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สารจากประธานกรรมการ
บมจ.สามารถเทลคอม ได้มีการดําเนิ นธุ รกิจและบริ หารงานโดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเป็ นทีตั9ง โดยบริ ษทั
ได้จดั ทําคู่มือ จรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย ตั9ง แต่ปี พ.ศ. 2548
และมี การปรับปรุ ง อย่า งต่อ เนื อง เพื อให้ยึด ถือ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ในการทํา งานด้วยความซื อสัตย์ สุ จ ริ ต และเป็ นไป
อย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั9งครอบคลุมในเรื องของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
ผลพวงจากการยึดถือจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจนี9 คณะกรรมการเชือมันว่าจะยังประโยชน์ให้บริ ษทั อยูร่ อด
และเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายสมบัติ อุทยั สาง)
ประธานกรรมการ
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกัน ปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษ ทั จึง ได้ก าํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิสําหรับกรรมการและ
พนักงาน เพือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี9
1. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2. กรณีทีกรรมการหรื อพนักงานได้มีการทํารายการทีเกียวโยงกับบริ ษทั บริ ษทั จะดําเนินการเสมือนกับบริ ษทั
ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรื อพนักงานผูน้ 9 นั จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรื อง
การทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื9 อขายหุ ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่ บุคคลอื น
เพือประโยชน์ในการซื9อขายหุ ้นของบริ ษทั และหลีกเลียงหรื องดการซื9 อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วง
1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
5. ระหว่างทีปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที
ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั เพือประโยชน์แก่ ผูใ้ ดทั9งสิ9 น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน
การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั เป็ นต้น
โดยหากมีร ายการทีอาจมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เ กิ ด ขึ9 น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั เพือรั บทราบถึงรายการทีมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รายการทีเกี ยวโยงกัน ซึ ง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั9ง รวมทั9งมี การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ โดยราคาและเงือนไขเสมื อนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเปิ ดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลและความจําเป็ นไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น โดยการพิจารณาสําหรับรายการทีเกี ยวโยงกัน กรรมการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องไม่เข้าร่ วมประชุมเพือร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติท9งั ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี9
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. กํากับดูแลการดําเนินงาน เพือให้มนใจว่
ั า บริ ษทั มีสถานะทางการเงิน การบริ หารและการจัดการทีถูกต้อง
เหมาะสม เพือปกป้องและเพิมผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
3. มุ่งมันในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนทียังยืนจาก
การทํางานทีมีประสิทธิ ภาพ และผลประกอบการทีดีของบริ ษทั
4. เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับข้อมูลทีจําเป็ นเพือประเมินบริ ษ ทั โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิ ดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิ น พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถูกต้องตามความจริ ง ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุ ดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
ของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้การดู แลและปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมทั9งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั9ง
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี9
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ\ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั9งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริ ตใจ และตั9งอยู่
บนพื9นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั9น
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ
อาทิ การจัดสัมมนา ฝึ กอบรม อย่างทัวถึงและสมําเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้น
5. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน
6. กําหนดค่ าตอบแทนแก่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุ รกิ จ ลัก ษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทั9งระยะสั9นและระยะยาวโดยคํานึ งถึง ความสามารถของ
บริ ษทั ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
7. จัดให้มีสวัสดิการทีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุน
สํารองเลี9ยงชีพ เงินกูย้ มื เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถ
รับส่ ง การจัดให้มีสถานทีออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั9งส่ วนลดในการซื9อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
8. เปิ ดโอกาสให้พนัก งานเสนอแนะหรื อ ร้ องทุก ข์เกี ยวกับการทํา งาน ซึ งข้อ เสนอแนะหรื อ ข้อ ร้ อ งทุ ก ข์
ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิ ดประโยชน์แก่ ทุกฝ่ าย และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
นอกจากนั9น บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในความปลอดภัยในชีวติ และสุ ขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย
ดังนี9
1. บริ ษทั จะมุ่งมัน พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั จะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงาน
3. บริ ษทั จะดําเนินการเพือควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วย
อันเนื องจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่ อพนักงาน รวมทั9งการ
ส่ งเสริ มและสร้างจิตสํานึกในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั จะให้ก ารสนับสนุ นทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนิน การตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย และ
สุ ขอนามัยของพนักงาน
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5. บริ ษทั ถือว่าความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน เป็ นสิ งสําคัญยิง เป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนัก งานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของ
กฎหมาย

จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษ ทั ได้อ บรมและแจ้ง แนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับ มาตรฐานความประพฤติ ทีดีแ ละจรรยาบรรณของพนัก งาน
โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้
ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี9
1. พนักงานบริ ษทั ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับทีบริ ษทั กําหนด
2. พนั ก งานบริ ษ ัท ต้ อ งเคารพและปฏิ บ ัติ ต ามคํา สั งอัน ชอบด้ว ยกฎหมายและคํา แนะนํา โดยชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนบุคคลทีบริ ษทั มอบหมาย
3. พนักงานบริ ษทั ต้องอุทิศตนและปฏิบตั ิหน้าทีเต็มความรู ้ความสามารถในงานทีได้รับมอบหมาย
4. พนักงานบริ ษทั ต้องปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. พนักงานบริ ษทั ต้องรักษาเวลาทํางานและมาปฏิบตั ิงานโดยสมําเสมอ
6. พนักงานบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
7. พนักงานบริ ษทั ต้องประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ทีดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั เชือมันในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมันใจอย่างต่อเนื องให้กบั ลูกค้า ซึ งเป็ นผูม้ ีพระคุณ
ของบริ ษทั อย่างต่อเนือง จึงได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี9
1. มุ่งมันทีจะจัดหา พัฒนาและผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพือสนองความต้องการของ
ลูกค้า
2. จําหน่ายสินค้า และบริ การทีมีคุณภาพ ให้กบั ลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม
3. ให้ข้อมู ลข่ าวสารทีถู ก ต้องแก่ ลูก ค้า โดยไม่มีก ารกล่าวเกิ น ความเป็ นจริ ง อัน เป็ นเหตุใ ห้ลูก ค้าเข้าใจผิด
เกียวกับคุณภาพ ปริ มาณหรื อเงือนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั9นๆ
4. จัดให้มี ก ระบวนการทีสามารถให้ลูก ค้าแจ้ง ถึงปั ญหาของการนํา สิ น ค้า ไปใช้ หรื อการให้บ ริ ก ารทีไม่
เหมาะสม เพือทีบริ ษ ทั จะได้ป้องกัน/แก้ไขปั ญ หาให้ก ับลูก ค้าได้อ ย่างรวดเร็ วและนําข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาสินค้าและการให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริ การหลังการขายเพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุ นกิ จกรรมต่า งๆ ในอันทีจะเสริ มสร้างและธํารงรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างลูกค้ากับ
บริ ษทั ให้ยงยื
ั นสื บไป
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษ ทั ปฏิบตั ิก บั คู่ค้าซึ งถือเป็ นหุ ้น ส่ วนและปัจจัยแห่ งความสํา เร็ จทางธุ รกิจ ทีสําคัญประการหนึ งด้วยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี9
1. การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี9
- กําหนดระเบียบในการจัดซื9อ จัดจ้าง และดําเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน
- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
- จัดทําสัญญาทีเหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่สัญญา ปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการค้าและสัญญาทีกําหนดไว้
และมีความเป็ นธรรมกับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพือให้มนใจว่
ั ามีการปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั9นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชําระเงินทีตกลงกัน
2. พัฒนาและรัก ษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา พบปะคู่คา้ อย่างสมําเสมอ เพือแลกเปลียนความ
คิดเห็น รวมถึงมีความเชือถือซึงกันและกัน
3. ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่ วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญา
4. ไม่กระทําการโฆษณาทีเป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด
5. ไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดี
6. หลีกเลียงการซื9อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และ
ติ ด ตามข่ าวสารว่า คู่ ค้าละเมิ ดสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ละเมิ ด ทรั พย์สิ นทางปั ญญาหรื อไม่ หากพบว่าคู่ ค้ามี
พฤติก รรมดังกล่าว บริ ษทั จะหลีกเลียงการซื9 อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
7. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ืน เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่คา้

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี/
บริ ษทั ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชือถือให้กบั เจ้าหนี9 โดยบริ ษทั ได้ยดึ
หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี9
1. ในการชําระคืนหนี9 เงินกูย้ มื ดอกเบี9ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริ ษทั ยึดมันในสัญญา หรื อ
เงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
2. หากเกิ ดกรณี ทีไม่ สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขแห่ งสัญญาทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษ ทั จะแจ้งให้เจ้าหนี9 ทราบ
ล่วงหน้าเพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม ส่ งเสริ มการค้าเสรี โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี9
1.
2.
3.
4.

ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า
ไม่แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบอันเป็ นการสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั0น
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที
อาจเกิดขึ9นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่ อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม จะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี9
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีสิทธิ และเสรี ภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่ จะไม่ด ําเนิ น การใดๆ ทีทําให้บริ ษ ทั สู ญเสี ยความเป็ นกลาง หรื อได้รับความ
เสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี ยวข้องทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั เพือดําเนิ นการ
ดังกล่าว
2. การบริจ าคเพื0อการกุศ ลและเงินสนับสนุน
บริ ษทั สนับสนุ น การพัฒนาชุ มชนและสังคมเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ให้ก ับ ชุ ม ชนและสัง คม ผ่า นขบวนการทางธุ ร กิ จ หรื อ การบริ จ าคเพื อการกุศ ล ซึ งต้อ งนําไปใช้สาํ หรั บ
สาธารณกุศลเท่านั9น รวมทั9งสนับสนุนเพือธุรกิจของบริ ษทั โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับ
ระเบียบของบริ ษทั
3. การรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน ของกํานัล หรื อประโยชน์ อื0นใด
การรับ หรื อการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตัญkูกตเวที หรื อเป็ นการรักษา
สัมพัน ธภาพทางธุ ร กิ จ โดยปกติ เป็ นสิ งอัน พึ ง ปฏิ บ ตั ิ ตามความเหมาะสม อย่า งไรก็ต าม การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน ของกํานัล หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมย่อมจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื9 อหนุ น หรื อ
มีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที และอาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์
ในทีสุ ด ซึงบริ ษทั ไม่สนับสนุนการกระทําดังกล่าว โดยบริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี9
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1. การรับหรื อการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดอันอาจสร้ างการจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่ชอบ
ธรรม
- พนักงานกลุ่มบริ ษทั ต้องไม่รับหรื อให้เงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูห้ นึงผูใ้ ดทีมี
เจตนาเพือชักนํา หรื อละเว้นการกระทําทีไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็ นการ
รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรัพย์สินนั9นต้องไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสําหรับการเลี9ยงรับรองทางธุ รกิจ และการใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาทางธุ รกิจเป็ นเรื องทียอมได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์สิน หรื อประโยชน์ อื นใดแก่ เ จ้า หน้ า ทีของรั ฐ ทั9ง ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้น9 นั ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารี ตประเพณี ทอ้ งถิน
2. การรับหรื อการให้ของขวัญ ของทีระลึก
- ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญ ของทีระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่ อนว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ งของหรื อของขวัญทีให้แก่ กนั ในหน้าทีการงานควรมีราคาไม่มาก และ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของทีระลึก ทีอาจทําให้เกิ ดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างหนึ งอย่างใด โดย
ไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที หากจําเป็ นต้องรับของขวัญ ของทีระลึก ทีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี
เกียวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั9น
- เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินทีแสดงมูลค่าของขวัญ ของทีระลึก เพือตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณี ที รับมอบหมาย หรื อ ได้รับ อนุ ญ าตจากผูบ้ งั คับ บัญ ชาให้ไ ปช่ ว ยเหลือ หน่ ว ยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิงของ หรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรื อมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนั9นกําหนดไว้
3. การทําธุรกรรมกับภาครัฐ
- ดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมือต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที หรื อหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยูเ่ สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ในแต่ละท้องถิน อาจมี
เงือนไข ขั9นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรื อท้องถินทีเกี ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั9งใน
กรณีว่าจ้าง เพือมาเป็ นทีปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยเงือนไขการว่าจ้างเป็ นต้องโปร่ งใส
และเหมาะสม
แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี0ย วกับการต่ อต้ านการทุจ ริตคอร์ รัปชั0น
1. กระบวนการในการประเมินความเสี0 ย งและการบริหารความเสี0 ย ง
บริ ษทั มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานตามประเด็นความเสี ยงของ
แต่ ละบริ ษ ทั ซึ งรวมความเสี ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอยู่ด้วย เพือให้มนใจว่
ั
าทุกหน่ วยงานต้องมี ระบบ
ควบคุมภายในทีเหมาะสม ทั9งการควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ
(Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรื อมีการทุจริ ต จะรายงานผล
การตรวจสอบต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หารระดับสู ง พร้ อมเสนอแนวทางในการป้ องกัน และ
ปรับปรุ งระบบควบคุมภายในให้ดีข9 ึน
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2. การป้องกัน
เพือให้มนใจว่
ั าค่าตอบแทนทีให้กบั พนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึ ก และไม่เป็ นเหตุแห่งการก่ อให้เกิ ด
การทุจริ ต ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที
มีชือเสี ยงทั9งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ในกลุ่มสื อสาร
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสื0 อสาร
สนับ สนุ น การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่ อต้า นการทุ จริ ต โดยบริ ษ ัทกําหนดให้มีก ารอบรมพนัก งาน เพื อ
ส่ งเสริ มความซื อสัตย์สุจริ ต และแนวทางปฏิ บตั ิ สําหรั บมาตรฐานความประพฤติ ทีดี และจรรยาบรรณของ
พนักงาน รวมถึงจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ผ่านการปฐมนิ เทศน์พนักงานใหม่ ซึงพนักงานทุกคนสามารถเข้า
ดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ในเว็บไซค์ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั (www.samarthre.com)
4. การรายงานและช่ องทางการรายงาน
เพือเป็ นการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยรายงานการละเมิดนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสําหรับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดใด ทั9งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั หรื อกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ผ่านทางไปรษณี ย ์ ตามทีอยู่ทีแจ้งไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อนําส่ งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการตามขั9นตอนและส่ งให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป บริ ษทั จะปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิ ดเผยชือ
ผูแ้ จ้งเบาะแสแก่ผใู ้ ดทั9งสิ9น
5. การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุ ปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชันของแต่ละหน่ วยงานใน
รอบปี ทีผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษ ทั ตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกี ยวข้องกับการฟอกเงิ น โดย
บริ ษทั จะยึดมันตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด

นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี9
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการให้มีการประเมินความเสียง ทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้อง
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นโยบายพัฒ นาเพื0อความยั0งยื น
บริ ษ ทั ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทีจะนําไปสู่ การเติ บโตอย่างยังยืนของธุ รกิ จ ซึ งจะต้องพัฒนาควบคู่
ไปกับการคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิ จการทีดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือ
ความยังยืน ดังนี9
1. ดําเนินธุรกิจบนพื9นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที
เกียวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฎิบตั ิ งาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกาย แรงใจ และ
เวลาส่วนตัวเพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่ งเสริ มและให้ความรู้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั เพือใช้เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือความยังยืน และ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมให้ทวถึ
ั งทั9งองค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีโครงการหรื อกิจกรรมเพือสังคม และสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือ
ความยังยืน
นอกจากนี9 บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพือความยังยืน
โดยเริ มจากการเขียนรายงานให้เป็ นส่ วนหนึงในรายงานประจําปี หากบริ ษทั มีความพร้อมมากขึ9นให้ พิ จ ารณาการจัด ทํา
รายงานแยกจากรายงานประจําปี
•

ความรับผิดชอบต่อสั งคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั อยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนั9นเพือธํารง
รักษาไว้ ซึงสังคมและส่ วนรวมทีดี บริ ษทั จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี9
1. มี ส่ วนร่ วมทางสั ง คมในการให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น หรื อสิ งของแก่ กิ จ กรรมที ธํ า รงไว้
ซึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดีในการให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ
2. ให้ก ารสนับสนุ น กิ จกรรมทางด้านการศึ กษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พ ความสามารถทางด้านกี ฬา
ตลอดจนการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ อย่าง
สมําเสมอ

•

ความรับผิดชอบต่อชุมชน
บริ ษทั ได้ก ําหนดขอบข่ ายและแนวทางปฏิ บตั ิ เพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุ มชนทีอยู่โดยรอบ
และบริ เวณใกล้เคียง ดังนี9
1. การสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั องค์กร ทั9งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ ชุ มชนในหลากหลายระดับ เพือสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีและสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม
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2. การมอบสิ งปลู ก สร้ าง วัสดุ อุป กรณ์ ตลอดจนบริ จ าคทุน ทรัพย์ เพือดูแ ลสภาพความเป็ นอยู่แ ละความ
ปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างทีพักผูโ้ ดยสารรถประจําทางบริ เวณหน้าทีทําการบริ ษทั การบริ จาคเสื9 อ
กันฝนและเสื9 อสะท้อนแสงแก่ ตาํ รวจจราจรในพื9นทีสถานี ภูธรปากเกร็ ด และสถานี ภูธรปากคลองรังสิ ต
การสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน การกีฬา แก่โรงเรี ยนในบริ เวณใกล้เคียง การบูรณะซ่ อมแซมวัด
และการบริ จาคทานแก่ผยู้ ากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ งของจําเป็ นเพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น การจัดหาเรื อให้แก่หน่วยงานราชการ
เพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสํานึ กให้แก่พนัก งานในองค์กรเกี ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม
ผ่านสื อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนือง
•

ความรับผิดชอบต่อสิ0 งแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี9
1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทั9ง
การเป็ นพลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั9งในรู ปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญ
ฉลาด
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือง
บริ ษทั มีนโยบายเพือการส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื องสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีอยูเ่ สมอ ดังนี9
1. บริ ษทั มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทีพนักงานมีส่วน
ร่ วมอย่างต่อเนือง
2. บริ ษทั ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิงแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั9งดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านสิ งแวดล้อม เพือสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ งแวดล้อมบริ ษทั
3. บริ ษทั มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื องความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมแก่พนักงาน เพือให้เกิ ดความ
เข้าใจถึงความสําคัญของการดูแลสิ งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือง เพือให้ระบบการจัดการสิ งแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อส่ งเสริ มให้มี
การละเมิดสิทธิ มนุษยชนโดยเคร่ งครัด ดังนี9
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1. สิทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่ วน
บุคคลไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง
- การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลจะกระทําได้เมือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศัก ดิ\ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่าทีไม่ละเมิดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคลอืน
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความเสมอภาค
- บริ ษ ทั ปฏิบตั ิต่อ พนัก งานทุก คนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบ ตั ิ ไม่ ว่าจะเป็ นในเรื องของเชื9 อชาติ
สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีการ
งานตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื อมเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์บริ ษทั
- บริ ษ ทั ให้โอกาสพนัก งานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสม
ตามระเบียบของบริ ษทั และให้โอกาสพนัก งานศึกษาเพิมเติมทั9งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมใน
ระยะสั9นและระยะยาว
- การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
- ในการปฏิบตั ิหน้าทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิ ดเห็น เกี ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ
เชื9อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่ ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่ องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรื อการกระทําทีไม่เป็ นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกันและกัน

การแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้ างผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั เพือสร้างความยังยืนให้กบั กิจการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกี ยวข้องให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่าง
เพียงพอและโปร่ งใส การจัดให้มีช่ องทางสําหรับให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ น
ประโยชน์ และสร้างมู ลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ได้ โดยการส่ งจดหมายทางไปรษณี ยต์ ามทีอยู่ทีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (www.samtel.com) ในส่ วนของ “ติดต่อเรา” ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงั นี9
ส่ งจดหมายถึง :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั9น 29 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเพือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
สรุ ป ผลเพื อรายงานคณะกรรมการบริ ษ ัท ต่ อ ไป ทั9ง นี9 บริ ษ ัท มี น โยบายในการคุ้ม ครองผู ้ส่ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ
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ขั/นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส”
บริ ษ ทั ยึดถื อ การปฏิ บตั ิต ามหลัก การกํากับดูแ ลกิ จการทีดี โดยได้สนับสนุ น ให้พนัก งานของบริ ษ ทั ช่ วยกัน
สอดส่ องดูแลหากพบการกระทําใดๆ ทีผิดหลักธรรมาภิ บาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
ผิดกฎหมาย หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ บริ ษทั รวมทั9งกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแส
การกระทําผิดดังกล่าวแก่บริ ษทั ได้ โดยส่ งเรื องพร้อมเอกสารและ/หรื อ หลักฐานทีมีให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั โดยทําได้ท9งั นําส่ งด้วยตนเอง ใส่ ลงในกล่องรับแจ้ง หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยขอให้ระบุชือและนามสกุล
ของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรื อขอข้อมูลเพิมเติม หากไม่มีการระบุชือจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเ คราะห์และหากพบว่า มี มู ลความจริ ง ก็จะนําเรื องดัง กล่ า วส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั9งนี9 บริ ษทั จะปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีก ารเปิ ดเผยชือผูแ้ จ้งแก่ ผูใ้ ดทั9งสิ9 น จะรู ้เพียงประธาน
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เท่านั9น
พนักงานบริ ษทั จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวได้ โดยผ่าน
สื อประชาสัมพัน ธ์ต่างๆ ของบริ ษ ทั เช่ น Website ของบริ ษทั (www.samtel.com) และ Website HR ของบริ ษ ทั
(www.samarthre.com) เป็ นต้น
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