บริ ษทั สหมิ ต ร ถังแก๊ส จํา กัด (มหาชน)

นโยบายต่อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
ฉบับ ปรับปรุงครัง้ ที่ 1
(ผ่า นการอนุม ตั ิ จ ากที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อ วัน ที่ 10 สิ งหาคม 2564)

นโยบายต่อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
บริษทั ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมกันนี้ บริษทั ได้กาํ หนดขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้
และบริษทั จะสอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษา
ชือ่ เสียงของบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทัวกั
่ น
คํา นิ ย ามตามนโยบายต่อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
การทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน หมายถึง การกระทําเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทม่ี ชิ อบด้วยหน้าทีห่ รือด้วยกฎหมาย เพือ่ เอือ้
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผูอ้ ่นื โดยการเสนอ การให้คาํ มั ่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน
การชักจูงสูก่ ารกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การทําหลักฐานเท็จ การนําทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว การ
กระทําในลักษณะทีม่ กี ารขัดกันของผลประโยชน์
การช่ว ยเหลือ ทางการเมือ ง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กเู้ งิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สงิ่ ของหรือ
บริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานทีจ่ ดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การ
ให้พนักงานลาหยุด หรือเป็ นตัวแทนบริษทั เพื่อร่วมดําเนินการเกีย่ วกับการรณรงค์ทางการเมือง
เจ้าหน้ า ที่ข องรัฐ หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีตาํ แหน่งหรือ
เงินเดือนประจํา ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือ
เจ้าพนักงานอื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึง่ มีกฎหมายกําหนดให้ใช้อาํ นาจหรือได้รบั มอบให้ใช้อาํ นาจทางปกครอง
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย
ค่า อํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยทีจ่ ่ายแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ น
การให้เพียงเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ นการกระตุน้ ให้ดาํ เนินการรวดเร็วขึน้ โดย
กระบวนการนัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเป็ นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั ้ รวมทัง้
เป็ นสิทธิทน่ี ิตบิ ุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รบั การบริการ
สาธารณะ เป็ นต้น
สิ น บน หมายถึง การกระทําในรูปแบบใด ๆ ทีเ่ ป็ น การเสนอ การให้สญ
ั ญา การมอบให้ การยอมรับการเรียกร้องที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ทีอ่ าจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคล
อื่นหรือเพือ่ บุคคลอื่นด้วยในลักษณะทีเ่ ป็ นการจูงใจให้มกี ารปฏิบตั ใิ ด ๆ ให้รวมถึงการกระทําต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์กรระหว่างประเทศทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การจ้างเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ หมายถึง การทีบ่ ุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือนักการเมืองหรือทีป่ รึกษา
ของหน่วยงานรัฐ เข้ามาทํางานให้กบั บริษทั เอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในเพือ่ เอือ้ ประโยชน์แก่บริษทั
หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกํากับดูแลธุรกิจกับ
บริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแล โดยผลของการกระทํานัน้ มุง่ หวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นธรรม หรือ การ
กําหนดนโยบายเอือ้ ประโยชน์เอกชนทีอ่ ดีตเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ทํางานให้

ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีผลประโยชน์สว่ นตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นี้ ผลประโยชน์สว่ นตนรวมถึง
ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องไม่วา่ โดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตําแหน่งทีบ่ ุคคลนัน้ รับผิดชอบอยู่ หรือผลประโยชน์ทบ่ี ุคคลได้รบั โดยอาศัยตําแหน่งหน้าทีข่ องตนหาผลประโยชน์
จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สว่ นรวมของบริษทั ด้วย โดยสถานการณ์นนั ้ อาจทําให้บุคคลนัน้ ขาด
ความเทีย่ งธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส
แนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายต่อ ต้านการทุจ ริต คอร์ร ปั ชัน
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
2. บริษทั กําหนดแนวทางการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มเี จตนาเพือ่ โน้มน้าวให้เกิดการ
ดําเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่ถูกนําไปใช้เพือ่ การทุจริตคอร์รปั ชัน และต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
2.2 การบริจาคเพือ่ การกุศล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษาต้องมีความโปร่ง
ใส่ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถกู นําไปใช้เพือ่ การทุจริตคอร์รปั ชัน และเป็ นไปตามระเบียบการบริจาคเพือ่ การกุศลของ
บริษทั
2.3 การให้เงินสนับสนุน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างชือ่ เสียงบริษทั กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส่
ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนําไปใช้เพือ่ การทุจริตคอร์รปั ชัน และเป็ นไปตามระเบียบการให้เงินสนับสนุนของบริษทั
2.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สงิ่ ของ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด แก่ผทู้ ม่ี หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั เว้นแต่เป็ นการให้หรือได้รบั ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมลู ค่า
สูงกว่าทีบ่ ริษทั กําหนด และเป็ นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
2.5 บริษทั ไม่จ่ายและไม่รบั เงินค่าอํานวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดําเนินการทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเกิดขึน้
โดยผ่านบุคคลทีท่ าํ หน้าทีแ่ ทนบริษทั ทีป่ รึกษา นายหน้า คูส่ ญ
ั ญา คูค่ า้ หรือตัวกลาง ซึง่ อยูภ่ ายในการควบคุมของ
บริษทั โดยตรง
2.6 การจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซือ้ จัด
จ้างของบริษทั
2.7 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานหลีกเลีย่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ((Conflict of Interest) กับบริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั กับผลประโยชน์ของ
บริษทั การตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ต้องเป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ทัง้ นี้
การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกีย่ วโยงกัน และระเบียบของบริษทั
2.8 การจ้างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส่ในการการคัดเลือกบุคลากรทีเ่ คยหรือเป็ นพนักงานของรัฐ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กําหนดและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อไม่ให้ใช้การจ้างดังกล่าวเป็ นการตอบ
แทนการได้มาซึง่ ผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจ้างพนักงานรัฐให้สาธารณะรับทราบ เพือ่
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การนํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.1 สือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน บุคคลทํา
หน้าทีแ่ ทนบริษทั ทีป่ รึกษา นายหน้า คูส่ ญ
ั ญา คูค่ า้ เพือ่ นําไปปฏิบตั ิ ผ่านทางช่องทางทีก่ าํ หนด
3.2 จัดให้มกี ารบวนการจัดทํารายงานทางการเงินทีโ่ ปร่งใส่และถูกต้อง
ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสม
3.3 จัดให้มกี ระบวนการสรรหาบุคลาการ การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงความมุง่ มันของบริ
่
ษทั ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3.4 ไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันแม้วา่ การกระทํานัน้ จะทําให้บริษทั
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3.5 ผูท้ ก่ี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษทั
จะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานทีบ่ ริษทั กําหนด และอาจได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
3.6 จัดให้มชี อ่ งทางทีป่ ลอดภัยและสามารถเข้าถึง เพือ่ ให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขอคําแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียน โดยมันใจได้
่
วา่ ผูแ้ จ้งจะได้รบั การ
คุม้ ครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มบี ุคคลเพือ่ ตรวจสอบติดตามทุกเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้ง
4. การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียน
หากผูใ้ ดมีเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการ
สามารถแจ้ง
ควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสีย่ ง/ความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ
เบาะแสมายังบริษทั ได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการ
ตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามทีอ่ ยูบ่ ริษทั เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาทีเ่ ลขานุการบริษทั Email : cs@smpcplc.com
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถอ้ ยคําสุภาพ และควรมีรายละเอียด
ข้อมูลซึง่ ได้มาจากผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษทั จะเก็บรักษาไว้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยใด ๆ ทัง้ สิน้ ต่อผูไ้ ม่ม ี
ส่วนเกีย่ วข้อง เว้นแต่กรณีทม่ี คี วามจําเป็ นในขัน้ ตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้ องร้องดําเนินคดี
เป็ นพยาน ให้ถอ้ ยคํา หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมาย

