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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนิ นธุ รกิจและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ
โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพือให้ยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิในการทํางานด้วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั:งครอบคลุมในเรื อง
ของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้ องกัน
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัทฯ ทุ กคนมี หน้า ที ต้องปฏิ บัติ ตาม
จรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
ผลพวงจากการยึดถือจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจนี: คณะกรรมการเชือมันว่าจะยังประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ
อยูร่ อด และเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)
ประธานกรรมการ
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและ
พนักงาน เพือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี:
1. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. กรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานได้มีการทํารายการทีเกียวโยงกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเสมือน
กับบริ ษทั ฯ ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรื อพนักงานผูน้ : นั จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื องการทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื:อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน
เพือประโยชน์ในการซื:อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5. ระหว่างทีปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูล ที ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ เพือประโยชน์แก่ผูใ้ ดทั:งสิ: น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
โดยหากมีรายการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึ: น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือรับทราบถึงรายการที มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที เกียวโยงกัน ซึ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั:ง รวมทั:งมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเปิ ดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลและความจําเป็ นไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น โดยการพิจารณาสําหรับรายการที เกี ยวโยงกัน กรรมการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องไม่อยูใ่ นทีประชุมเพือร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติท: งั ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้

ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี:
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. กํากับดูแลการดําเนินงาน เพือให้มนใจว่
ั า บริ ษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน การบริ หารและการจัดการที
ถูกต้องเหมาะสม เพือปกป้ องและเพิมผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
3. มุ่งมันในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนทียังยืน
จากการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ และผลประกอบการทีดีของบริ ษทั ฯ
4. เคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รับข้อมูลทีจําเป็ นเพือประเมินบริ ษทั ฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิ ดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถูกต้องตามความจริ ง ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที ทรงคุณค่าที สุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยแห่ ง
ความสํา เร็ จของการบรรลุ เป้ า หมายของบริ ษ ัท ฯ บริ ษทั ฯ จึ ง ให้ก ารดู แ ลและปฏิ บัติที เป็ นธรรมทั:ง ในด้า นโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั:ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี:
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ@ศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั:งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และ
ตั:งอยูบ่ นพื:นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั:น
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ
อาทิ การจัดสัมมนา ฝึ กอบรม อย่างทัวถึงและสมําเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้น
5. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน
6. กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพ ตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทั:งระยะสั:นและระยะยาว โดยคํานึงถึงความสามารถของ
บริ ษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
7. จัดให้มีสวัสดิการทีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุน
สํารองเลี:ยงชีพ เงินกูย้ ืม เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถ
รั บ ส่ ง การจัด ให้มี ส ถานที ออกกํา ลัง กาย (Fitness) รวมทั:งส่ ว นลดในการซื: อ ผลิ ต ภัณฑ์ข องบริ ษ ัท ฯ
เป็ นต้น
8. เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรื อร้ องทุ กข์เกี ยวกับการทํางาน ซึ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้ องทุ กข์
ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน

นโยบายความปลอดภัยในชี วติ และสุ ขอนามัยของพนักงาน
1. บริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั ฯ จะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุ ขภาพอนามัย
ของพนักงาน
3. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเพือควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื องมาจากอุบตั ิ เหตุ อัคคีภยั และความ
เจ็บป่ วยอันเนื องจากการทํางาน ตลอดจนรั กษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที ปลอดภัยต่อพนักงาน
รวมทั:งการส่งเสริ มและสร้างจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั ฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้และสร้างจิตสํานึ กในด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน
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5. บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่า ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ของพนัก งาน เป็ นสิ งสํา คัญ ยิ ง เป็ นหน้า ที และความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ังคับบัญชาทุ กระดับ และพนักงานทุ กคน จะต้องปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ
ข้อกําหนดของกฎหมาย

จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน
โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้
ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี:
1. พนักงานบริ ษทั ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับทีบริ ษทั ฯ กําหนด
2. พนัก งานบริ ษัท ต้อ งเคารพและปฏิ บัติ ต ามคํา สั งอัน ชอบด้ว ยกฎหมายและคํา แนะนํา โดยชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนบุคคลทีบริ ษทั ฯ มอบหมาย
3. พนักงานบริ ษทั ต้องอุทิศตนและปฏิบตั ิหน้าทีเต็มความรู ้ความสามารถในงานทีได้รับมอบหมาย
4. พนักงานบริ ษทั ต้องปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
5. พนักงานบริ ษทั ต้องรักษาเวลาทํางานและมาปฏิบตั ิงานโดยสมําเสมอ
6. พนักงานบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
7. พนักงานบริ ษทั ต้องประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ทีดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ เชือมันในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมันใจอย่างต่อเนื องให้กบั ลูกค้า ซึ งเป็ นผูม้ ี
พระคุณของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนือง จึงได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี:
1. มุ่งมันทีจะจัดหา พัฒนา และผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพือสนองความ
ต้องการของลูกค้า
2. จําหน่ายสิ นค้า และบริ การทีมีคุณภาพให้กบั ลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกียวกับคุณภาพ ปริ มาณหรื อเงือนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั:นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึ งปั ญหาของการนําสิ นค้าไปใช้ หรื อการให้บริ การที ไม่
เหมาะสม เพือทีบริ ษทั ฯ จะได้ป้องกัน / แก้ไขปั ญหา ให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและนําข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาสิ นค้าและการให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริ การหลังการขายเพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจะเสริ มสร้างและธํารงรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับ
บริ ษทั ฯ ให้ยงยื
ั นสื บไป
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึงถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสําเร็ จทางธุรกิจทีสําคัญประการหนึงด้วยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี:
1. การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี:
- กําหนดระเบียบในการจัดซื:อ จัดจ้าง และดําเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน
- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
- จัดทําสัญญาทีเหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่สัญญา ปฏิ บตั ิตามเงือนไขทางการค้าและสัญญาที กําหนดไว้
และมีความเป็ นธรรมกับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพือให้มนใจว่
ั ามีการปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั:นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชําระเงินทีตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา พบปะคู่คา้ อย่างสมําเสมอ เพือแลกเปลียนความ
คิดเห็น รวมถึงมีความเชือถือซึงกันและกัน
3. ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
4. ไม่กระทําการโฆษณาทีเป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด
5. ไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดี
6. หลีกเลียงการซื: อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
และติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้
มีพฤติกรรมดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะหลีกเลียงการซื:อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมดังกล่าวอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ืน เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่คา้

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี2
บริ ษทั ฯ ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชือถือให้กบั เจ้าหนี: โดยบริ ษทั ฯ ได้
ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี:
1. ในการชําระคืนหนี: เงิ นกูย้ ืม ดอกเบี: ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริ ษทั ฯ ยึดมันใน
สัญญาหรื อเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
2. หากเกิดกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี: ทราบ
ล่วงหน้าเพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม ส่งเสริ มการค้าเสรี โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี:
1.
2.
3.
4.

ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า
ไม่แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็ นการ
สร้างผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษ ัท ฯ ดํา เนิ นธุ ร กิ จ โดยยึด หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี มี ก ารกํา หนดนโยบายการต่อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึ:นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จะต้องยึดถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี:
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษ ัทฯ มี น โยบายดําเนิ นธุ รกิ จ อย่างเป็ นกลางทางการเมื อง สนับสนุ น การปฏิ บัติต ามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีสิทธิและ
เสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีทําให้บริ ษทั ฯ สูญเสี ยความเป็ นกลาง หรื อได้รับ
ความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี ยวข้องทางการเมื อง รวมถึ งการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั ฯ เพือ
ดําเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพือการกุศลและเงินสนับสนุน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพือการพัฒนาคุณภาพชี วิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรื อการบริ จาคเพือการกุศล ซึ งต้องนําไปใช้สาํ หรับสาธารณ
กุศลเท่านั:น รวมทั:งสนับสนุนเพือธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ
3. การรับและให้ ของขวัญ ทรัพ ย์ สิน ของกํานัล หรื อประโยชน์ อืนใด
การรับ หรื อการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตัญiูกตเวที หรื อเป็ นการรักษา
สัมพันธภาพทางธุ รกิ จ โดยปกติ เป็ นสิ งอัน พึงปฏิ บัติตามความเหมาะสม อย่า งไรก็ ตาม การให้ข องขวัญ
ทรัพย์สิน ของกํานัล หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมย่อมจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื:อหนุน หรื อมี
พันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที และอาจทําให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์
ในทีสุด ซึงบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนการกระทําดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี:
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1. การรับหรื อการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่ชอบ
ธรรม
- พนักงานกลุ่มบริ ษทั สามารถ ต้องไม่รับหรื อให้เงิ น ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใด กับผู ้
หนึงผูใ้ ดทีมีเจตนาเพือชักนํา หรื อละเว้นการกระทําทีไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็ นการ
รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรัพย์สินนั:นต้องไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสําหรับการเลี: ยงรั บรองทางธุ รกิ จ และการใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาทางธุรกิจเป็ นเรื องทียอมได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดแก่ เจ้าหน้าที ของรั ฐ ทั:งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้น: นั ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารี ตประเพณี ทอ้ งถิน
2. การรับหรื อการให้ของขวัญ ของทีระลึก
- ก่ อ นการรั บ หรื อ ให้ข องขวัญ ของที ระลึ ก ควรตรวจสอบให้แน่ ใ จก่ อ นว่า ได้ป ฏิ บัติ ถูก ต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยสิ งของหรื อของขวัญทีให้แก่กนั ในหน้าทีการงานควรมีราคา
ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของทีระลึก ทีอาจทําให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างหนึ งอย่างใด โดยไม่
เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที หากจําเป็ นต้องรับของขวัญ ของทีระลึก ทีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี
เกียวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั:น
- เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินทีแสดงมูลค่าของขวัญ ของทีระลึก เพือตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณี ทีรับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ
เงิน สิ งของ หรื อของขวัญให้ตามหลักเกณฑ์ หรื อมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนั:นกําหนดไว้
3. การทําธุรกรรมกับภาครัฐ
- ดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมือต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที หรื อหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยูเ่ สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ในแต่ละท้องถิน อาจมี
เงือนไข ขั:นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน
- ปฏิ บตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรื อท้องถินที เกี ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั:งใน
กรณี วา่ จ้าง เพือมาเป็ นทีปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยเงือนไขการว่าจ้างเป็ นต้องโปร่ งใส
และเหมาะสม

แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกียวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี ยงของ
แต่ละบริ ษทั ซึ งรวมความเสี ยงด้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชันอยู่ดว้ ย เพือให้มนใจว่
ั
าทุกหน่ วยงานต้องมีระบบ
ควบคุมภายในทีเหมาะสม ทั:งการควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ
(Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรื อมีการทุจริ ต จะรายงานผล
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การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หารระดับสู ง พร้อมเสนอแนวทางในการป้ องกัน และ
ปรับปรุ งระบบควบคุมภายในให้ดีข: ึน
2. การป้องกัน
เพือให้มนใจว่
ั าค่าตอบแทนทีให้กบั พนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึ ก และไม่เป็ นเหตุแห่ งการก่อให้เกิด
การทุจริ ต ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ จะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบัน
ทีมีชือเสี ยงทั:งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ ในกลุ่มสื อสาร
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสื อสาร
สนับสนุ นการปฏิ บัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการอบรมพนักงานเพือ
ส่ งเสริ มความซื อสัตย์สุจริ ตและแนวทางปฏิ บตั ิ สําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดี และจรรยาบรรณของ
พนักงาน รวมถึงจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ งพนักงานทุกคนสามารถเข้า
ดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ (www.samarthre.com)
4. การรายงานและช่ องทางการรายงาน
เพือเป็ นการกํากับดูแลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยรายงานการละเมิดนโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการปฏิ บตั ิ ทีไม่เป็ นธรรม โดยจัดให้มีช่องทาง
สํา หรั บ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย สามารถแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิ ด ใดๆ ทั:ง ผิ ด หลัก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณ
กฎระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ผ่านทาง
ไปรษณี ย ์ ตามที อยู่ทีแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อนําส่ งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะ
ดําเนินการตามขั:นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาต่อไป บริ ษทั ฯ จะปกป้ อง
ผูแ้ จ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิ ดเผยชือผูแ้ จ้งเบาะแสแก่ผใู ้ ดทั:งสิ:น
5. การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุ ปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชันของแต่ละหน่วยงานใน
รอบปี ทีผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการฟอกเงิ น
โดยบริ ษทั ฯ จะยึดมันตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด
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นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี:
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการให้มีการประเมินความเสี ยง ทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้อง

