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นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัท เอส 11 กรุป จํากัด (มหาชน) มีเจตจํานงมุงมั่นในการดําเนินธุร กิจ ดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุงเนนการตอตาน
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ มีการดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ และสามารถตรวจสอบได ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางเหมาะสม และโปรงใส
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหาที่สงผลกระทบตอคนในสังคมเปนอยางมาก ตัวอยางเชน กอใหเกิดความไม
ยุติธรรมขึ้นในองคกร ทําใหประสิทธิภาพในหนวยงานลดทอนหรือสูญเสียไป ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนคาใชจายที่มากเกินจริง
นอกจากผลเสียในแงการปฎิบัติการขององคกรแลว ยังมีผลเสียถึงภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ ดวย สําหรับในภาพรวมแลว การ
ทุจริตคอรรัปชั่นเปนการทําลายความมั่นคง เสถียรภาพทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นในการลงทุน และภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ทั้งนี้มูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น คือ การขาดคุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะที่เปนองคกร
แหงคุณธรรม จึงมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ และใหถือวาการตอตานการทุจริต เปนสวนหนึ่งของการ
มุงเนนสรางบุคลากรใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตอบริษัทฯ และตอสังคมโดยรวม
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทํา ”นโยบายตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรนี้ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผูบริหาร และบุคลากรของบริษัท พรอมผลักดันสงเสริมใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร ซึ่ง
จะนําไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม พรอมกําหนดชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายัง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือตามชองทางที่กําหนดไวใน คูมือการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ในกรณีที่พบเหตุการณ
และการกระทําที่สอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคล รวมทั้งกําหนดบทลงโทษในการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
ดวยตอไป
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
การทุจริตคอรรัปชั่น (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การละเวนการปฎิบัติ หรือการใชตําแหนงอํานาจหนาที่ที่ไดมา
หรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพื่อผลประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน หรือการกระทําเพื่อมิให
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ กระทํา หรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันจะนํามาซึ่งประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน
โดยขัดตอศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี อันจะนําไปสูความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น ทั้งโดยทางตรง และทางออม
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทําการอันใดที่เปนการเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นทุก
รูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะเปนผูรับ ผูให หรือผูเสนอให ทั้งที่เปนตัว
เงิน และไมเปนตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายต อ ต านคอร รั ป ชั่ นนี้ อย า งเคร งครั ด สม่ํ า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบั ติ และข อ กํ า หนดในการ
ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบขอบังคับทางธุรกิจ และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรขององคกรไดเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจไดวา ระบบเหลานี้เปนไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจัดการ คณะจัดการ และผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ และใหการ
สงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝายรวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและ
ขอกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหนาที่และรับความผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให
เปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับ
ดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และใหรายงาน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. พนักงานบริษัทฯ ไมพึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯทั้งนี้
ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบใหไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอ
สงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบโดยผานชองทางตางๆ ตามที่กําหนด
ไว
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯโดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว
4. ผูกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดตอขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว นอกจากนั้น อาจพิจารณาโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
6. บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง และรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ดี ตามหลักศีลธรรม และจริยธรรม โดยยึดมั่นวาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได ไมวาจะเปนการกระทําทั้งทางตรง หรือทางออม
ขอกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแตการสรรหา หรือ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใหปฏิบัติใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อื่นใดที่บริษัทฯ จะกําหนดขึ้นตอไป
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3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กําหนดให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
3.1 ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจาย การให มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหเปนไป
ตามที่หลักเกณฑของบริษัทฯ
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให หรือรับเงินบริจาค ตองเปนไปอยางโปรงใส และ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงิน หรือทรัพยสินตางๆ ดังกลาวไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ หามใหหรือรับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ และการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย

