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สารจากประธานกรรมการ 

 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน    
ไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับคู่มือฉบบัน้ีไดป้รับปรุงโดยใชแ้นวจริยธรรม
ธุรกิจท่ีมีอยู่เดิม และปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ ง
พฒันาการในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษทัยดึถือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

 
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวงัให้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับน้ี  เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยมี
คณะกรรมการบริษทัประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  พนกังานจึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจ หากมีขอ้สงสยัควรปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  

 
 
 
 
  
                                                                                                      (...........................................................) 

                                                                                                  ประธานกรรมการ 
 



   

 

2 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  

เพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับกรรมการและพนกังาน เพ่ือยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัน้ี 
 

1. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. กรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั บริษทัจะด าเนินการเสมือนกบับริษทัไดก้ระท า
กบับุคคลภายนอก ซ่ึงกรรมการหรือพนกังานผูน้ั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการ
ท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หรือท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ในการซ้ือขายหุ้นของบริษทั และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการ
เผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหวา่งท่ีปฏิบติังานใหบ้ริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีถือวา่
เป็นความลบัของบริษทัเพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ดทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน 
ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เป็นตน้ 

 

โดยหากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้
มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและ
เง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล
และความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการ         
ท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่อยูใ่นท่ีประชุม เพ่ือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งใน
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ             
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

2. ก ากบัดูแลการด าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
เพ่ือปกป้องและเพ่ิมผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

3. มุ่งมัน่ในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทั 

4.  เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
 



   

 

3 

 
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 
4. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ เช่น 

การจดัสมัมนา ฝึกอบรมอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 
5. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
6. ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน    

ผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 
7. จดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เงินกูย้มื เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหมี้รถรับส่ง การจดัให้มีสถานท่ี
ออกก าลงักาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน ซ่ึงขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกข์ดังกล่าว       
จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และก าหนดวธีิการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในการท างานร่วมกนั 

 

นอกจากนั้น บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามยัของพนกังาน โดยก าหนดนโยบายดงัน้ี 
 

1. บริษทัจะมุ่งมัน่ พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

2. บริษทัจะด าเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 
3. บริษทัจะด าเนินการเพ่ือควบคุมและป้องกันการสูญเสียอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วย        

อนัเน่ืองจากการท างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริม
และสร้างจิตส านึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย           
โดยมุ่งมัน่ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตส านึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัและพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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จรรยาบรรณของพนักงาน  
 

บริษทัไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบติัส าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 
Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซ่ึงจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไวใ้น
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัเพ่ือถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทัก าหนด  
2. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายและค าแนะน าโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

ตลอดจนบุคคลท่ีบริษทัมอบหมาย 
3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ความรู้ความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั 
5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาท างานและมาปฏิบติังานโดยสม ่าเสมอ 
6.  พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัท่ีดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 

 
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

 

บริษทัเช่ือมัน่ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจอยา่งต่อเน่ืองให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

 

1. มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาและผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
4. จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการน าสินคา้ไปใช้หรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม 

เพ่ือท่ีบริษทัจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันา
สินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้างและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัให้

ย ัง่ยนืสืบไป 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงดว้ยความเสมอภาค 
และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงัน้ี 
- ก าหนดระเบียบในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และด าเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 
- มีการแข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  
- จัดท าสัญญาท่ีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าและสัญญาท่ีก าหนดไว ้             

และมีความเป็นธรรมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
- จดัให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถว้น         

และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขของการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา พบปะคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมถึงมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 
4. ไม่กระท าการโฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผิด 
5. ไม่ท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 
6. หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้และ/หรือบริการกับคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าว 
บริษทัจะหลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคูค้า้กบัผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 
 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
 

บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี โดยบริษทัไดย้ึดหลกั
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

1. ในการช าระคืนหน้ี เงินกูย้ืม ดอกเบ้ีย และมีความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  บริษทัยึดมัน่ในสัญญาหรือ
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

2. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญา ท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
1. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 
3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น หรือคู่แข่งทางการคา้ 
4. ไม่แทรกแซง หรือท าการส่ิงใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบอนัเป็นการสร้าง

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้ลีย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
จะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย 
แต่จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้บริษทัสูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมือง 
รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัเพ่ือด าเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงนิสนับสนุน 
บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ให้กบั

ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศลซ่ึงตอ้งน าไปใชส้ าหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้ ง
สนบัสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษทั โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทั  

3. นโยบายการรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การรับ หรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพ
ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นส่ิงอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด     
ท่ีไม่เหมาะสมย่อมจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ของการเก้ือหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ              
ปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชนใ์นท่ีสุด ซ่ึงบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าดงักล่าว โดยบริษทั ยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผูห้น่ึงผูใ้ด            
ท่ีมีเจตนาเพ่ือชกัน า หรือละเวน้การกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ
ทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

- การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตาม
สญัญาทางธุรกิจเป็นเร่ืองท่ียอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ    
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

 

2. การรับหรือการใหข้องขวญั ของท่ีระลึก 

- ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของท่ีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  
และข้อบังคบัของบริษทั โดยส่ิงของหรือของขวญัท่ีให้แก่กันในหน้าท่ีการงานควรมีราคาไม่มาก      
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี หากจ าเป็นตอ้งรับของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

- เก็บรักษาหลกัฐานการช าระเงินท่ีแสดงมูลค่าของขวญั ของท่ีระลึก เพ่ือตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
- กรณีท่ีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน  

ส่ิงของ หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานท่ีหน่วยงานภายนอกนั้นก าหนดไว ้
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3. การท าธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในแต่ละทอ้งถ่ิน อาจมีเง่ือนไข 
ขั้นตอน หรือวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั้งในกรณีวา่จา้ง 
เพ่ือมาเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเง่ือนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  

 

แนวปฏิบัตใินการด าเนินการเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน    
1. กระบวนการในการประเมนิความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเส่ียงของแต่ละบริษทั     
ซ่ึงรวมความเส่ียงดา้นการทุจริต คอร์รัปชั่นอยู่ดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม     
ทั้ งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่า
หน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดี้ข้ึน 

2. การป้องกนั 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ค่าตอบแทนท่ีให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตส านึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อใหเ้กิดการทุจริต 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัจะรวบรวมรายงานผลการส ารวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในกลุ่มส่ือสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์
มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3. การจดัการอบรมและส่ือสาร  
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษัทก าหนดให้มีการอบรมพนักงานเพ่ือส่งเสริม       
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และแนวทางปฏิบติัส าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้น    
เวบ็ไซคข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 
เพ่ือเป็นการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รายงานการละเมิดนโยบายของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดใดๆ ทั้งผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือ
กฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ผ่านทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูท่ี่แจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
หรือน าส่งดว้ยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามขั้นตอนและส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั้งส้ิน 

5. การก ากบัดูแลและตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน่ของแต่ละหน่วยงานในรอบปี    
ท่ีผา่นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

นโยบายการฟอกเงิน 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทั   
จะยึดมัน่ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบเก่ียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมอยา่งเคร่งครัด 
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นโยบายด้านภาษี 

บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงัน้ี 
1.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.     ด าเนินการน าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
3.     ด าเนินการใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  
 

นโยบายพฒันาเพ่ือความยั่งยืน 
  

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาท่ีจะน าไปสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ ซ่ึงจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกับ    
การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีการก าหนดนโยบายพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื ดงัน้ี 
 

1.  ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นส าคญั  

2.  สร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตส านึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ      
และเวลาส่วนตวัเพ่ือท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม 

3.  ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 
และดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

4.  ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันา       
เพ่ือความยัง่ยนื 

 

นอกจากน้ี บริษัทก าหนดให้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน        
โดยเร่ิมจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ าปี หากบริษทัมีความพร้อมมากข้ึนให้พิจารณาการจดัท ารายงาน
แยกจากรายงานประจ าปี 

 
บริษทัก าหนดแนวปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทัอยู่รอดและเติบโตไดก็้ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพ่ือธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง
สงัคมและส่วนรวมท่ีดี บริษทัจึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

 

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน หรือส่ิงของแก่กิจกรรมท่ีธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีในการใหก้ารอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนา
อยา่งสม ่าเสมอ   

2. ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา ตลอดจน
การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสงัคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
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ความรับผดิชอบต่อชุมชน 
 

บริษทัไดก้ าหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบและบริเวณ
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 
 

1. การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กร ทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลายระดับ เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบส่ิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพ่ือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยั  
ของชุมชน อาทิ การสร้างท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ าทางบริเวณหน้าท่ีท าการบริษทั   การบริจาคเส้ือกนัฝนและ          
เส้ือสะท้อนแสงแก่ต ารวจจราจรในพ้ืนท่ีสถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทาน   
แก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละส่ิงของจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ       
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตส านึกให้แก่พนกังานในองคก์รเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ผ่านส่ือ
และกิจกรรมภายในอยา่งต่อเน่ือง  
 

ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
 

1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั รวมทั้งการ
เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากร ทั้งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ อยา่งชาญฉลาด   
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง 
 

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมให้ความรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือปลูกฝังใหพ้นกังาน
ทุกคนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่สมอ ดงัน้ี 
 

1. บริษทัมีการรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมท่ีพนกังานมีส่วนร่วม
อยา่งต่อเน่ือง 

2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้ งด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มบริษทั 

3. บริษทัมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของการดูแลส่ิงแวดลอ้มโดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทัยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 

 

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
- บริษทัให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล   

ไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
- บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ            

และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 

2. การปฏบิัตต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 
 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สญัชาติ 
ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงานตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

- บริษทัให้โอกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มท่ี โดยก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว 

- การด าเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบัติหน้าท่ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ      
เช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการท างานปลอดจากการกดข่ีข่มเหงหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 

การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษทั 
เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ              
และโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางส าหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์        
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท              
(www.i-mobilephone.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซ่ึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงัน้ี 

 

 ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 

99/12 หมู่ 4  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั้น 24  ถ.แจง้วฒันะ  
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา            
และสรุปผลเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองผูส่้งความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั   
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ขั้นตอนและวธีิการการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส 
 

บริษทัยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดส้นบัสนุนให้พนักงานของบริษทั ช่วยกนัสอดส่อง
ดูแลหากพบการกระท าใดๆ ท่ีผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษัท ผิดกฎหมาย       
หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั รวมทั้งกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดดงักล่าว          
แก่บริษทัได ้โดยส่งเร่ืองพร้อมเอกสารและ/หรือหลกัฐานท่ีมีให้กบัประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยท าไดท้ั้งน าส่ง
ดว้ยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจง้ หรือส่งทางไปรษณีย ์โดยขอใหร้ะบุช่ือและนามสกลุของผูแ้จง้มาดว้ย เพื่อความสะดวกในการ
สอบถามและ/หรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม หากไม่มีการระบุช่ือจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มี มูลความจริง ก็จะน าเร่ืองดังกล่าว                       
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ทั้งน้ีบริษทัจะปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยช่ือผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทั้งส้ิน จะรู้เพียงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเท่านั้น 

 

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจง้เบาะแส และการปกป้องพนักงานผูแ้จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่าน         
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com) และของฝ่ายทรัพยากรบุคคล           
ของบริษทั (www.samarthre.com) เป็นตน้  

http://www.i-mobilephone.com/
http://www.samarthre.com/

