นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริษทั สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฉบับนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562)

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการกาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์อนั มิควรได้ ในทุกรู ปแบบทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ขององค์กร ตนเอง ครอบครั ว เพื่ อน คนรู ้จัก หรื อบุ คคลอื่ นใด ซึ่ งกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จะต้องยึดถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีสิทธิ และเสรี ภาพ
ทางการเมื องตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ ท าให้บ ริ ษทั ฯ สู ญ เสี ยความเป็ นกลาง หรื อได้รับความ
เสี ยหายจากการเข้าไปมี ส่วนเกี่ ยวข้องทางการเมื อง รวมถึงการใช้ท รัพยากรใดๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนิ นการ
ดังกล่าว
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบั
ชุม ชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุ รกิ จหรื อการบริ จาคเพื่อการกุศล ซึ่ งต้องนาไปใช้สาหรั บสาธารณกุศล
เท่ านั้น รวมทั้งสนับสนุ นเพื่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบี ยบของ
บริ ษทั ฯ
3. การรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน ของกานัล หรื อประโยชน์ อื่นใด
การรับ หรื อการให้ตามประเพณี และศี ลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึ งความกตัญ ญูกตเวที หรื อเป็ นการรักษา
สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็ นสิ่ งอันพึงปฏิบตั ิตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุ น หรื อมีพนั ธะต่อกัน
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และอาจทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์ในที่สุด ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ไม่สนับสนุนการกระทาดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การรับหรื อการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่ชอบธรรม
- กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ต้องไม่รับหรื อให้เงิ น ทรัพย์สิน สิ่ งของ
ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น ใ ด กั บ ผู ้ ห นึ่ ง ผู ้ ใ ด ที่ มี เจ ต น าเพื่ อ ชั ก น า ห รื อ ล ะ เว้ น ก าร ก ร ะ ท าที่
ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ควรเป็ นการรั บโดยธรรมจรรยา ไม่เป็ นการรับอย่างผิด
กฎหมาย และของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสาหรั บ การเลี้ ยงรับ รองทางธุ รกิ จ และการใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาทางธุรกิจเป็ นเรื่ องที่ ยอมรับได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลตามแนวปฏิ บตั ิหรื อระเบี ยบของ
บริ ษทั ฯ

1

- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
ต้องให้แน่ใจว่าการให้น้ นั ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น
2. การรับหรื อการให้ของขวัญหรื อของที่ระลึก
- ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญหรื อของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ โดยสิ่ งของหรื อของขวัญ ที่ ใ ห้ แ ก่ กั น ในหน้ า ที่ ก ารงานควรมี ร าคา
ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาสตามแนวปฏิบตั ิหรื อระเบียบของบริ ษทั ฯ
- ไม่รับหรื อให้ของขวัญหรื อของที่ระลึก ที่อาจทาให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยไม่
เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ หากจาเป็ นต้องรับของขวัญหรื อของที่ระลึก ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชาระเงิ น ที่ แสดงมูลค่าของขวัญ หรื อของที่ ระลึ ก เพื่ อ สามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลัง
- กรณี ที่รับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่ วยงานภายนอก อาจรับเงิน
สิ่ งของ หรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกาหนดไว้
3. การทาธุรกรรมกับภาครัฐ
- ดาเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่ น อาจมี
เงื่อนไข ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
- ปฏิ บัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรื อท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี
ว่าจ้าง เพื่อมาเป็ นที่ ปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างเป็ นต้องโปร่ งใส และ
เหมาะสม

แนวปฏิบัติในการดาเนินการเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของทุกหน่ วยงานตามประเด็นความเสี่ ยงของ
แต่ละบริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นอยู่ด้วย เพื่ อให้มนั่ ใจว่าทุ กหน่ วยงานต้องมี ระบบ
ควบคุ มภายในที่ เหมาะสม ทั้งการควบคุ ม แบบป้ องกัน (Preventive Control) และการควบคุ มแบบตรวจสอบ
(Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรื อมีการทุจริ ต จะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หารระดับสู ง พร้อมเสนอแนวทางในการป้ องกัน และปรับปรุ ง
ระบบควบคุมภายในให้ดีข้ ึน
2. การป้องกัน
เพื่อให้มนั่ ใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กบั พนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึ ก และไม่เป็ นเหตุแห่ งการก่อให้เกิดการ
ทุจริ ต ฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลของบริ ษทั ฯ จะรวบรวมรายงานผลการสารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่ มี
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ชื่ อเสี ยงทั้งในและต่ างประเทศ รวมถึ งการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกับฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลของบริ ษ ัทฯ ในกลุ่ มสื่ อสาร
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสื่ อสาร
สนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริ ม
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและแนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ใน
เว็บไซต์ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริ ษทั ฯ (www.samarthre.com)
4. การรายงานและช่ องทางการรายงาน
เพื่อเป็ นการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยรายงานการละเมิดนโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสาหรับพนักงาน
และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสการกระท าผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิ บาล จรรยาบรรณ กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ผ่านทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยู่
ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อนาส่ งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดาเนิ นการตามขั้นตอน
และส่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป บริ ษทั ฯ จะปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสโดยไม่มีการ
เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสแก่ผใู ้ ดทั้งสิ้น
5. การกากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุ ปผลการตรวจสอบตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดในเรื่ องการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของแต่ละหน่วยงานในรอบปี ที่ผา่ นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิ บั ติ และข้อ ก าหนดในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอชื่อและ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งดังกล่าวในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ยอมรับที่จะปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
บทลงโทษ
การกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝื นตามนโยบายนี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายด้วย
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