นโยบายพัฒ นาเพือความยังยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทีจะนําไปสู่ การเติบโตอย่างยังยืนของธุรกิจ ซึ งจะต้องพัฒนาควบคู่
ไปกับการคํานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการทีดี จึ งมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือ
ความยังยืน ดังนี:
1. ดําเนินธุรกิจบนพื:นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการ
ใดๆ ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึ งถึ งประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ น
สําคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฏิ บตั ิงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกาย
แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่ งเสริ มและให้ความรู ้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ เพือใช้เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือ
ความยังยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ให้ทวถึ
ั งทั:งองค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิ จกรรมเพือสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที เกี ยวข้องกับการ
พัฒนาเพือความยังยืน
นอกจากนี: บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพือความ
ยังยืน โดยเริ มจากการเขียนรายงานให้เป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี หากบริ ษทั ฯ มีความพร้อมมากขึ:นให้พิจารณาการ
จัดทํารายงานแยกจากรายงานประจําปี
บริ ษทั ฯ กําหนดแนวปฏิบตั ิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อมดังนี:
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั ฯ อยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม
ดังนั:นเพือธํารงรักษาไว้ ซึงสังคมและส่วนรวมทีดี บริ ษทั ฯ จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี:
1. มีส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุ นทางการเงิ น หรื อสิ งของแก่ กิจกรรมที ธํารงไว้ซึง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิ บตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดีในการให้
การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ
2. ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมทางด้านการศึ กษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พ ความสามารถทางด้าน
กีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
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3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ
อย่างสมําเสมอ
• ความรับผิดชอบต่อชุมชน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิเพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุมชนที
อยูโ่ ดยรอบและบริ เวณใกล้เคียง ดังนี:
1. การสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั องค์กร ทั:งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ ชุมชนในหลากหลายระดับ เพือ
สร้างความสัมพันธ์ทีดี และสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและเป็ น
รู ปธรรม
2. การมอบสิ งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริ จาคทุนทรัพย์ เพือดูแลสภาพความเป็ นอยูแ่ ละความ
ปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างทีพักผูโ้ ดยสารรถประจําทางบริ เวณหน้าทีทําการบริ ษทั ฯ การ
บริ จาคเสื: อกันฝนและเสื: อสะท้อนแสงแก่ตาํ รวจจราจรในพื:นทีสถานี ภูธรปากเกร็ ด และสถานี ภูธร
ปากคลองรังสิ ต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน การกีฬา แก่โรงเรี ยนในบริ เวณใกล้เคียง
การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริ จาคทานแก่ผยู ้ ากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ งของจําเป็ นเพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น การจัดหาเรื อให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปั ญหาอุทกภัย
4. การปลู ก ฝั ง จิ ต สํา นึ ก ให้แ ก่ พ นัก งานในองค์ก รเกี ยวกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ชุ ม ชน และ
สิ งแวดล้อมผ่านสื อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนือง
• ความรับผิดชอบต่ อสิ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี:
1. ดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึ งถึงการอนุ รักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย
รวมทั:งการเป็ นพลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ
ทีเกียวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั:งในรู ปวัตถุดิบ เงิ นทุน บุ คลากรและพลังงาน ฯลฯ
อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพือการส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กรเรื องสิ งแวดล้อม เพือ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีอยูเ่ สมอ ดังนี:
1. บริ ษทั ฯ มี ก ารรณรงค์ส ร้ างจิ ต สํา นึ ก ด้า นสิ งแวดล้อม และทรั พยากรธรรมชาติ ผ่า นกิ จกรรมที
พนักงานมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนือง
2. บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมแก่ สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั:งดําเนิ นการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสิ งแวดล้อม เพือสร้ างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดี ต่อการจัดการ
สิ งแวดล้อมบริ ษทั ฯ
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3. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปลูกฝั งแนวคิดเรื องความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมแก่พนักงาน เพือให้
เกิ ดความเข้าใจถึงความสําคัญของการดูแลสิ งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้าน
สิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง เพือให้ระบบการจัดการสิ งแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อส่งเสริ ม
ให้มีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด ดังนี:
1. สิทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ฯ ให้การดู แลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถื อเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจาย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง
- การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําได้เมือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ@ศรี แห่ งความเป็ นมนุษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่าทีไม่ละเมิดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลอืน
2. การปฏิบัตติ ่ อพนักงานด้ วยความเสมอภาค
-

