นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ได้ เข้ าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต ” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
เพื่อให้ มั่นใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนิ นการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชันได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ เอสซีจี จึงได้ จดั ทา “นโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้
ให้ คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งธุร กิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กับบริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อ
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ม่ เ หมาะสมทางธุ ร กิ จ เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อบัง คับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของเอสซีจีดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับ ดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะจัดการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความ
้
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
4. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่า
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชันที่อาจ
เกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีทกุ ระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันและจรรยาบรรณ
เอสซีจี โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานเอสซีจี ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี ต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี โดยใช้
มาตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมื อในการรายงานการทุจ ริ ตคอร์ รัปชัน ตามที่เอสซี จี กาหนดไว้ ใน
Whistleblower Policy
4. ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่เอสซีจีกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. เอสซีจีตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้
6. เอสซี จี มุ่ง มั่นที่ จะสร้ างและรั กษาวัฒ นธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า คอร์ รัปชัน เป็ นสิ่ง ที่ ยอมรั บไม่ได้ ทัง้ การทา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดย
กาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณเอสซีจี
คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ รวมทังระเบี
้
ยบ และคู่มือปฏิบตั ิงานของเอสซีจีที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ื่นใดที่เอสซีจีจะกาหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จา่ ย
การให้ มอบ หรื อรับ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้ หรื อรับเงินบริจาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจ
ว่าเงินบริจาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

3/3

