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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 
 บรษิทัไมย่อมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัใด ๆ ทัง้สิน้ โดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกนันี้ บรษิทัไดก้าํหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายนี้  
และบรษิทัจะสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมายธุรกจิ และรกัษา
ชือ่เสยีงของบรษิทั โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนั 
 
คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั   

การทุจริตคอรร์ปัชนั หมายถงึ การกระทาํเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ทีม่ชิอบดว้ยหน้าทีห่รอืดว้ยกฎหมาย เพือ่เอือ้
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง พวกพอ้งและ/หรอืผูอ้ื่น โดยการเสนอ การใหค้าํมัน่สญัญา การขอ การเรยีกรอ้ง การใหห้รอืรบัสนิบน 
การชกัจงูสูก่ารกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย ทัง้ทางตรงและทางออ้ม การทาํหลกัฐานเทจ็ การนําทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั การ
กระทาํในลกัษณะทีม่กีารขดักนัของผลประโยชน์   

การช่วยเหลือทางการเม ือง หมายถงึ การช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืชว่ยเหลอืในรปูแบบอื่นเพือ่สนบัสนุนกจิกรรม
ทางการเมอืง การชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ เชน่ การใหกู้เ้งนิ การบรจิาคเงนิ การชว่ยเหลอืในรปูแบบอื่น เชน่ การใหส้ิง่ของหรอื
บรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิสนับสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงานทีจ่ดัเพื่อระดมทุนหรอืบรจิาคใหพ้รรคการเมอืง การ
ใหพ้นกังานลาหยดุ หรอืเป็นตวัแทนบรษิทัเพื่อรว่มดาํเนินการเกีย่วกบัการรณรงคท์างการเมอืง 

เจ้าหน้าที่ของรฐั หมายถงึ  ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ซึง่มตีาํแหน่งหรอื
เงนิเดอืนประจาํ ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัหรอืในรฐัวสิาหกจิ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่หรอื
เจา้พนกังานอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิและใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลกูจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ และบุคคลหรอืคณะบุคคลบรรดาซึง่มกีฎหมายกาํหนดใหใ้ชอ้าํนาจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครอง
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐัดว้ย  

ค่าอาํนวยความสะดวก หมายถงึ คา่ใชจ้่ายจาํนวนเลก็น้อยทีจ่่ายแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัอยา่งไมเ่ป็นทางการ และเป็น
การใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ เจา้หน้าทีข่องรฐัจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเรว็ขึน้ โดย
กระบวนการนัน้ไมต่อ้งอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีร่ฐั และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหน้าที ่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้  รวมทัง้
เป็นสทิธทิีน่ิตบุิคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้  เชน่ การขอใบอนุญาต การขอหนงัสอืรบัรอง และการไดร้บัการบรกิาร
สาธารณะ เป็นตน้ 

สินบน หมายถงึ การกระทาํในรปูแบบใด ๆ ทีเ่ป็น การเสนอ การใหส้ญัญา การมอบให ้การยอมรบัการเรยีกรอ้งที่
ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ใหร้วมถงึของขวญั บรกิาร เงนิสด หรอืรปูแบบอื่น ๆ ทีอ่าจใหโ้ดยตรง หรอืผา่นบุคคล
อื่นหรอืเพือ่บุคคลอื่นดว้ยในลกัษณะทีเ่ป็นการจงูใจใหม้กีารปฏบิตัใิด ๆ   ใหร้วมถงึการกระทาํต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืเจา้หน้าที่
ขององคก์รระหวา่งประเทศทีข่ดัต่อกฎหมายหรอืขดัต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

การจ้างเจ้าหน้าที่ของรฐั หมายถงึ การทีบุ่คคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืนกัการเมอืงหรอืทีป่รกึษา
ของหน่วยงานรฐั เขา้มาทาํงานใหก้บับรษิทัเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รอืขอ้มลูภายในเพือ่เอือ้ประโยชน์แก่บรษิทั
หรอืก่อใหเ้กดิภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รกาํกบัดแูลธุรกจิกบั
บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล โดยผลของการกระทาํนัน้มุง่หวงัใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม  หรอื การ
กาํหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์เอกชนทีอ่ดตีเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ทาํงานให้



ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest)  หมายถงึ สถานการณ์หรอืการกระทาํหรอืกจิกรรมใด ๆ ที่
ผูป้ฏบิตังิานมผีลประโยชน์สว่นตนขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทัไมว่า่ทางตรงและทางออ้ม ทัง้นี้ ผลประโยชน์สว่นตนรวมถงึ 
ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งไมว่า่โดยทางสายเลอืดหรอืทางอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ หรอืการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นตาํแหน่งทีบุ่คคลนัน้รบัผดิชอบอยู ่ หรอืผลประโยชน์ทีบุ่คคลไดร้บั โดยอาศยัตาํแหน่งหน้าทีข่องตนหาผลประโยชน์
จากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล และสง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของบรษิทัดว้ย โดยสถานการณ์นัน้อาจทาํใหบุ้คคลนัน้ขาด
ความเทีย่งธรรมในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

 
แนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั   
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไมย่อมรบัหรอืใหก้ารสนบัสนุนการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม 
2. บรษิทักาํหนดแนวทางการดาํเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ซึง่มคีวามเสีย่งต่อการทุจรติคอรร์ปัชนั ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานทุกคนปฏบิตั ิดงัต่อไปน้ี 
2.1 การชว่ยเหลอืทางการเมอืง ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไมม่เีจตนาเพือ่โน้มน้าวใหเ้กดิการ

ดาํเนินการทีไ่มเ่หมาะสม ไมถู่กนําไปใชเ้พือ่การทุจรติคอรร์ปัชนั และตอ้งผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
2.2 การบรจิาคเพือ่การกุศล มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาสงัคมเศรษฐกจิ วฒันธรรม และกจิกรรมการศกึษาตอ้งมคีวามโปรง่

ใส ่ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไมถู่กนําไปใชเ้พือ่การทุจรติคอรร์ปัชนั และเป็นไปตามระเบยีบการบรจิาคเพือ่การกุศลของ
บรษิทั 

2.3 การใหเ้งนิสนับสนุน มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งชือ่เสยีงบรษิทั กระชบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ ตอ้งมคีวามโปรง่ใส่ 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไมถู่กนําไปใชเ้พือ่การทุจรติคอรร์ปัชนั และเป็นไปตามระเบยีบการใหเ้งนิสนับสนุนของบรษิทั 

2.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมข่อ ไมเ่รยีกรอ้ง และใหส้ิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใด แก่ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทั เวน้แต่เป็นการใหห้รอืไดร้บัตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ โดยไมค่วรมมีลูคา่
สงูกวา่ทีบ่รษิทักาํหนด และเป็นไปตามระเบยีบการใหห้รอืรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ  

2.5 บรษิทัไมจ่่ายและไมร่บัเงนิคา่อาํนวยความสะดวก คา่สนิบน ในการดาํเนินการทางธุรกจิทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเกดิขึน้
โดยผา่นบุคคลทีท่าํหน้าทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหน้า คูส่ญัญา คูค่า้ หรอืตวักลาง ซึง่อยูภ่ายในการควบคุมของ
บรษิทัโดยตรง  

2.6 การจดัซือ้จดัจา้ง ตอ้งมคีวามโปรง่ใส่ ซื่อสตัย ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบของภาครฐั และระเบยีบการจดัซือ้จดั
จา้งของบรษิทั 

2.7 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานหลกีเลีย่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ((Conflict of Interest) กบับรษิทั การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการดาํรงตาํแหน่งตอ้งไมข่ดักบัผลประโยชน์ของ
บรษิทั การตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ทัง้นี้ 
การกระทาํและการตดัสนิใจใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งมคีวามโปรง่ใส ่ซื่อสตัย ์ ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย กฎระเบยีบของภาครฐั ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยงกนั และระเบยีบของบรษิทั 

2.8 การจา้งเจา้หน้าทีข่องรฐั ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใสใ่นการการคดัเลอืกบุคลากรทีเ่คยหรอืเป็นพนกังานของรฐั ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักําหนดและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อไมใ่หใ้ชก้ารจา้งดงักล่าวเป็นการตอบ
แทนการไดม้าซึง่ผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจา้งพนกังานรฐัใหส้าธารณะรบัทราบ เพือ่
ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้



3. การนํานโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
3.1 สือ่สารนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน บุคคลทาํ

หน้าทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหน้า คูส่ญัญา คูค่า้ เพือ่นําไปปฏบิตั ิผา่นทางชอ่งทางทีก่าํหนด 
3.2 จดัใหม้กีารบวนการจดัทาํรายงานทางการเงนิทีโ่ปรง่ใสแ่ละถูกตอ้ง ตลอดจนจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการปฏบิตังิานทีไ่มเ่หมาะสม  
3.3 จดัใหม้กีระบวนการสรรหาบุคลาการ การเลื่อนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็

ถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัต่อมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  
3.4 ไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนัแมว้า่การกระทาํนัน้จะทาํใหบ้รษิทั

สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 
3.5 ผูท้ีก่ระทาํการทุจรติคอรร์ปัชนัถอืเป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณบรษิทั จะไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตาม

ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานทีบ่รษิทักาํหนด และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 
3.6 จดัใหม้ชีอ่งทางทีป่ลอดภยัและสามารถเขา้ถงึ เพือ่ใหพ้นกังานและบุคคลอื่น ๆ ขอคาํแนะนําเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรอืรอ้งเรยีน โดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้จะไดร้บัการ
คุม้ครองอยา่งเหมาะสม และจดัใหม้บุีคคลเพือ่ตรวจสอบตดิตามทุกเรือ่งทีไ่ดร้บัแจง้ 
 

4. การแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรอืรอ้งเรยีน 
หากผูใ้ดมเีบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั การกระทาํผดิกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ หรอืพบเหน็ระบบการ

ควบคุมภายในทีบ่กพร่องของบรษิทัซึง่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสีย่ง/ความเสยีหายต่อการดาํเนินธุรกจิ สามารถแจง้
เบาะแสมายงับรษิทัไดโ้ดยตรงถงึประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ  และ/หรอื กรรมการ
ตรวจสอบทางใดทางหน่ึง ดงันี้ 
 สง่จดหมายทางไปรษณีย ์มาตามทีอ่ยูบ่รษิทั เลขที ่ 92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
 สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกสม์าทีเ่ลขานุการบรษิทั Email : cs@smpcplc.com 
ทัง้นี้ การแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนตอ้งใชถ้อ้ยคาํสภุาพ และควรมรีายละเอยีด 
 
ขอ้มลูซึง่ไดม้าจากผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน บรษิทัจะเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยใด ๆ ทัง้สิน้ต่อผูไ้มม่ี
สว่นเกีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวามจาํเป็นในขัน้ตอนของการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ  สอบสวน  ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี
เป็นพยาน ใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหค้วามรว่มมอืใด ๆ ต่อศาล หรอืส่วนราชการทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

 