-

-

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิ บตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของเชื: อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที
การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยไม่สร้างความ
เสื อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ
บริ ษ ัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็ม ที โดยกําหนดผลตอบแทนที
เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิมเติมทั:งในระดับอุดมศึกษาและ
การอบรมในระยะสั:นและระยะยาว
การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
ในการปฏิบตั ิหน้าทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นเกียวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ
เชื:อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรื อการกระทําทีไม่เป็ นธรรม
ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกันและกัน

นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพ ย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ>
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิเกียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ@ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทาง
ในการดําเนิ นการเกี ยวกับเรื องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึ กข้อตกลงการไม่กระทําความผิดเกียวกับ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายการใช้ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั สามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน
เพือป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทีละเมิดลิขสิ ทธิ@ หรื อไม่เกียวข้องกับการทํางาน
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การแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เพือสร้างความยังยืนให้กบั กิจการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่าง
เพียงพอและโปร่ งใส การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ น
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณี ยต์ ามทีอยูท่ ีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงั นี:
ส่งจดหมายถึง :

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั:น 35 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเพือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และสรุ ปผลเพือรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป ทั:งนี: บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคุม้ ครองผูส้ ่ งความคิดเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ

ขั2นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส”
บริ ษทั ฯ ยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ช่วยกัน
สอดส่องดูแลหากพบการกระทําใดๆ ทีผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ผิดกฎหมาย หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมทั:งกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแส
การกระทําผิดดังกล่าวแก่ บริ ษทั ฯ ได้ โดยส่ งเรื องพร้ อ มเอกสารและ/หรื อ หลักฐานที มี ให้กับประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยทําได้ท: งั นําส่ งด้วยตนเอง ใส่ ลงในกล่องรับแจ้ง หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยขอให้ระบุชือ
และนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรื อขอข้อมูลเพิมเติม (หากไม่มีการระบุชือจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา)
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริ ง ก็จะนําเรื องดังกล่าวส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั:งนี: บริ ษ ัทฯ จะปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีก ารเปิ ดเผยชื อผูแ้ จ้ง แก่ ผูใ้ ดทั:งสิ: น จะรู ้ เ พีย ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เท่านั:น
พนักงานบริ ษทั ฯ จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดย
ผ่านสื อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่น Website ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) และ Website HR ของ
บริ ษทั ฯ (www.samarthre.com) เป็ นต้น
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