกรทุกคนในบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
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4. คานิยาม
“การทุจริตคอร์ รัปชั่น”1 หมำยถึง กำรใช้อำนำจที่ได้มำหรื อกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยูใ่ นทำงมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น รู ปแบบของกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ให้หมำยควำมรวมถึงสิ นบน สิ่ งของที่มีมูลค่ำ สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด กำรมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนเช่น กำรให้ของขวัญหรื อบริ กำร กำรให้เงินสดหรื อสิ่ งของแทนเงินสด กำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และ
กำรคอร์รัปชัน่ ระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน
“พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนของบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” หมำยถึง นำยหน้ำ ตัวแทน คู่สัญญำ ตัวกลำง ผูท้ ี่ทำธุรกิจร่ วมกับ
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
“การติ ด สิ น บน” 2 หมำยถึ ง กำรเสนอ กำรสั ญ ญำ หรื อ กำรมอบ รวมทั้ง กำรเรี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งของที่มีมูลค่ำ ไม่ว่ำจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ หรื อเพื่อรักษำ
หรื อ แนะน ำธุ ร กิ จ ให้ กับ บริ ษ ัทใดโดยเฉพำะ หรื อ เพื่ อ รั ก ษำผลประโยชน์อื่น ใดอันไม่ เ หมำะสมตำมหลัก
จรรยำบรรณธุรกิจ
“ประโยชน์ อื่นใด”3 หมำยถึง สิ่ งทีม่ ีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริ กำร กำรรับ
กำรฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

5. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ ำ มมิ ใ ห้ ก รรมกำร และกรรมกำรชุ ด ย่อ ย ผู ้บ ริ ห ำรและพนัก งำนของบริ ษ ัท ไมโครลิ ส ซิ่ ง จ ำกัด
(มหำชน) เรี ยกร้อง ดำเนินกำร หรื อ ยอมรับกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรื อ
คนรู้ จัก โดยให้ถือปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อ บังคับ ที่เกี่ ยวข้อ งกับกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจว่ำ บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม

ที่มำ : คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Program)” 2558.
2
ที่มำ : คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Program)” 2558.
3
ที่มำ : ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดย
1

ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543
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6. หน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
6.1 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรควบคุ ม และดู แ ลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่นในภำพรวม อนุมตั ินโยบำย และกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
6.2 คณะกรรมการบริหาร มีหน้ำที่ในกำรออกแบบและจัด ทำแผน ขั้นตอน และกำรควบคุมภำยใน
สำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต เพื่อป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
ขององค์ก ร พิ จ ำรณำและให้ ข้อ แนะน ำเกี่ ย วกับ กำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
โดยทำกำรสอบทำนตำมมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง จำกรำยงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
เกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งสอบทำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดควำมเสี่ ยงนั้น
6.4 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นหน่วยงำนอิสระและเป็ นกลำง ทำหน้ำที่ตรวจสอบ
และให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินสถำนะของควำมเสี่ ยง และกำรควบคุมภำยในของมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6.5 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้ำที่ติดตำมผล/อบรม/เผยแพร่ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริ ต
คอร์รัปชัน่ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6.6 พนักงานทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้

7. หน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
7.1 การไม่รับสินบนและการไม่ทุจริตคอร์ รัปชั่น
มาตรการ
(1) ไม่เกี่ยวข้องกับกำรติดสิ นบน หรื อกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่ว่ำจะดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ต่อ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กบั หน่วยงำนภำครัฐ หรื อภำคเอกชน
(2) ไม่เสนอหรื อให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐช่วย
อำนวยควำมสะดวก หรื อเพื่อให้บริ กำรที่รวดเร็ วขึ้น
(3) หลีกเลี่ยง และไม่ให้กำรสนับสนุนกำรทำธุรกิจกับบุคคลหรื อหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยทุจริ ตคอร์รัปชัน่
7.2 การให้ หรื อรับสิ่งของหรื อประโยชน์ อื่นใด
มาตรการ
(1) ไม่เรี ยกร้อง หรื อร้องขอสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดกับบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวกับบริ ษทั ไม่ว่ำจะ
ดำเนินกำรไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
หน้า 3 จาก 6

