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สารจากประธานกรรมการ 
 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพื�อเป็นคู่มือในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษทัและบริษทัย่อยตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง สําหรับคู่มือฉบบันี� ได้ปรับปรุงโดยใช้แนว

จริยธรรมธุรกิจที�มีอยู่เดิม และปรับปรุงเพิ�มเติมให้เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

รวมทั�งพฒันาการในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งบริษทัยดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 

คณะกรรมการมุ่งหวงัให้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบันี�  เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคน โดยมี

คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี พนักงานจึงควรศึกษาและทาํความเข้าใจ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษา

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น  

 

 

 

 

  

                                                                                                           (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

                                                                                                                  ประธานกรรมการ 

                                                                                           บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการและพนกังาน 

เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี�  
 

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. กรณีที�กรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทั บริษทัจะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัไดก้ระทาํ

กบับุคคลภายนอก ซึ�งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั�นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรื�องการ

ทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทั หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุ้นของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื�นเพื�อประโยชน์

ในการซื� อขายหุ้นของบริษทั และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื� อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง � เดือนก่อนการ

เผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหว่างที�ปฏิบติังานใหบ้ริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือว่า

เป็นความลบัของบริษทัเพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั�งสิ�น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน 

ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เป็นตน้ 
 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ�น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอ

คณะกรรมการเพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกัน ซึ� งคณะกรรมการได้มีการ

พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั� ง รวมทั�งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงื�อนไข

เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความ

จาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ ��-� ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่อยู่ในที�ประชุม เพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั�งในการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้น โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�  
 

1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ            

และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้ทุกราย 

2. กาํกับดูแลการดาํเนินงาน เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการที�ถูกต้องเหมาะสม 

เพื�อปกป้องและเพิ�มผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ 

3. มุ่งมั�นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั�นคง เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับผลตอบแทนที�ย ั�งยนืจากการทาํงาน

ที�มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที�ดีของบริษทั 

4.  เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดร้ับขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ 

ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที�ถูกตอ้งตามความจริงตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษทัตระหนกัอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบติัที�เป็นธรรมทั�งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�ง โยกยา้ย 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  
 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ� ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. การแต่งตั�งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตั�งอยู่บน

พื�นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั�น 

4. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ เช่น 

การจดัสมัมนา ฝึกอบรมอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 

5. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน 

6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน    

ผลการดาํเนินงานของบริษทัทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

7. จดัให้มีสวสัดิการที�เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

เงินกูย้ืม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหมี้รถรับส่ง การจดัใหมี้สถานที�

ออกกาํลงักาย (Fitness) รวมทั�งส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี�ยวกับการทาํงาน ซึ� งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดงักล่าว       

จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ในการทาํงานร่วมกนั 

นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามยัของพนักงาน  

1. บริษทัจะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานให้สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย 

2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 

3. บริษัทจะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื�องมาจากอุบัติเหตุ อคัคีภัย และความเจ็บป่วย        

อนัเนื�องจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั�งการส่งเสริม

และสร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย           

โดยมุ่งมั�นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัและพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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จรรยาบรรณของพนักงาน  

บริษทัไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 

Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ� งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ใน

ระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัเพื�อถือปฏิบติั ดงันี�  
 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัที�บริษทักาํหนด  

2. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามคาํสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมายและคาํแนะนาํโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

ตลอดจนบุคคลที�บริษทัมอบหมาย 

3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหน้าที�เตม็ความรู้ความสามารถในงานที�ไดร้ับมอบหมาย 

4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั 

5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาทาํงานและมาปฏิบติังานโดยสมํ�าเสมอ 

6.  พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 

7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวินยัที�ดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

บริษทัเชื�อมั�นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอย่างต่อเนื�องให้กบัลูกค้า ซึ� งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั

อยา่งต่อเนื�อง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี�  
 

1. มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันาและผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. จาํหน่ายสินคา้และบริการที�มีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

3. ให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกี�ยวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเงื�อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั�นๆ 

4. จดัให้มีกระบวนการที�สามารถให้ลูกค้าแจง้ถึงปัญหาของการนําสินคา้ไปใชห้รือการให้บริการที�ไม่เหมาะสม 

เพื�อที�บริษทัจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันา

สินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหม้ีบริการหลงัการขายเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที�จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้�งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กบับริษทัให้

ย ั�งยนืสืบไป 
 
 
 
 
 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

บริษทัปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�สําคญัประการหนึ� งดว้ยความเสมอภาค 

และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  
 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี�  

- กาํหนดระเบียบในการจดัซื�อ จดัจา้ง และดาํเนินการต่างๆ อย่างชดัเจน 

- มีการแข่งขนับนขอ้มูลที�เท่าเทียมกนั 

- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  

- จัดทาํสัญญาที�เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบัติตามเงื�อนไขทางการค้าและสัญญาที�กําหนดไว ้             

และมีความเป็นธรรมกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

- จดัให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื�อให้มั�นใจว่ามีการปฏิบติัตามเงื�อนไขของสัญญาอย่างครบถว้น         

และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั�นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู่้คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขของการชาํระเงินที�ตกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญา พบปะคู่คา้อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

รวมถึงมีความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั  

3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 

4. ไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็นเทจ็ หรือหลอกลวงใหคู่้คา้เขา้ใจผดิ 

5. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมผดิกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 

6. หลีกเลี�ยงการซื�อสินค้าและ/หรือบริการกับคู่ค้าที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าว 

บริษทัจะหลีกเลี�ยงการซื�อสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคูค้า้กบัผูอื้�น เวน้แต่จะไดร้ับการยนิยอมจากคู่คา้ 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี� 

บริษทัยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กับเจา้หนี�  โดยบริษทัไดย้ึดหลกั

ปฏิบติัดงัต่อไปนี�  
 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกบัเจา้หนี�ไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 

2. หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขแห่งสัญญาที�ตกลงกันไวไ้ด ้หรือมีแนวโน้มที�จะไม่สามารถชาํระ

หนี�  หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หนี�ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3. กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ� งรวมถึงเจา้หนี�  

ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร รับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. การพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี�  

1. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

2. ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 

3. ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการค้าให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบอนัเป็นการสร้าง

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�อาจเกิดขึ�น

จากการปฏิบตัิงานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้ลีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

จะตอ้งยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ดงันี�  
 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมายและการปกครอง   

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการ

เมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�ทาํให้บริษทัสูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไป

มีส่วนเกี�ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัเพื�อดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพื�อการกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ให้กบั    

ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื�อการกุศลซึ� งตอ้งนําไปใช้สําหรับสาธารณกุศล

เท่านั� น รวมทั�งสนับสนุนเพื�อธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบ           

ของบริษทั  

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใด 

การรับหรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา  เพื�อแสดงออกถึงความกตญั�ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพ

ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ�งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือ

ประโยชน์อื�นใด  ที�ไม่เหมาะสมย่อมจะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของการเกื�อหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที� และอาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ในที�สุด ซึ� งบริษทัไม่สนับสนุนการกระทาํ

ดงักล่าว โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  
 

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น สิ� งของ หรือประโยชน์อื�นใดกับผูห้นึ� งผูใ้ด            

ที�มีเจตนาเพื�อชกันาํ หรือละเวน้การกระทาํที�ไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ

ทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั�นตอ้งไม่ใช่สิ�งผิดกฎหมาย 
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- การใชจ่้ายสําหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตาม

สญัญาทางธุรกิจเป็นเรื�องที�ยอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดแก่เจา้หน้าที�ของรัฐทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ    

ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้ั�นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิ�น 
 

2. การรับหรือการใหข้องขวญัของที�ระลึก 

- ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของที�ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  

และข้อบงัคับของบริษัท โดยสิ� งของหรือของขวญัที�ให้แก่กันในหน้าที�การงานควรมีราคาไม่มาก      

และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของที�ระลึก ที�อาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึ� งอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรม

ในการปฏิบติัหน้าที� หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของที�ระลึก ที�มีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ 

ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น 

- เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินที�แสดงมูลค่าของขวญั ของที�ระลึก เพื�อตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- กรณีที�รับมอบหมาย หรือไดร้ับอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน  

สิ�งของ หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานที�หน่วยงานภายนอกนั�นกาํหนดไว ้
 

3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื�อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที� หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในแต่ละทอ้งถิ�น อาจมีเงื�อนไข 

ขั�นตอน หรือวิธีปฏิบติัที�แตกต่างกนั 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั�งในกรณีว่าจา้ง 

เพื�อมาเป็นที�ปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเงื�อนไขการว่าจา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  
 

แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น    

1. กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี�ยงของแต่ละ

บริษทั ซึ� งรวมความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยู่ดว้ย เพื�อให้มั�นใจว่าทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในที�

เหมาะสม  ทั�งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) 

หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที�ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในใหดี้ขึ�น 

2. การป้องกัน 

เพื�อให้มั�นใจว่าค่าตอบแทนที�ให้กบัพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการ

ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบนัที�มี

ชื�อเสียงทั� งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี�ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื� อสาร

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                             หนา้ 8/12 

3. การจัดการอบรมและสื�อสาร  

สนับสนุนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทักาํหนดให้มีการอบรมพนกังานเพื�อส่งเสริม       

ความซื�อสัตยสุ์จริต และแนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน 

รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ� งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูล

ดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซคข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื�อเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้

เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วน

ได้เสียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทั�งผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบ

ภายในตามที�อยู่ที�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samardigital.com)  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการ

ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั�นตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป ทั�งนี�  

บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื�อ ผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั�งสิ�น 

5. การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื�องการทุจริตคอร์รัปชั�นของแต่ละหน่วยงาน         

ในรอบปีที�ผา่นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

6. บทลงโทษ 

การกระทาํใดๆ ที�ฝ่าฝืนนโยบายนี�  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที�

บริษทักาํหนดไว ้รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทาํที�ผดิกฎหมายดว้ย 
 

นโยบายการฟอกเงิน 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทั   

จะยึดมั�นตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ���� 

และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 
 

นโยบายด้านภาษี 

บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี�  

�.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 

�.     ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  

�.     ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  

นโยบายพัฒนาเพื�อความยั�งยืน 

 บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาที�จะนาํไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกับ    

การคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื ดงันี�  

1.  ดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ         

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความยั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
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2.  สร้างวฒันธรรมองค์กรเพื�อให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบติังาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ      

และเวลาส่วนตวัเพื�อทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม 

3.  ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

และดูแลรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มใหท้ั�วถึงทั�งองคก์ร 

4.  ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับการพฒันา       

เพื�อความยั�งยนื 

นอกจากนี�  บริษัทกําหนดให้มีการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน        

โดยเริ�มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ� งในรายงานประจาํปี หากบริษทัมีความพร้อมมากขึ�นให้พิจารณาการจดัทาํรายงาน

แยกจากรายงานประจาํปี 
 

บริษทักาํหนดแนวปฏิบตัิในความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มดงันี�  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทัอยู่รอดและเติบโตไดก็้ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดงันั�นเพื�อธาํรงรักษาไวซึ้� ง

สงัคมและส่วนรวมที�ดี บริษทัจึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี�  
 

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้� งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการให้การอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนา

อยา่งสมํ�าเสมอ   

2. ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา ตลอดจน

การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสงัคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง  ๆอยา่งสมํ�าเสมอ 
 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 

บริษทัไดก้าํหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณ

ใกลเ้คียง ดงันี�  
 

1. การสร้างสัมพันธ์ที� ดีกับองค์กร ทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู ้นําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื�อสร้าง

ความสมัพนัธ์ที�ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิ�งปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพื�อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยั  

ของชุมชน เช่น การสร้างที�พกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าที�ทาํการบริษทั  การบริจาคเสื� อกันฝนและ          

เสื�อสะทอ้นแสงแก่ตาํรวจจราจรในพื�นที�สถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทาน   

แก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิ�งของจาํเป็นเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจดัหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ       

เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนที�ประสบปัญหาอุทกภยั 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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4. การปลูกฝังจิตสาํนึกใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ผ่านสื�อ

และกิจกรรมภายในอยา่งต่อเนื�อง  
 

ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม 
 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�และความรับผดิชอบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี� 
 

1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกับความปลอดภยั รวมทั�งการ

เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รับผดิชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากร ทั�งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ อยา่งชาญฉลาด   

3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง 
 

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมใหค้วามรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังใหพ้นกังาน

ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยูเ่สมอ ดงันี�  
 

1. บริษทัมีการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกดา้นสิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วม

อยา่งต่อเนื�อง 

2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ� งแวดลอ้มแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั�งดาํเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทั 

3. บริษทัมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของการดูแลสิ�งแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้

ระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดงันี� 
 

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัให้การดูแลข้อมูลส่วนตวัของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล   

ไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บุคคลย่อมอ้างศักดิ� ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิ            

และเสรีภาพของบุคคลอื�น 
 

2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 
 

- บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึ�งกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที�การงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

- บริษทัให้โอกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบ

ของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั�นและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบตัิหน้าที�พึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นที�เกี�ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ      

เชื�อชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 

นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� 

     บริษทัมีนโยบายในการปฏิบตัิเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  โดยบริษทัมีแนวทางในการ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว ให้พนกังานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และ

การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ 

และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพื�อป้องกนัการใช้ซอฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิ�  

หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน 

การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั 

เพื�อสร้างความย ั�งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที� เกี�ยวข้องให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ              

และโปร่งใส และไดจ้ดัให้มีช่องทางสาํหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน อนัเป็นประโยชน์และ

สร้างมูลค่ าเพิ� มให้ กับ บริษัท ได้  โดยการส่ งจด หม ายทางไปรษ ณี ย์ตามที� อยู่ ที� ได้แจ้งไว้บน เว็บ ไซต์ของบริษัท              

(www.samartdigital.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ� งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี�  
 

 ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

99/2 หมู่ 4  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  ถนนแจง้วฒันะ  

ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

หรือส่ง e-mail ไปที� : InternalAudit@samartdigital.com 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

ขั�นตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                             หนา้ 12/12 

ขั�นตอนและวธีิการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” 

บริษทัยดึถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดส้นับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้เสีย หากพบการกระทาํ

ใดๆ ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษทั  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั รวมทั�งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแก่

บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลกัฐานที�เกี�ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื�องแจ้งเบาะแสที�บริษัท       

กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั โดยหากมีการระบุชื�อและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบั

บริษทัมากขึ�น เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพิ�มเติม 

ขั�นตอนดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที�รับผิดชอบเบื�องตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทั�งจากพยานเอกสารและ

พยานบุคคล เมื�อเห็นวา่มีมูลการกระทาํผิด ใหเ้สนอเรื�องต่อประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาตั�งคณะกรรมการสอบสวน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย ห ัว ห น ้า ง า น ห รื อ ต ัว แ ท น จ า ก ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น              

ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตน้สังกดั มีหนา้ที�รับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการกระทาํ

ผดิ รวมทั�งรวบรวมพยานหลกัฐานทั�งหมด เพื�อใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที�มีต่อบริษทั 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาสั�งการให้

ดาํเนินการและฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรื�องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

ทั�งนี�  บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั�งสิ�น 


