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สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ   เพือให้ยึดถือเป็นแนว

ปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซือสัตย ์สุจริต และเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทงัครอบคลุมในเรือง

ของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกนั

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
 

ผลพวงจากการยดึถือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจนี คณะกรรมการเชือมนัว่าจะยงัประโยชน์ให้บริษทัฯ

อยูร่อด และเจริญเติบโตอยา่งยงัยนืควบคู่ไปกบัสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 

 

 

 

  

                                                                                                                        (ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ)์ 

                                                                           ประธานกรรมการ 

 



 

2 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและ

พนกังาน เพือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี 
 

1. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกบัตนเองทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  

2. กรณีทีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการทีเกียวโยงกบับริษทัฯ   บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือน

กบับริษทัฯ ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรือพนกังานผูน้นัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และใน

เรืองการทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกิจทีเกียวเนือง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอืน 

เพือประโยชน์ในการซือขายหุน้ของบริษทัฯ  

5. ระหว่างทีปฏิบติังานใหบ้ริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้     พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูล ทีถือว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพือประโยชน์แก่ผูใ้ดทงัสิ น  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์   

ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน  ขอ้มูลธุรกิจ  แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 
 

โดยหากมีรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกนั  ซึง

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัง   รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  และเปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสําหรับรายการทีเกียวโยงกนั  กรรมการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จะตอ้งไม่อยูใ่นทีประชุมเพือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงัในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุน้   
 
ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถ้ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี 
 

1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ

และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้ทุกราย 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน เพือใหม้นัใจว่า บริษทัฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการที

ถูกตอ้งเหมาะสม เพือปกป้องและเพิมผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ 

3. มุ่งมนัในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมนัคง เพือใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บผลตอบแทนทียงัยนื

จากการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการทีดีของบริษทัฯ 

4.  เคารพสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลทีจาํเป็นเพือประเมินบริษทัฯ โดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย

ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนทีถูกตอ้งตามความจริง ตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอพนกังาน 
 

บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทัฯ   เป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติทีเป็นธรรมทังในด้านโอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ  ศกัดิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. การแต่งตงัและโยกยา้ย   รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน  กระทาํดว้ยความสุจริตใจ  และ

ตงัอยูบ่นพืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนนั 

4. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ 

อาทิ การจดัสัมมนา  ฝึกอบรม อยา่งทวัถึงและสมาํเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 

5. หลีกเลียงการกระทาํใดๆ ทีไม่เป็นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหนา้ทีการงานของพนกังาน 

6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาพ ตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน 

ผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัทงัระยะสันและระยะยาว  โดยคาํนึงถึงความสามารถของ

บริษทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
7. จดัใหมี้สวสัดิการทีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุน

สาํรองเลียงชีพ เงินกูย้มื เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถ

รับส่ง การจัดให้มีสถานทีออกกาํลังกาย (Fitness) รวมทังส่วนลดในการซือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ      

เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกียวกับการทาํงาน ซึงข้อเสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกข์

ดงักล่าว จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข  เพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามยัของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานให้สอดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยั

ของพนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความ

เจ็บป่วยอนัเนืองจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีปลอดภยัต่อพนักงาน 

รวมทงัการส่งเสริมและสร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร อยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย โดยมุ่งมนัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในดา้นความปลอดภยั 

และสุขอนามยัของพนกังาน 
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5. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ งสําคัญยิง เป็นหน้าทีและความ

รับผิดชอบของผูบ้ริหาร ผู ้บงัคบับัญชาทุกระดับ  และพนักงานทุกคน จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 

จรรยาบรรณของพนักงาน  
 

บริษทัฯ ไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสาํหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน 

โดยผ่านการ Orientation พนกังานใหม่ คู่มือพนกังาน HR Website (www.samarthre.com) ซึงจรรยาบรรณดงักล่าวก็ได้

ถูกบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพือถือปฏิบติั ดงันี 

 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีบริษทัฯ กาํหนด  

2. พนักงานบริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามคําสังอันชอบด้วยกฎหมายและคําแนะนําโดยชอบของ

ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลทีบริษทัฯ  มอบหมาย 

3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหนา้ทีเตม็ความรู้ความสามารถในงานทีไดรั้บมอบหมาย 

4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาทาํงานและมาปฏิบติังานโดยสมาํเสมอ 

6. พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวินยัทีดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 
 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอลกูค้า 
 

บริษทัฯ  เชือมนัในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองใหก้บัลูกคา้  ซึงเป็นผูมี้

พระคุณของบริษทัฯ อยา่งต่อเนือง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี 
 

1. มุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพ มีความทนัสมยัอยู่เสมอเพือสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการทีมีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ในราคาทีเป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแก่ลูกคา้   โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิด

เกียวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเงือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนนัๆ 

4. จัดให้มีกระบวนการทีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนําสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการทีไม่

เหมาะสม เพือทีบริษทัฯ จะไดป้้องกนั / แกไ้ขปัญหา ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าว

ไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัทีจะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กบั

บริษทัฯ ใหย้งัยนืสืบไป 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
 

บริษทัฯ ปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจทีสาํคญัประการหนึงดว้ยความ

เสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบและมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี 

- กาํหนดระเบียบในการจดัซือ จดัจา้ง และดาํเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 

- มีการแข่งขนับนขอ้มูลทีเท่าเทียมกนั 

- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  

- จดัทาํสัญญาทีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบติัตามเงือนไขทางการคา้และสัญญาทีกาํหนดไว ้

และมีความเป็นธรรมกบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 

- จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตาม เพือใหม้นัใจว่ามีการปฏิบติัตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถว้น 

และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู่้คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชาํระเงินทีตกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสัมพนัธภาพทียงัยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญา พบปะคู่คา้อยา่งสมาํเสมอ เพือแลกเปลียนความ

คิดเห็น รวมถึงมีความเชือถือซึงกนัและกนั 

3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา 

4. ไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็นเทจ็ หรือหลอกลวงใหคู่้คา้เขา้ใจผิด 

5. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย  ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 

6. หลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่  หากพบว่าคู่คา้

มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมดงักล่าวอนั

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้กบัผูอ้ืน เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 

 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอเจ้าหน ี
 

บริษทัฯ ยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั เพือสร้างความเชือถือใหก้บัเจา้หนี โดยบริษทัฯ ได้

ยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง  และเงือนไขต่างๆ  ทีตกลงกบัเจา้หนีไวอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และ

เท่าเทียมกนั 

2. หากเกิดกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโน้มทีจะไม่

สามารถชาํระหนี หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หนีทราบล่วงหน้าเพือร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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3. กาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงรวมถึง

เจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 

รับทราบอย่างสมาํเสมอ 

4. การพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 
นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี 
 

1. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

2. ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 

3. ไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ืน หรือคู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่แทรกแซง  หรือทาํการสิงใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้  ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบ  อนัเป็นการ

สร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนั ทีอาจเกิดขึนจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้งยดึถือปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี 

 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บ

ความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพือ

ดาํเนินการดงักล่าว 

 

2. การบริจาคเพือการกศุลและเงินสนับสนุน 

บริษทัฯ สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง

ใหก้บัชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพือการกุศล ซึงตอ้งนาํไปใชส้ําหรับสาธารณ

กุศลเท่านนั รวมทงัสนบัสนุนเพือธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบ

ของบริษทัฯ  
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3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกํานัล หรือประโยชน์อืนใด 
 

การรับ หรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที หรือเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ 

ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมยอ่มจะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของการเกือหนุน หรือมี

พนัธะต่อกนั  อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที และอาจทาํให้บริษทัฯ  เสียประโยชน์

ในทีสุด ซึงบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัฯ  ยดึหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปนี 
 

  1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น   หรือประโยชน์อืนใด   อนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบ

ธรรม 
  - พนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ ตอ้งไม่รับหรือให้เงิน  ทรัพยสิ์น  สิงของ  หรือประโยชน์อืนใด  กบัผู ้

หนึงผูใ้ดทีมีเจตนาเพือชกันาํ หรือละเวน้การกระทาํทีไม่ถูกตอ้ง 
  - การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น  ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการ

รับทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย  และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย 
  - การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจ   และการใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั

ตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรืองทียอมได ้ แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 
  - การให้ของขวัญ  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อืนใดแก่เจ้าหน้าทีของรัฐ ทังในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้นัไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิน 
 

 2. การรับหรือการใหข้องขวญั ของทีระลึก 
  - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ  ของทีระลึก  ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมาย  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  โดยสิงของหรือของขวญัทีใหแ้ก่กนัในหน้าทีการงานควรมีราคา

ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
  - ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของทีระลึก ทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใด โดยไม่

เป็นธรรมในการปฏิบติัหนา้ที    หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั  ของทีระลึก ทีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้

เกียวขอ้งทางธุรกิจ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 
  - เกบ็รักษาหลกัฐานการชาํระเงินทีแสดงมูลค่าของขวญั  ของทีระลึก  เพือตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
  - กรณีทีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับ

เงิน  สิงของ  หรือของขวญัใหต้ามหลกัเกณฑ ์ หรือมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้
 

 3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 
  - ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา  เมือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที  หรือหน่วยงานของรัฐ 
  - ตระหนกัอยูเ่สมอว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ ์  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิน  อาจมี

เงือนไข ขนัตอน หรือวิธีปฏิบติัทีแตกต่างกนั 
  - ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ   หรือทอ้งถินทีเกียวขอ้งกบัการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทงัใน

กรณีว่าจา้ง เพือมาเป็นทีปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยเงือนไขการว่าจา้งเป็นตอ้งโปร่งใส 

และเหมาะสม  
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แนวปฏิบัตใินการดําเนินการเกยีวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    
 

1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  

บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสียงของ

แต่ละบริษทั ซึงรวมความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยู่ดว้ย เพือให้มนัใจว่าทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบ

ควบคุมภายในทีเหมาะสม ทงัการควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ 

(Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดี้ขึน 

 

2. การป้องกัน 

เพือใหม้นัใจว่าค่าตอบแทนทีใหก้บัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตสาํนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิด

การทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการสาํรวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนั

ทีมีชือเสียงทงัในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ในกลุ่มสือสาร

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

 

3. การจัดการอบรมและสือสาร  

สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษทัฯ กาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพือ

ส่งเสริมความซือสัตยสุ์จริตและแนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของ

พนกังาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้

ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ (www.samarthre.com) 

 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพือเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานและผูมี้

ส่วนไดเ้สียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทาง

สําหรับผู ้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทังผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ผ่านทาง

ไปรษณีย ์ตามทีอยู่ทีแจ้งไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ หรือนาํส่งดว้ยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะ

ดาํเนินการตามขนัตอนและส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาต่อไป บริษทัฯ จะปกป้อง

ผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิ น 

 

5. การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรืองการทุจริตคอร์รัปชนัของแต่ละหน่วยงานใน

รอบปีทีผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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นโยบายการฟอกเงิน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 

โดยบริษทัฯ จะยดึมนัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติมอยา่งเคร่งครัด  

 

นโยบายด้านภาษ ี
บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 
1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด 
2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  
3. ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสียง ทีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  

 

นโยบายพฒันาเพือความยงัยืน  
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทีจะนาํไปสู่การเติบโตอยา่งยงัยนืของธุรกจิ ซึงจะตอ้งพฒันาควบคู่

ไปกบัการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพือ

ความยงัยนื ดงันี 
 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการ

ใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาเพือความยงัยืน โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู ้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็น

สาํคญั  

2. สร้างวฒันธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  

แรงใจ  และเวลาส่วนตวัเพือทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม  

3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ เพือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพือ

ความยงัยนื  และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ใหท้วัถึงทงัองคก์ร  

4. ส่งเสริมให้มีโครงการ  หรือกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ

พฒันาเพือความยงัยนื  

 
 

นอกจากนี บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพฒันาเพือความ

ยงัยนื โดยเริมจากการเขียนรายงานใหเ้ป็นส่วนหนึงในรายงานประจาํปี หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึนใหพ้จิารณาการ

จดัทาํรายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 

บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้มดงันี 
 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 

บริษทัฯ  ตระหนกัอยูเ่สมอว่า  บริษทัฯ อยูร่อดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม    

ดงันนัเพือธาํรงรักษาไว ้ซึงสังคมและส่วนรวมทีดี บริษทัฯ จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี 
 



 

10 

 

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน   หรือสิงของแก่กิจกรรมทีธํารงไวซึ้ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดีในการให้

การอุปถมัภก์ิจกรรมทางศาสนาอยา่งสมาํเสมอ   

2. ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้น

กีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ 

อยา่งสมาํเสมอ 

 

 ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนที

อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง ดงันี 

1. การสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์ร ทงัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพือ

สร้างความสัมพนัธ์ทีดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็น

รูปธรรม  

2. การมอบสิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความ

ปลอดภยัของชุมชน อาทิ การสร้างทีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าทีทาํการบริษทัฯ  การ

บริจาคเสือกนัฝนและเสือสะทอ้นแสงแก่ตาํรวจจราจรในพืนทีสถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธร

ปากคลองรังสิต  การสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง  

การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทานแก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิงของจาํเป็นเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงาน

ราชการ เพืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิงแวดลอ้มผ่านสือและกิจกรรมภายในอยา่งต่อเนือง  

 
 ความรับผดิชอบต่อสิงแวดล้อม 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี 
 

1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม และมาตรฐานการจัดการเกียวกบัความปลอดภยั 

รวมทงัการเป็นพลเมืองดี  ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  

ทีเกียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร  ทงัในรูปวัตถุดิบ  เงินทุน  บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ  

อยา่งชาญฉลาด   

3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนือง 
 

บริษทัฯ มีนโยบายเพือการส่งเสริมใหค้วามรู้  และฝึกอบรมพนักงานในองคก์รเรืองสิงแวดลอ้ม เพือ

ปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ทีอยูเ่สมอ ดงันี 
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1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที

พนกังานมีส่วนร่วมอยา่งต่อเนือง 

2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทงัดาํเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นสิงแวดล้อม เพือสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจัดการ

สิงแวดลอ้มบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ  มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มแก่พนักงาน เพือให้

เกิดความเขา้ใจถึงความสําคญัของการดูแลสิงแวดลอ้มโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในดา้น

สิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง เพือใหร้ะบบการจดัการสิงแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทัฯ ยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริม

ใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดงันี 
 

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
- บริษัทฯ  ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจาย

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอืนทีไม่เกียวขอ้ง 
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มือไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
- บุคคลยอ่มอา้งศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าทีไม่ละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอืน 
 

2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 
 

- บริษทัฯ  ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือ

ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 
- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที

การงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความ

เสือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  
- บริษัทฯ  ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนที

เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ  และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิมเติมทงัในระดบัอุดมศึกษาและ

การอบรมในระยะสันและระยะยาว 
- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ในการปฏิบติัหนา้ทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นเกียวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ 

เชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรือการกระทาํทีไม่เป็นธรรม 
- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั 
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นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ ิ
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ  โดยบริษทัฯ มีแนวทาง

ในการดาํเนินการเกียวกบัเรืองดงักล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกียวกบั

คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทาํงานของพนักงาน

เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ  หรือไม่เกียวขอ้งกบัการทาํงาน  

  

  การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ เพือสร้างความยงัยนืให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัทีเกียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอย่าง

เพียงพอและโปร่งใส  และไดจ้ดัใหมี้ช่องทางสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งขอ้เสนอแนะ  และขอ้ร้องเรียน  อนัเป็น

ประโยชน์  และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ  ได ้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์  หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

(e-mail)  ตามทีอยูที่ไดแ้จ้งไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  (Contact Us) 

ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 
 

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

 หรือส่ง e-mail ไปที  Nantana.K@samartcorp.com 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  

ขอ้มูลตามขนัตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

 

ขันตอนและวธิกีาร “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ  ยดึถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดส้นับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียหากพบการ

กระทาํใดๆ ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ผิดกฎหมาย การกระทาํ

ทุจริต หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ รวมทงักรณีทีถูกละเมิดสิทธิ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจ้งเบาะแสการ

กระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได ้ โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์ม

เรืองแจง้เบาะแสทีบริษทักาํหนดไว)้ ใหก้บัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  โดยหากมีการระบุชือและนามสกุลของผูแ้จ้ง

มาดว้ย  กจ็ะเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ มากขึน   เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอ้มูลเพิมเติม  (หากไม่มี

การระบุชือจะไม่ไดรั้บการพิจารณา) 
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ขนัตอนดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทงัจากพยานเอกสารและ

พยานบุคคล เมือเห็นว่ามีมูลการกระทาํผิด ใหเ้สนอเรืองต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณา  ตงัคณะกรรมการ

สอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ย หัวหน้างานหรือตวัแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกดั มีหน้าทีรับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกียวกับการกระทาํผิด 

รวมทงัรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด เพือใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบทีมีต่อบริษทั 

 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณาสังการให้

ดาํเนินการและฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

 

ทงันีบริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิ น 

 

 


