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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์อนัมิควรได ้ในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้งยดึถือปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้บริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความ
เสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการ
ดงักล่าว 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงนิสนับสนุน 

บริษทัฯ สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวติ สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศล ซ่ึงตอ้งน าไปใช้ส าหรับสาธารณกุศล
เท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกับระเบียบของ
บริษทัฯ  

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การรับ หรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที หรือเป็นการรักษา
สมัพนัธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นส่ิงอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 
ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมยอ่มจะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเก้ือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั  
อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ในท่ีสุด ซ่ึงบริษทัฯ 
ไม่สนบัสนุนการกระท าดงักล่าว โดยบริษทัฯ ยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัอาจสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

  - กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ตอ้งไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ 
ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อ่ื น ใด  กั บ ผู ้ ห น่ึ ง ผู ้ ใ ด ท่ี มี เจ ต น า เพ่ื อ ชั ก น า  ห รื อ ล ะ เว ้น ก าร ก ร ะท า ท่ี 
ไม่ถูกตอ้ง 

  - การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ควรเป็นการรับโดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับอยา่งผิด
กฎหมาย และของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

  - การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบติัตาม
สัญญาทางธุรกิจเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอย่างสมเหตุสมผลตามแนวปฏิบติัหรือระเบียบของ
บริษทัฯ 
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  - การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

 2. การรับหรือการใหข้องขวญัหรือของท่ีระลึก 

  - ก่อนการรับหรือใหข้องขวญัหรือของท่ีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวัญ ท่ีให้แก่กันในหน้าท่ีการงานควรมีราคา 
ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาสตามแนวปฏิบติัหรือระเบียบของบริษทัฯ 

  - ไม่รับหรือให้ของขวญัหรือของท่ีระลึก ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่
เป็นธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี หากจ าเป็นตอ้งรับของขวญัหรือของท่ีระลึก ท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

  - เก็บรักษาหลกัฐานการช าระเงินท่ีแสดงมูลค่าของขวญัหรือของท่ีระลึก  เพื่อสามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลงั 

  - กรณีท่ีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน  
ส่ิงของ หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีหน่วยงานภายนอกนั้นก าหนดไว ้

 3. การท าธุรกรรมกบัภาครัฐ 

  - ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา  เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี  หรือหน่วยงานของรัฐ 

  - ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ์   หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถ่ิน อาจมี
เง่ือนไข ขั้นตอน หรือวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

  - ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้งพนักงานของรัฐ ทั้ งในกรณี
วา่จา้ง เพ่ือมาเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษทัฯ โดยเง่ือนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และ
เหมาะสม  

 

แนวปฏิบัติในการด าเนินการเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน    
 

1. กระบวนการในการประเมนิความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  

บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเส่ียงของ 
แต่ละบริษทั ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ด้วย เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้ งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ 
(Detective Control) หากพบวา่หน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในใหดี้ข้ึน 

 
2. การป้องกนั 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ค่าตอบแทนท่ีให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตส านึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการ
ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการส ารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันท่ีมี
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ช่ือเสียงทั้ งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในกลุ่มส่ือสาร
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3. การจดัการอบรมและส่ือสาร  

สนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ก าหนดให้มีการอบรมพนกังานเพ่ือส่งเสริม
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและแนวทางปฏิบติัส าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนกังาน รวมถึง
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  ผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้น
เวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัฯ (www.samarthre.com) 
 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพ่ือเป็นการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางส าหรับพนกังาน 
และผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดใดๆ ทั้ งผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ผ่านทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่
ท่ีแจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือน าส่งดว้ยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามขั้นตอน
และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป บริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการ
เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั้งส้ิน 
 

5. การก ากบัดูแลและตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบตามแนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดในเร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของแต่ละหน่วยงานในรอบปีท่ีผา่นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหา นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอ้งสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่ง
สม ่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูเ้สนอช่ือและ
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  

บทลงโทษ 

การกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนตามนโยบายน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ
ท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายดว้ย 

 

 

http://www.samarthre.com/