(2) ไม่รับ ไม่ให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเนื่ องมำจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริ ษทั ไม่ว่ำจะ
กระทำเพื่อตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีขอ้ ควรพิจำรณำดังนี้
(2.1) กำรรับหรื อ ให้สิ่งของหรื อ ประโยชน์อื่นใด ให้กระทำได้เฉพำะในโอกำสหรื อเทศกำล
สำคัญอันเป็ นประเพณี นิยมทัว่ ไป โดยพิจำรณำถึงมูลค่ำที่เหมำะสมกับโอกำส บุคคล และตำแหน่งหน้ำที่ของ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับ ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวจะต้องไม่ก่อให้เกิดอิทธิพลที่จะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจหรื อได้รับ
ประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรม
(2.2) กรณี เ ป็ นกำรรั บ หรื อ ให้ เงิ น สด หรื อ สิ่ ง เที ย บเท่ ำเงิ นสด โดยเฉพำะเป็ นกำรกระทำต่อ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้พึงระมัดระวังให้มำก เนื่องจำกอำจเกิดควำมเสี่ ยงต่อกำรถูกเข้ำใจว่ำเป็ นกำรติดสิ นบนได้
7.3 ความรักษาความเป็ นกลางทางการเมือง
มาตรการ
(1) ให้พึงรักษำควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือ ง โดยไม่ใช้ชื่อของบริ ษทั ในกำรให้กำรช่ วยเหลือ หรื อ
สนับสนุ นทำงกำรเมือง พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ ง หรื อ กลุ่ มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ ง และไม่เข้ำร่ วม
กิจกรรมใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อให้กำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
(2) ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำรเมืองที่เป็ นควำมสนใจส่วนตัวโดยใช้ทรัพย์สิน ทรัพยำกร
หรื อเวลำในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ให้บริ ษทั
(3) บริ ษทั ให้กำรสนับสนุนกำรใช้สิทธิ ทำงกำรเมือ งของตนเอง ในฐำนะพลเมืองดี ตำมกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.4 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
มาตรการ
(1) กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุ นต้องมีกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงโปร่ งใส
ปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ และมีข้ นั ตอนในกำรติดตำมตรวจสอบว่ำได้ถูกนำไปใช้ตำม
วัตถุประสงค์ที่เหมำะสมโดยไม่ส่อไปในทำงว่ำเป็ นกำรติดสิ นบนหรื อทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และไม่เชื่อมโยงกับกำร
พรรคกำรเมืองหรื อนักกำรเมืองใด ๆ
(2) องค์กรหรื อหน่วยงำนที่รับบริ จำคจำกบริ ษทั ต้องเป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง
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8. การพิจารณาโทษกรณีมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
8.1 กรณีเป็ นกรรมการบริษัท หรื อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา หรื อผู้เชี่ยวชาญ
มาตรการ
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 กรณีเป็ นพนักงานบริษัท
มาตรการ
ให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงวินยั ที่กำหนดตำมระเบียบ ข้อบังคับ ที่บริ ษทั กำหนด

9. มาตรการและแนวทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
กรณีมีผู้พบเห็นพฤติการณ์ ที่อาจส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชั่น บริษัทได้ จัดช่ องทางการแจ้ งเบาะแส
หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่ อ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามช่ องทางต่ าง ๆ ได้ แก่ ช่ องทาง
โทรศั พ ท์ ช่ อ งทางอี เ มล์ (E-Mail) เป็ นต้ น โดยได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท ราบทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.microleasing.co.th) โดยบริษัทจะเก็บไว้เป็ นความลับ เพื่อมิให้ ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรียนได้ รับความ
เดือดร้ อนแต่อย่างใด
(1) ช่องทำง E-Mail ที่ประกำศให้ทรำบทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
winit@microleasingplc.com
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ chalong@microleasingplc.com
(2) ช่องทำงโทรศัพท์มือถือ
- กรรมกำรผูจ้ กั ำร
โทร.มือถือ 06-3208-8585
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
โทร.มือถือ 06-3208-3355
(3) ช่องทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยูด่ งั นี้
(ระบุชื่อตำแหน่งที่ตอ้ งกำรให้เป็ นผูร้ ับจดหมำย)
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนำมจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

10. การเผยแพร่ นโยบายการป้องกันและต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีกำรเผยแพร่ นโยบำยให้บุคลำกรภำยในบริ ษทั ทรำบว่ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่นและกำร
ปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดัง กล่ ำ วเป็ นเรื่ อ งส ำคัญ มำกส ำหรั บ ทุ ก คนในบริ ษ ัท โดยมี ก ำรสื่ อ สำรภำยในอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้เกิด ผลดี ในกำรก่อ ให้เกิ ดควำมร่ วมมือ นำมำซึ่ งควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิ และสำมำรถ
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ดำเนิ นกำรลงโทษได้หำกมีผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตำม รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรให้บุคคลภำยนอกบริ ษทั ได้รับทรำบ ซึ่ งจะทำ
ให้เห็นถึงควำมโปร่ งใสและควำมน่ำเชื่อถือของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อก่อให้เกิดชื่อเสี ยงที่ดี
และยับยั้งผูท้ ี่ตอ้ งกำรกระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นต่อบริ ษทั นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรกระตุน้ ให้มีกำรแสดงควำม
คิดเห็นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วย โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั

11. การประเมินความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงำนที่เป็ นกลำง ทำหน้ำที่ตรวจสอบและให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบ ประเมินสถำนะของควำมเสี่ ยง และกำรควบคุมภำยในของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ครอบคลุม ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนิ นกำรของกระบวนกำรทำงบัญ ชี และกำรเก็บ บันทึกข้อ มูล รวมถึ ง
กระบวนกำรอื่น ๆในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กระบวนกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
-----------------------------------------------------------------
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