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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากบัดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชนั ทอีาจเกดิขนึจากการปฏบิตังิานและการติดต่อกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เพือให้ไดม้าซงึผลประโยชน์อนัมคิวรได ้ใน

ทุกรูปแบบทงัทางตรงหรอืทางออ้ม ไมว่่าเพือประโยชน์ขององค์กร ตนเอง ครอบครวั เพือน คนรูจ้กั หรอืบุคคลอนืใด 

ซงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม จะตอ้งยดึถอืปฎบิตัอิย่างเครง่ครดั ดงันี 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บรษิัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์เป็นประมุข  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมสีทิธแิละ

เสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่จะไม่ดําเนินการใดๆ ทีทําให้บรษิัทฯ สูญเสยีความเป็นกลาง หรือ

ไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกยีวขอ้งทางการเมอืง รวมถงึการใชท้รพัยากรใดๆ ของบรษิทัฯ เพือ

ดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพือการกศุลและเงินสนับสนุน 

บรษิทัฯ สนับสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมเพือการพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งเศรษฐกจิและความเขม้แขง็

ให้กบัชุมชนและสงัคม ผา่นขบวนการทางธุรกจิหรอืการบรจิาคเพือการกุศล ซงึตอ้งนําไปใชส้ําหรบัสาธารณ

กศุลเท่านัน รวมทงัสนับสนุนเพือธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมเีอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคล้องกบัระเบยีบ

ของบรษิทัฯ  

3. การรบัและให้ของขวญั ทรพัยสิ์น ของกาํนัล หรือประโยชน์อืนใด 

การรบั หรอืการให้ตามประเพณีและศลีธรรมจรรยา เพอืแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที หรอืเป็นการรกัษา

สมัพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิงอันพึงปฏิบตัิตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวญั 

ทรพัย์สนิ ของกํานัล หรอืประโยชน์อนืใดทีไม่เหมาะสมย่อมจะทําใหเ้กดิภาพลกัษณ์ของการเกอืหนุน หรอืมี

พนัธะต่อกนั  อนัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัิหน้าท ีและอาจทําให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ใน

ทสีดุ ซงึบรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนการกระทําดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี 

  1. การรบัหรอืการใหท้รพัย์สนิ หรอืประโยชน์อนืใด อนัอาจสรา้งแรงจูงใจในการตดัสนิใจอย่างไมช่อบธรรม 

  - กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม ต้องไมร่บัหรอืใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ สงิของ 

ห รือ ป ร ะ โย ช น์ อื น ใด  กับ ผู้ ห นึ ง ผู้ ใด ที มี เจ ต น า เพื อ ชัก นํ า  ห รือ ล ะ เว้น ก ารก ร ะทํ า ที 

ไมถู่กตอ้ง 

  - การรบัของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อนืใด ควรเป็นการรบัโดยธรรมจรรยา ไมเ่ป็นการรบัอย่างผดิ

กฎหมาย และของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์ใดนนัตอ้งไมใ่ชส่งิผดิกฎหมาย 

  - การใชจ้่ายสาํหรบัการเลยีงรบัรองทางธุรกจิ และการใชจ้่ายอนืๆ ทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตัติาม

สญัญาทางธุรกจิเป็นเรอืงทียอมรบัได ้แต่ต้องใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผลตามแนวปฏิบตัิหรอืระเบยีบ

ของบรษิทัฯ 

  - การใหข้องขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืนใดแกเ่จา้หน้าทีของรฐั ทงัในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้นัไมข่ดัต่อกฎหมาย  และจารตีประเพณีทอ้งถนิ 
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 2. การรบัหรอืการใหข้องขวญัหรอืของทรีะลกึ 

  - ก่อนการรบัหรอืให้ของขวญัหรือของทีระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบตัิถูกต้องตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยสงิของหรอืของขวญัทีให้แก่กนัในหน้าทีการงานควรมรีาคา 

ไมม่าก และเหมาะสมในแต่ละโอกาสตามแนวปฏบิตัหิรอืระเบยีบของบรษิทัฯ 

  - ไมร่บัหรอืใหข้องขวญัหรอืของทรีะลกึ ทอีาจทําใหเ้กดิอิทธพิลในการตดัสนิใจอย่างหนึงอย่างใด โดยไม่

เป็นธรรมในการปฏบิตัิหน้าที หากจําเป็นตอ้งรบัของขวญัหรอืของทีระลกึ ทมีมีูลคา่เกนิปกตวิสิยัจากผู้

