
 

 

 

 

 

จริยธรรมธุรกิจ 
 

 

 
บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ฉบบัปรบัปรุงซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ ครงัที 2/2565  เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565) 



   จริยธรรมธุรกิจ 

 

 

สารบัญ 
 
 สารจากประธานกรรมการ 1 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 2 

 ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 2 

 นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 3 

 นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 4 

 นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 5 

 นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี 5 

 นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 6 

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 6 

 นโยบายการฟอกเงิน 8 

 นโยบายดา้นภาษี 8 

 นโยบายพฒันาเพอืความยงัยนื 8 

 นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 10 

 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 11 

 การรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน 12 

 ขนัตอนและวธีิการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” 12 

 
 

 

 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                             หนา้ 1/12 

 

สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยยดึมนัในความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพือเป็นคู่มือในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษทัและบริษทัย่อยตงัแต่ปี พ.ศ.  และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง สําหรับคู่มือฉบบันีไดป้รับปรุงโดยใชแ้นว

จริยธรรมธุรกิจทีมีอยูเ่ดิม และปรับปรุงเพิมเติมให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม 

รวมทงัพฒันาการในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ซึงบริษทัยดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 

คณะกรรมการมุ่งหวงัให้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบันี เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานทุกคน โดยมี

คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี พนักงานจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจ หากมีขอ้สงสัยควรปรึกษา

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั  

 

 

 

 

  

                                                                                                            (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

                                                                                                                  ประธานกรรมการ 

                                                                                           บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 

เพือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี 
 

1. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกบัตนเองทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. กรณีทีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการทีเกียวโยงกบับริษทั บริษทัจะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัไดก้ระทาํ

กบับุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรือพนกังานผูน้นัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพจิารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรืองการ

ทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับริษทั หรือทาํธุรกิจทีเกียวเนือง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือขายหุน้ของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอืนเพอืประโยชน์

ในการซือขายหุ้นของบริษทั และหลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง  เดือนก่อนการ

เผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลทีสาํคญัทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหวา่งทีปฏิบตัิงานใหบ้ริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีถือวา่

เป็นความลบัของบริษทัเพือประโยชน์แก่ผูใ้ดทงัสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน 

ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เป็นตน้ 
 

โดยหากมีรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอ

คณะกรรมการเพือรับทราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน ซึงคณะกรรมการได้มีการ

พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงือนไข

เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความ

จาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพจิารณารายการทีเกียวโยงกนั กรรมการทีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่อยูใ่นทีประชุม เพือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงัในการประชุมคณะกรรมการและ

การประชุมผูถื้อหุ้น 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี 
 

1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ            

และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพอืประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกราย 

2. กาํกับดูแลการดาํเนินงาน เพือให้มนัใจว่าบริษทัมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการทีถูกตอ้งเหมาะสม 

เพือปกป้องและเพมิผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

3. มุ่งมนัในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมนัคง เพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนทียงัยืนจากการทาํงาน

ทีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการทีดีของบริษทั 

4.  เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลทีจาํเป็นเพอืประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ 

ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนทีถูกตอ้งตามความจริงตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. การแต่งตงัและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตงัอยู่บน

พนืฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนนั 

4. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ เช่น 

การจดัสมัมนา ฝึกอบรมอยา่งทวัถึงและสมาํเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 

5. หลีกเลียงการกระทาํใดๆ ทีไม่เป็นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหนา้ทีการงานของพนกังาน 

6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน    

ผลการดาํเนินงานของบริษทัทงัระยะสนัและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 

7. จดัใหมี้สวสัดิการทีเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เงินกูย้มื เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหมี้รถรับส่ง การจดัให้มีสถานที

ออกกาํลงักาย (Fitness) รวมทงัส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกียวกับการทาํงาน ซึงขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกข์ดังกล่าว       

จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และกาํหนดวธีิการแกไ้ข เพอืใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ในการทาํงานร่วมกนั 

นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามยัของพนักงาน  

1. บริษทัจะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย 

2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพอืใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 

3. บริษัทจะดําเนินการเพือควบคุมและป้องกันการสูญเสียอนัเนืองมาจากอุบัติเหตุ อคัคีภัย และความเจ็บป่วย        

อนัเนืองจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัต่อพนักงาน รวมทงัการส่งเสริม

และสร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย           

โดยมุ่งมนัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสิงสาํคญัยิง เป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัและพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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จรรยาบรรณของพนกังาน  

บริษทัไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบตัิสาํหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 

Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึงจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไวใ้น

ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัเพอืถือปฏิบติั ดงันี 
 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีบริษทักาํหนด  

2. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามคาํสงัอนัชอบดว้ยกฎหมายและคาํแนะนาํโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

ตลอดจนบุคคลทีบริษทัมอบหมาย 

3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหนา้ทีเตม็ความรู้ความสามารถในงานทีไดรั้บมอบหมาย 

4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั 

5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาทาํงานและมาปฏิบตัิงานโดยสมาํเสมอ 

6.  พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัทีดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัเชือมนัในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจอยา่งต่อเนืองให้กบัลูกคา้ ซึงเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั

อยา่งต่อเนือง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี 
 

1. มุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันาและผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพอืสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. จาํหน่ายสินคา้และบริการทีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาทีเป็นธรรม 

3. ให้ขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกียวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเงือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนนัๆ 

4. จดัให้มีกระบวนการทีสามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใชห้รือการให้บริการทีไม่เหมาะสม 

เพือทีบริษทัจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันา

สินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัทีจะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัให้

ยงัยนืสืบไป 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทัปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจทีสาํคญัประการหนึงดว้ยความเสมอภาค 

และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี 

- กาํหนดระเบียบในการจดัซือ จดัจา้ง และดาํเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 

- มีการแข่งขนับนขอ้มูลทีเท่าเทียมกนั 

- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  

- จัดทําสัญญาทีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบัติตามเงือนไขทางการค้าและสัญญาทีกําหนดไว ้             

และมีความเป็นธรรมกบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพือให้มนัใจว่ามีการปฏิบัติตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถว้น         

และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชาํระเงินทีตกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสัมพนัธภาพทียงัยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา พบปะคู่คา้อยา่งสมาํเสมอ เพอืแลกเปลียนความคิดเห็น

รวมถึงมีความเชือถือซึงกนัและกนั  

3. ไมเ่รียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา 

4. ไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผิด 

5. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 

6. หลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกับคู่คา้ทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าว 

บริษทัจะหลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคูค้า้กบัผูอื้น เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี 

บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพือสร้างความเชือถือให้กับเจา้หนี โดยบริษทัไดย้ึดหลกั

ปฏิบตัิดงัต่อไปนี 
 

1. ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกบัเจา้หนีไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 

2. หากเกิดกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ทีจะไม่สามารถชาํระ

หนี หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัจะแจง้ให้เจา้หนีทราบล่วงหนา้เพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3. กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี 

ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร รับทราบอยา่งสมาํเสมอ 

4. การพจิารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี 

1. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการทีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

2. ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 

3. ไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น หรือคู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่แทรกแซง หรือทําการสิงใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการคา้ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบอนัเป็นการสร้าง

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ทีอาจเกิดขึน

จากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้ลีย ซึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

จะตอ้งยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ดงันี 
 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครอง   

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการ

เมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํใหบ้ริษทัสูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไป

มีส่วนเกียวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัเพอืดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพือการกศุลและเงนิสนับสนุน 

บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ให้กบั    

ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพือการกุศลซึงตอ้งนําไปใช้สําหรับสาธารณกุศล

เท่านัน รวมทังสนับสนุนเพือธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบ           

ของบริษทั  

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อืนใด 

การรับหรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา  เพอืแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพ

ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิงอนัพึงปฏิบตัิตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือ

ประโยชน์อืนใด  ทีไม่เหมาะสมยอ่มจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเกือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจในการปฏิบัติหน้าที และอาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ในทีสุด ซึงบริษทัไม่สนับสนุนการกระทาํ

ดงักล่าว โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกับผูห้นึงผูใ้ด            

ทีมีเจตนาเพอืชกันาํ หรือละเวน้การกระทาํทีไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ

ทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย 
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- การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตาม

สญัญาทางธุรกิจเป็นเรืองทียอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดแก่เจา้หน้าทีของรัฐทังในประเทศไทยและต่างประเทศ    

ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้นัไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิน 
 

2. การรับหรือการใหข้องขวญัของทีระลึก 

- ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของทีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  

และข้อบังคบัของบริษทั โดยสิงของหรือของขวญัทีให้แก่กันในหน้าทีการงานควรมีราคาไม่มาก      

และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของทีระลึก ทีอาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรม

ในการปฏิบติัหนา้ที หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของทีระลึก ทีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้เกียวขอ้งทางธุรกิจ 

ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

- เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินทีแสดงมูลค่าของขวญั ของทีระลึก เพอืตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- กรณีทีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน  

สิงของ หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้
 

3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในแต่ละทอ้งถิน อาจมีเงือนไข 

ขนัตอน หรือวธีิปฏิบติัทีแตกต่างกนั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถินทีเกียวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทงัในกรณีวา่จา้ง 

เพอืมาเป็นทีปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเงือนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  
 

แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเกยีวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    

1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสียงของแต่ละ

บริษทั ซึงรวมความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยูด่ว้ย เพือให้มนัใจวา่ทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในที

เหมาะสม  ทงัการควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) 

หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในใหดี้ขึน 

2. การป้องกนั 

เพือให้มนัใจวา่ค่าตอบแทนทีให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตสํานึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการ

ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันทีมี

ชือเสียงทังในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสือสาร

โทรคมนาคม และคอมพวิเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

 

 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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3. การจดัการอบรมและสือสาร  

สนบัสนุนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทักาํหนดให้มีการอบรมพนกังานเพือส่งเสริม       

ความซือสัตยสุ์จริต และแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน 

รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึงพนักงานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูล

ดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซคข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพือเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนับสนุนให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้

เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสาํหรับผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทงัผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบ

ภายในตามทีอยูที่ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samardigital.com)  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการ

ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป ทงันี 

บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชือ ผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิน 

5. การกํากบัดูแลและตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรืองการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงาน         

ในรอบปีทีผา่นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

6. บทลงโทษ 

การกระทาํใดๆ ทีฝ่าฝืนนโยบายนี ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที

บริษทักาํหนดไว ้รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมายดว้ย 

นโยบายการฟอกเงิน 

บริษทัตระหนักถึงความสาํคญั และยึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทั   

จะยึดมนัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดด้านกฎระเบียบเกียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

และทีแกไ้ขเพมิเติมอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายด้านภาษี 

บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 

.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด 

.     ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

.     ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสียงทีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  
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นโยบายพฒันาเพอืความยงัยืน 

 บริษทัตระหนกัดีกวา่การบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจไดส้าํเร็จอยา่งยงัยนืนนั บริษทัตอ้งมุ่งมนั

ใส่ใจในการดาํเนินธุรกิจทีตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ดงันนัเพือให้

ครอบคลุมและตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และพฒันาบริษทัไปสู่การเติบโตอยา่งยงัยืน จะตอ้งมีการพฒันาควบคู่ไป

กบัการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษทัจึงได้

กาํหนดนโยบายพฒันาเพือความยงัยนืดงันี 

1. มุ่งมนัพฒันาองค์กรบนหลกัธรรมาภิบาล โดยกาํกบัดูแลบริษทัในเครือให้ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็น

ธรรม มีการบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆทีมี

อนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื 

2. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม ตลอดจนพนักงานขององค์กร โดย

กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อทุกฝ่ายในห่วงโซ่ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

3. ส่งเสริมการรักษาสิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดจนส่งเสริมให้บริษทัในเครือพฒันาและ

นาํเสนอเทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
 

บริษทักาํหนดแนวปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้มดงันี 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทัอยู่รอดและเติบโตได้ก็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดังนันเพือธาํรงรักษาไวซึ้ง

สังคมและส่วนรวมทีดี บริษทัจึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี 
 

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน หรือสิงของแก่กิจกรรมทีธาํรงไวซึ้งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดีในการใหก้ารอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนา

อยา่งสมาํเสมอ   

2. ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา ตลอดจน

การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสงัคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง  ๆอยา่งสมาํเสมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน 
 

บริษทัไดก้าํหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพอืเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนทีอยูโ่ดยรอบและบริเวณ

ใกลเ้คียง ดงันี 
 

1. การสร้างสัมพันธ์ทีดีกับองค์กร ทังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ําชุมชนในหลากหลายระดับ เพือสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยั  

ของชุมชน เช่น การสร้างทีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าทีทาํการบริษทั  การบริจาคเสือกนัฝนและ          
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เสือสะท้อนแสงแก่ตาํรวจจราจรในพืนทีสถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทาน   

แก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิงของจาํเป็นเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ       

เพืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปัญหาอทุกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกให้แก่พนักงานในองคก์รเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม ผ่านสือ

และกิจกรรมภายในอยา่งต่อเนือง  
 

ความรับผดิชอบต่อสิงแวดล้อม 
 

บริษทั ให้ความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการรักษาสิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาดและ      

รู้คุณค่า ทังการพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีทีส่งผลดีต่อสิงแวดลอ้ม การสนับสนุนโครงการเพือสิงแวดลอ้มต่างๆ และ       

การสร้างจิตสาํนึกให้แก่พนกังานอยา่งจริงจงัและต่อเนือง  เพือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน โดย

มีการกาํหนดนโยบายดา้นสิงแวดลอ้มใหบ้ริษทัในเครือไดย้ดึถือและปฏิบตัิตาม ดงันี 
 

1.  นโยบายในการบริหารจัดการให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม    

การใช ้นาํประปา ไฟฟ้า อุปกรณ์สาํนกังาน และ เชือเพลิงยานพาหนะ เป็นตน้ 

2.  นโยบายในการพฒันาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี  เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื  

3.  นโยบายในการปลูกฝังจิตสาํนึกการรักษาสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืนแก่พนักงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่

คุณค่าของบริษทั ผา่นสือเผยแพร่และกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนือง  

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนในการดาํเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right : UDHR) เพือให้มนัใจได้ว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ปลอดจากการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงเห็นสมควรให้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ  เพือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน                

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและผูร่้วมธุรกิจรับทราบนโยบาย เพอืเป็นหลกัใน

การปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั ดงันี 

1. การปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเรืองของเชือชาติ สญัชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา 
- บริษทัไม่สนบัสนุนหรือกระทาํการหรือเกียวขอ้งกบัการกระทาํใดๆ ซึงเกียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็กทีอายุ

ไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมาย หรือการใชแ้รงงานบงัคบัภายในบริษทั หรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั 
- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าทีการงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
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- บริษทัให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบ

ของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพมิเติมทงัในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสนัและระยะยาว 
- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ในการปฏิบัติหน้าทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ      

เชือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรือการกระทาํทีไม่เป็นธรรม 
- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัต ิ

บริษทัดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจทีจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทงัทางตรงและทางออ้มต่อสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียขององคก์ร เช่น พนักงาน ชุมชน คู่คา้ทางธุรกิจ พนัธมิตรธุรกิจ และลูกคา้ ตลอดจนปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

อยา่งเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตัิ 

3. การจดัให้มีการประเมินความเสียงด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทจะพฒันาและดาํเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือง เพือทีจะระบุประเด็นและ

ประเมินความเสียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลทีไดรั้บผลกระทบ วางแผนและกาํหนด

แนวทางการแกไ้ขและป้องกนั จดัการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและตรวจสอบติดตามผล โดยจดัให้มี

กระบวนการบรรเทาผลกระทบทีเหมาะสม ในกรณีทีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ย 

4. การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เพือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบตัิตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเพอืเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาและแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน โดยการส่งจดหมายทาง

ไปรษณียห์รือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ตามทีอยูที่ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartcorp.com) ในส่วนของ 

“ติดต่อเรา” หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาํทีเกียวขอ้งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. การตรวจสอบและตดิตามผล 

บริษัทจะตรวจสอบ ติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามกระบวนการ 

ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงใหก้ารสนบัสนุน และร่วมมือในการเยยีวยาผลกระทบทีเกิดจากหรือเกียวเนืองกบับริษทั 

6. บทลงโทษ 

ผูที้ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดงักล่าว เป็นการกระทาํผิดจริยธรรมธุรกิจบริษทั ซึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทาง

วินยัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัการทาํงานทีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากนีอาจจะไดรั้บโทษทางกฏหมายหากการกระทาํนนัผิด

กฏหมาย 
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นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 

     บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัเกียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยบริษทัมีแนวทางในการ

ดาํเนินการเกียวกบัเรืองดงักล่าว ให้พนกังานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และ

การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ 

และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ 

หรือไม่เกียวขอ้งกบัการทาํงาน 

การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั 

เพือสร้างความยงัยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ              

และโปร่งใส และไดจ้ดัให้มีช่องทางสาํหรับผูม้ีส่วนได้เสียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน อนัเป็นประโยชน์และ

สร้างมูลค่ าเพิ มให้ กับ บริษัท ได้ โดยการส่งจดห มายท างไปรษ ณี ย์ตามที อยู่ ที ได้แจ้งไว้บน เว็บ ไซ ต์ข องบ ริษัท              

(www.samartdigital.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 
 

 ส่งจดหมายถึง: ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

99/2 หมู่ 4  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  ถนนแจง้วฒันะ  

ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

หรือส่ง e-mail ไปที: InternalAudit@samartdigital.com 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ขอ้มูลตาม

ขนัตอนและวธีิการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” 

บริษทัยึดถือการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดส้นับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หากพบการกระทาํ

ใดๆ ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทั  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั รวมทังกรณีทีถูกละเมิดสิทธิ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดังกล่าวแก่

บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานทีเกียวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรืองแจ้งเบาะแสทีบริษัท       

กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั โดยหากมีการระบุชือและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบั

บริษทัมากขึน เพอืความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพมิเติม 
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ขันตอนดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ข้อมูล 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทังจากพยานเอกสารและ

พยานบุคคล เมือเห็นวา่มีมูลการกระทาํผิด ให้เสนอเรืองต่อประธานกรรมการบริหาร ดเพอืพจิารณาตงัคณะกรรมการสอบสวน 

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 มีหนา้ทีรับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกียวกบัการกระทาํ

ผิด รวมทงัรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด เพอืใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบทีมีต่อบริษทั 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอผลการสอบสวนใหป้ระธานกรรมการบริหาร เพือพิจารณาสังการให้ดาํเนินการและ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

ทงันี บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิน 


