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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ความเป็ นมา
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) หรือ (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี และจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในประเด็น
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทีเ่ กีย่ วเนื่องจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลำย บริษทั ฯจึงได้กำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์รบั ชันนี
่ ้ขน้ึ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นแนวทำงให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ยดึ ถือและนำไปปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด

นโยบาย
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯนี้ได้ถูกกำหนดขึน้ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ทุกระดับของบริษทั ฯ ตลอดจนบุคคลทีท่ ำหน้ำทีเ่ พื่อ หรือเกีย่ วข้อง หรือในนำมบริษทั ฯ ได้หลีกเลีย่ งกำรกระทำกำรใด ๆ
ทีเ่ ป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือเชื่อได้ว่ำมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
บริษทั ฯจะมีกำรทบทวน ปรับปรุง สอบทำน รำยละเอียดของขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ทิ ก่ี ำหนดขึน้ ตำมนโยบำยนี้อย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สภำพ
ข้อเท็จจริงของปั ญหำกำรทุจริตคอรร์รปั ชันที
่ เ่ ปลีย่ นแปลงไป

ขอบเขต
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้ ได้ถูกกำหนดให้ใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับของ
บริษทั ฯ ตลอดจนบุคคลทีท่ ำหน้ำที่ เพื่อ หรือเกีย่ วข้อง หรือในนำมบริษทั ฯ ต่อกำรกระทำใดๆไม่ว่ำโดยตรง หรือ โดยอ้อม
หรืออำจจะส่งผลต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ ผลประโยชน์ หรือ ธุรกิจของบริษทั ฯ

คานิ ยาม
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมำยถึง กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่ถูกต้อง เช่น กำรให้ของขวัญหรือบริกำร กำรให้เงินสด
หรือสิง่ ของแทนเงินสด กำรให้สนิ บนเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนเอกชน ไม่ว่ำจะเป็ นรูปแบบใดก็
ตำม โดยกำรเสนอให้ กำรให้สญ
ั ญำ กำรให้คำมัน่ กำรเรียกร้อง หรือกำรรับเงิน หรือสิง่ ของแทนเงินสด ผลประโยชน์อ่นื ๆ
ทีไ่ ม่เหมำะสม และกำรปกปิ ดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ซึง่ เป็ นกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎหมำย ระเบียบ นโยบำยของบริษทั ฯ
หรือต่อศีลธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจทีด่ ี รวมถึงกำรเอือ้ ประโยชน์ในทำงธุรกิจให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และ
คนรูจ้ กั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นั นำมำซึง่ ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ เว้นแต่เป็ นกำรกระทำในกรณีทก่ี ฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิ
ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้

บทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ - มีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำ กำหนด อนุมตั นิ โยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และทบทวนนโยบำยเป็ นประจำ เพื่อให้เหมำะสม
กับกลยุทธ์ และควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ - มีหน้ำทีส่ อบทำน และประเมินระบบควบคุมภำยใน ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงินและบัญชี ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเป็ นไปตำมมำตรกำร
กำรดำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นไปตำมมำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เหมำะสม และมีควำมรัดกุม
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3. คณะกรรมกำรบริหำร - มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรทบทวนนโยบำยตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และให้ควำมเห็นชอบในกำรแก้ไขปรับปรุง
เพื่อเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
4. ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง - มีควำมรับผิดชอบต่อกำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันไปเผยแพร่
่
ให้กบั พนักงำนเพื่อนำไปปฏิบตั ิ
5. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน - ตรวจสอบและสอบทำนกระบวนกำร กำรปฏิบตั งิ ำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำม
นโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั แิ ละกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมีระบบ
ควบคุมทีเ่ หมำะสม
และเพียงพอต่อควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ อ่ ำจเกิดขึน้
และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผูร้ ายงาน
บริษทั ฯได้จดั เตรียมช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแส และกำรคุม้ ครองผูร้ ำยงำนตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในนโยบำย
กำรรับเรื่องร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำย โดยผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสเรื่อง
กำรทุจริตคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั ควำมคุม้ ครองตำมทีบ่ ริษทั ฯกำหนดไว้

แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนทุกระดับของบริษทั ฯ ตลอดจนบุคคลทีท่ ำหน้ำที่ เพื่อ หรือ เกีย่ วข้อง หรือ ในนำมของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตนในเรื่องต่อไปนี้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง เป็ นกำรช่วยเหลือไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ในรูปของเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้กเู้ งิน กำรให้สงิ่ ของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรค
กำรเมือง กำรซือ้ บัตรเข้ำชมงำนทีจ่ ดั เพื่อระดมทุน หรือบริจำคเงินให้แก่องค์กรทีม่ คี วำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพรรคกำรเมือง
หรือกำรเปิ ดโอกำสให้พนักงำนลำหยุดโดยไม่รบั ค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำงหรือเป็ นตัวแทนบริษทั ฯ เพื่อร่วมดำเนินกำรเกีย่ วกับ
กำรรณรงค์ทำงกำรเมือง
บริษทั ฯมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมีควำมประสงค์จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง
เพื่อส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องมีกำรลงบันทึกไว้
อย่ำงถูกต้อง มีหลักฐำนและกำรอนุมตั ติ ำมขัน้ ตอน เพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลัง
บริษทั ฯสนับสนุนกำรใช้สทิ ธิในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ ถือเป็ นกำร
รักษำสิทธิทส่ี ำคัญ และเป็ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย อย่ำงไรก็ตำม กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเมือง หรือกำรทำกิจกรรมทำงกำรเมือง ต้องเป็ นกำรร่วมกิจกรรมในนำมส่วนตัว ไม่สำมำรถอ้ำงอิงกำรเป็ นตัวแทน
ของบริษทั ฯ
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และเงิ นสนับสนุน
กำรบริจำคเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อกำรกุศล ทัง้ ในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น กำรให้ควำมรู้ หรือสละเวลำ เป็ นต้น บริษทั ฯสำมำรถเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม
ตลอดจนประชำสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่บริษทั ฯโดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทำงธุรกิจ
กำรให้เงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็ นเงิน หรือสิง่ ของแทนเงินสดแก่กจิ กรรม หรือโครงกำร จะต้องดำเนินกำร
ด้วยควำมโปร่งใส มีกำรลงบันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง มีหลักฐำนและกำรอนุมตั ติ ำมขัน้ ตอน เพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลัง
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3. การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล และผลประโยชน์อื่นใด
กำรให้ ของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์อ่นื ใด อำจเป็ นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
และอำจกลำยเป็ นสินบน หำกเป็ นสิง่ จูงใจให้เจ้ำหน้ำทีก่ ระทำกำร โดยมิชอบด้วยหน้ำที่ บริษทั ฯจึงคำดหวังว่ำ ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องในเรื่องเหล่ำนี้จะสำมำรถใช้วจิ ำรณญำนในกำรตัดสินใจว่ำ ของขวัญ ของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองทีเ่ กิดขึน้ มี
ควำมเหมำะสมในแต่ละวำระ เหมำะสมกับผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือกำรยอมรับในสังคม และ
ต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ กำรรับ และ/หรือ กำรให้ ของขวัญ ของ
กำนัล และกำรเลีย้ งรับรอง ต้องเป็ นไปตำมแนวทำงทีบ่ ริษทั ฯกำหนด
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จและการติ ดต่องานกับภาครัฐ
กำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ และกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ จะต้องดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำรนัน้ ๆ และเป็ นไปตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด

การดาเนิ นการ
1. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ฝ่ ำยจัดกำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ห้ำมกระทำกำรอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริต
คอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
2. พนักงำนไม่ควรละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯทีเ่ ข้ำข่ำยทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดย
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชำหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทรำบโดยเร็ว และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตำมนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน
3. บริษทั ฯจะให้ควำมเป็ นธรรม และคุม้ ครองบุคคลทีป่ ฏิเสธกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือแจ้งเบำะแสเรื่องกำรทุจริต
คอร์รปั ชันให้
่ กบั บริษทั ฯ หรือให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตำมทีบ่ ริษทั ฯได้กำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน และคู่มอื จริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
4. บริษทั ฯจะสือ่ สำรนโยบำยและมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ นโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน
ผ่ำนวิธกี ำรต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศ ระบบอินทรำเน็ต เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้แก่พนักงำนของ
บริษทั ฯ และสือ่ สำรให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทรำบผ่ำนทำงช่องทำงเว็บไซด์ และรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯจะเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรืออำจเกิด
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เพื่อให้กำรปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
6. บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในซึง่ ครอบคลุมด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนกำรอื่นๆ ภำยในบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีกำรสือ่ สำรผล
กำรควบคุมภำยในให้บุคลำกรทีร่ บั ผิดชอบทรำบ
7. บริษทั ฯจัดให้มกี ำรเก็บรักษำเอกสำร หลักฐำน และบันทึกรำยกำรต่ำง ๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อกำรตรวจสอบ
เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง และเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำไม่มรี ำยกำรใดทีไ่ ม่ได้รบั กำรบันทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได้ หรือ
รำยกำรทีเ่ ป็ นเท็จ
8. บริษทั ฯจัดให้มกี ำรตรวจสอบระบบงำนภำยใน ครอบคลุมกิจกรรมทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ เช่น กำรขำย กำรจัดซือ้
จัดจ้ำง เป็ นต้น เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ ระบบกำรควบคุมภำยในจะบรรลุเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ ตรวจสอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนว่ำเป็ นไปตำมระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบกำรปฏิบตั งิ ำนให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้
9. บริษทั ฯจะพิจำรณำ และลงโทษผูก้ ระทำกำรฝ่ ำฝืนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำทีเ่ พิกเฉยต่อ
กำรกระทำผิด หรือรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึง่ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำผิด
ระเบียบวินยั ตำมระเบียบข้อบังคับกำรทำงำนทีก่ ำหนดไว้ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำนัน้ ผิด
กฎหมำย