ทเีกยีวขอ้งทางธุรกจิ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัชนั 

  - เกบ็รกัษาหลกัฐานการชําระเงนิทีแสดงมูลค่าของขวญัหรอืของทีระลึก  เพือสามารถตรวจสอบไดใ้น

ภายหลงั 

  - กรณีทีรบัมอบหมาย หรอืไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรบั

เงนิ  สงิของ หรอืของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รอืมาตรฐานทหีน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้

 3. การทําธุรกรรมกบัภาครฐั 

  - ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา  เมอืตอ้งมกีารตดิต่อกบัเจา้หน้าท ี หรอืหน่วยงานของรฐั 

  - ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ์   หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิน อาจมี

เงอืนไข ขนัตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิแีตกต่างกนั 

  - ปฏบิตัติามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรอืท้องถินทเีกยีวขอ้งกบัการวา่จ้างพนกังานของรฐั ทงัในกรณี

วา่จา้ง เพอืมาเป็นทปีรกึษา หรอืเป็นพนักงานของบรษิทัฯ โดยเงอืนไขการวา่จ้างเป็นตอ้งโปรง่ใส และ

เหมาะสม  
 

แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั    
 

1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  

บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานตามประเดน็ความเสยีงของ 

แต่ละบรษิทั ซึงรวมถึงความเสยีงดา้นการทุจรติคอร์รปัชนัอยู่ดว้ย เพือให้มนัใจว่าทุกหน่วยงานต้องมรีะบบ

ควบคมุภายในทีเหมาะสม ทงัการควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ 

(Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมรีะบบควบคุมภายในทีไมเ่พียงพอหรอืมกีารทุจรติ จะรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสูง พรอ้มเสนอแนวทางในการป้องกนั และ

ปรบัปรงุระบบควบคมุภายในใหด้ขีนึ 

 

2. การป้องกนั 

เพอืใหม้นัใจว่าคา่ตอบแทนทใีห้กบัพนกังานเพยีงพอ มุง่เน้นการสรา้งจิตสาํนึก และไมเ่ป็นเหตุแห่งการกอ่ใหเ้กดิ

การทุจรติ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการสาํรวจการปรบัคา่จา้งในแต่ละปี จากสถาบนั

ทมีชีอืเสยีงทงัในและต่างประเทศ รวมถงึการแลกเปลยีนขอ้มลูกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ ในกลุ่มสอืสาร

โทรคมนาคม และคอมพวิเตอรม์าประกอบการพจิารณาคา่ตอบแทนของพนกังาน 
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3. การจดัการอบรมและสือสาร  

สนับสนุนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มกีารอบรมพนักงานเพือ

ส่งเสรมิความซือสตัย์สุจรติและแนวทางปฏิบตัิสําหรบัมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของ

พนกังาน รวมถึงจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ  ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซงึพนกังานทุกคนสามารถเขา้

ดขูอ้มลูดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซต์ของฝ่ายทรพัยากรบคุคลของกลุ่มบรษิทัฯ (www.samarthre.com) 

 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพือเป็นการกํากบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ บรษิทัฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มี

ส่วนไดเ้สียรายงานการละเมิดนโยบายของบรษิัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิทีไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทาง

สําหร ับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดใดๆ ทังผิดหลักธรรมาภิบาล 

จรรยาบรรณ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

ผ่านทางไปรษณีย์ ตามทีอยู่ทีแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนําส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการ

ตรวจสอบจะดาํเนินการตามขนัตอนและสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพือพจิารณาต่อไป บรษิทั

ฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไมม่กีารเปิดเผยชอืผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทงัสนิ 

 

5. การกาํกบัดแูลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบตามแนวทางทีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดในเรอืง

การทุจริตคอร์รปัชนัของแต่ละหน่วยงานในรอบปีทีผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้ม

เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา นอกจากนี บรษิทัฯ จะต้องสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านการ

ทุจรติคอร์รปัชนัอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพือให้

สอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ทงันี บรษิทัฯ จะดําเนินการให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มซึงบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอชอื

และไดร้บัแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งดงักล่าวในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ยอมรบัทีจะปฏบิตัิตามนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ  

บทลงโทษ 

การกระทําใดๆ ทีฝ่าฝืนตามนโยบายนี ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม จะได้รบัการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบยีบทบีรษิทัฯ กาํหนดไว ้ รวมถงึไดร้บัโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทําทผีดิกฎหมายดว้ย 

 

 


