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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยยึดมันในความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย จึงได้จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจ เพือเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตังแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง สําหรับคู่มือฉบับนีได้ปรับปรุ งโดยใช้แนว
จริ ย ธรรมธุ รกิ จที มี อยู่เดิ ม และปรั บ ปรุ ง เพิ มเติ มให้เหมาะสมกับ การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสัง คม รวมทัง
พัฒนาการในด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงบริ ษทั ยึดถือเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งหวังให้คมู่ ือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน โดยมี
คณะกรรมการบริ ษทั ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี พนักงานจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจ หากมีขอ้ สงสัยควรปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ประธานกรรมการ
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน
เพือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี
1. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2. กรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานได้มีการทํารายการทีเกียวโยงกับบริ ษทั บริ ษทั จะดําเนิ นการเสมือนกับบริ ษทั
ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรื อพนักงานผูน้ นจะต้
ั
องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื อง
การทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื อขายหุ ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน เพือ
ประโยชน์ในการซือขายหุน้ ของบริ ษทั และหลีกเลียงหรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
5. ระหว่างทีปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที
ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั เพือประโยชน์แก่ผใู ้ ดทังสิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลการเงิ น
การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลแผนงานในอนาคตของบริ ษทั เป็ นต้น
โดยหากมีรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน ซึงคณะกรรมการบริ ษทั ได้
มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและ
เงือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล
และความจําเป็ นไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการทีเกียว
โยงกัน กรรมการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่อยูใ่ นทีประชุมเพือร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติ ทังในการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้

ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
1. ดําเนิ นธุรกิจด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. กํากับดู แลการดําเนิ นงาน เพื อให้ม ันใจว่า บริ ษ ัทมี สถานะทางการเงิ น การบริ หารและการจัด การที ถูกต้อ ง
เหมาะสม เพือปกป้ องและเพิมผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
3. มุ่งมันในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนทียังยืนจากการ
ทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ และผลประกอบการทีดีของบริ ษทั
4. เคารพสิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้น ในการได้รั บ ข้อ มู ล ที จํา เป็ นเพื อประเมิ น บริ ษ ัท โดยเท่ า เที ย มกัน และจะเปิ ดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถูกต้องตามความจริ ง ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุ ดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
การบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้การดูแลและปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และตังอยู่บน
พืนฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ อาทิ
การจัดสัมมนา ฝึ กอบรมอย่างทัวถึงและสมําเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้น
5. หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน
6. กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุ รกิจ ลักษณะของงาน ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทังระยะสันและระยะยาว โดยคํานึ งถึงความสามารถของบริ ษทั ในการ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
7. จัดให้มีสวัสดิการทีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุนสํารอง
เลียงชีพ เงินกูย้ มื เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ ง การจัดให้
มีสถานทีออกกําลังกาย (Fitness) รวมทังส่วนลดในการซือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
8. เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกียวกับการทํางาน ซึ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการทํางานร่ วมกัน
นอกจากนัน บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในความปลอดภัยในชีวติ และสุขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย ดังนี
1. บริ ษทั จะมุ่งมัน พัฒนา และสร้ างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั จะดําเนิ นการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิ ดความปลอดภัยแก่ ชีวิต และสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงาน
3. บริ ษทั จะดําเนิ นการเพือควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอัน
เนืองจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทังการส่ งเสริ มและ
สร้างจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดย
มุ่งมันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริ ษทั ถือว่าความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน เป็ นสิ งสําคัญยิง เป็ นหน้าที และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของกฎหมาย
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จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษทั ได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่าน
การ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี
1. พนักงานบริ ษทั ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับทีบริ ษทั กําหนด
2. พนักงานบริ ษทั ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามคําสังอันชอบด้วยกฎหมายและคําแนะนําโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
ตลอดจนบุคคลทีบริ ษทั มอบหมาย
3. พนักงานบริ ษทั ต้องอุทิศตนและปฏิบตั ิหน้าทีเต็มความรู ้ความสามารถในงานทีได้รับมอบหมาย
4. พนักงานบริ ษทั ต้องปกป้ องผลประโยชน์ของบริ 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 ีพระคุณของ
บริ ษทั อย่างต่อเนือง จึงได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี
1. มุง่ มันทีจะจัดหา พัฒนาและผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพือสนองความต้องการของลูกค้า
2. จําหน่ายสิ นค้า และบริ การทีมีคุณภาพ ให้กบั ลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารที ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกิ นความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณหรื อเงือนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนันๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปั ญหาของการนําสิ นค้าไปใช้หรื อการให้บริ การที ไม่เหมาะสม
เพือทีบริ ษทั จะได้ป้องกัน/แก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนา
สิ นค้าและการให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริ การหลังการขายเพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจะเสริ มสร้างและธํารงรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ให้
ยังยืนสื บไป

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึงถือเป็ นหุ ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทางธุรกิจทีสําคัญประการหนึ งด้วยความเสมอภาค
และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1.

การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี
- กําหนดระเบียบในการจัดซือ จัดจ้าง และดําเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน
- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

- จัดทําสัญญาที เหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่สัญญา ปฏิ บตั ิตามเงื อนไขทางการค้าและสัญญาที กําหนดไว้ และมี
ความเป็ นธรรมกับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพือให้มนใจว่
ั
ามีการปฏิ บตั ิตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ
ป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชําระเงินทีตกลงกัน
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา พบปะคู่คา้ อย่างสมําเสมอ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น
รวมถึงมีความเชือถือซึงกันและกัน
ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
ไม่กระทําการโฆษณาทีเป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด
ไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดี
หลีกเลียงการซื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ที ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและ
ติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้ มีพฤติกรรม
ดังกล่าว บริ ษทั จะหลีกเลียงการซือสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคูค้ า้ กับผูอ้ ืน เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่คา้

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี
บริ ษทั ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิ จอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชื อถือให้กบั เจ้าหนี โดยบริ ษทั ได้ยึดหลัก
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. ในการชําระคืนหนี เงินกูย้ ืม ดอกเบีย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริ ษทั ยึดมันในสัญญาหรื อ
เงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
2. หากเกิดกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขแห่ งสัญญา ทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี ทราบล่วงหน้า
เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม ส่งเสริ มการค้าเสรี โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี
1. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
2. ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า
4. ไม่ แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทางลับต่ อคู่ แข่ง ทางการค้าให้ได้รับผลกระทบในเชิ ง ลบอัน เป็ นการสร้ าง
ผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั น
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทีอาจ
เกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
ร่ วม จะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี
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1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั มีนโยบายดําเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีสิทธิ และเสรี ภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่จะไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยความเป็ นกลาง หรื อได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกียวข้อง
ทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั เพือดําเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพือการกุศลและเงินสนับสนุน
บริ ษทั สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุ รกิ จหรื อการบริ จาคเพือการกุศลซึ งต้องนําไปใช้สําหรั บสาธารณกุศลเท่ านัน รวมทัง
สนับสนุนเพือธุรกิจของบริ ษทั โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริ ษทั
3. นโยบายการรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน ของกํานัล หรือประโยชน์ อนใด
ื
การรับ หรื อการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวที หรื อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจโดยปกติ เป็ นสิ งอันพึงปฏิบตั ิตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกํานัล หรื อประโยชน์อืนใดที
ไม่เหมาะสมย่อมจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกือหนุน หรื อมีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที
และอาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ในทีสุด ซึงบริ ษทั ไม่สนับสนุนการกระทําดังกล่าว โดยบริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. การรับหรื อการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่ชอบธรรม
- พนักงานกลุ่มบริ ษทั ต้องไม่รับหรื อให้เงิ น ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูห้ นึ งผูใ้ ดที มี
เจตนาเพือชักนํา หรื อละเว้นการกระทําทีไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็ นการรับ
ทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรัพย์สินนันต้องไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสําหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอืนๆ ที เกี ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บตั ิตาม
สัญญาทางธุรกิจเป็ นเรื องทียอมได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื นใดแก่ เ จ้า หน้า ที ของรั ฐ ทังในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นนไม่
ั ขดั ต่อกฎหมาย และจารี ตประเพณี ทอ้ งถิน
2. การรับหรื อการให้ของขวัญ ของทีระลึก
- ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญของทีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริ ษทั โดยสิ งของหรื อของขวัญทีให้แก่กนั ในหน้าทีการงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของทีระลึก ทีอาจทําให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างหนึ งอย่างใด โดยไม่
เป็ นธรรมในการปฏิ บัติ ห น้า ที หากจํา เป็ นต้อ งรั บ ของขวัญ ของที ระลึ ก ที มี ค่ า เกิ น ปกติ วิสัย จาก
ผูท้ ีเกียวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน
- เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินทีแสดงมูลค่าของขวัญ ของทีระลึก เพือตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณี ทีรับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน
สิ งของ หรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรื อมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนันกําหนดไว้
3. การทําธุรกรรมกับภาครัฐ
- ดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมือต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที หรื อหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆในแต่ละท้องถิน อาจมี
เงือนไข ขันตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน
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-

ปฏิบตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรื อท้องถินทีเกียวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทังในกรณี วา่ จ้าง
เพือมาเป็ นทีปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยเงือนไขการว่าจ้างเป็ นต้องโปร่ งใส และเหมาะสม

แนวปฏิบัตใิ นการดําเนินการเกียวกับการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง
บริ ษทั มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของทุกหน่ วยงานตามประเด็นความเสี ยงของแต่ละ
บริ ษทั ซึ งรวมความเสี ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอยูด่ ว้ ย เพือให้มนใจว่
ั าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที
เหมาะสม ทังการควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หาก
พบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรื อมีการทุจริ ต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริ หารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้ องกัน และปรับปรุ งระบบควบคุมภายในให้ดีขึน
2. การป้ องกัน
เพือให้มนใจว่
ั าค่าตอบแทนทีให้กบั พนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก และไม่เป็ นเหตุแห่ งการก่อให้เกิดการทุจริ ต
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันทีมีชือเสี ยงทังในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ในกลุ่มสื อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์
มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสือสาร
สนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั กําหนดให้มีการอบรมพนักงานเพือส่ งเสริ มความ
ซือสัตย์สุจริ ตและแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษทั ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึงพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ในเว็บไซค์ของ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั (www.samarthre.com)
4. การรายงานและช่ องทางการรายงาน
เพือเป็ นการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รายงานการละเมิดนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดใดๆ ทังผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ
กฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ผ่านทางไปรษณี ย ์ ตามทีอยูท่ ีแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หรื อนําส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดําเนิ นการตามขันตอนและส่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป บริ ษทั จะปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิ ดเผยชือผูแ้ จ้งเบาะแสแก่ผใู ้ ดทังสิ น
5. การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุ ปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปี ที
ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริ ษทั จะ
ยึดมันตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด
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นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการให้มีการประเมินความเสี ยงทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้อง

นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทีจะนําไปสู่การเติบโตอย่างยังยืนของธุรกิจ ซึ งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน ดังนี
1. ดําเนิ นธุ รกิ จบนพืนฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที
เกียวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฎิ บตั ิงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกายแรงใจ และเวลา
ส่วนตัวเพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ นสังคมและสิ งแวดล้อม และการพัฒนาสู่ ความยังยืนกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั เพือใช้
เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือความยังยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมให้ทวถึ
ั งทังองค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิ จกรรมเพือสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาเพือ
ความยังยืน
นอกจากนี บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพือความยังยืน
โดยเริ มจากการเขียนรายงานให้เป็ นส่ วนหนึ งในรายงานประจําปี หากบริ ษทั มีความพร้อมมากขึนให้พิจารณาการจัดทํารายงาน
แยกจากรายงานประจําปี บริ ษทั กําหนดแนวปฏิบตั ิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อมดังนี
 ความรับผิดชอบต่ อสังคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั อยูร่ อดและเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนันเพือธํารงรักษาไว้ ซึ ง
สังคมและส่วนรวมทีดี บริ ษทั จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี
1. มีส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรื อสิ งของแก่กิจกรรมทีธํารงไว้ซึงขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา
อย่างสมําเสมอ
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจน
การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ อย่างสมําเสมอ
 ความรับผิดชอบต่อชุมชน
บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิเพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุมชนทีอยูโ่ ดยรอบและบริ เวณ
ใกล้เคียง ดังนี
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1. การสร้ างสัมพัน ธ์ที ดี กับ องค์กร ทังภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนผูน้ ํา ชุ ม ชนในหลากหลายระดับ เพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทีดีและสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม
2. การมอบสิ งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริ จาคทุนทรัพย์ เพือดูแลสภาพความเป็ นอยูแ่ ละความปลอดภัยของ
ชุมชน อาทิ การสร้างที พักผูโ้ ดยสารรถประจําทางบริ เวณหน้าที ทําการบริ ษทั การบริ จาคเสื อกันฝนและเสื อ
สะท้อนแสงแก่ตาํ รวจจราจรในพืนทีสถานี ภูธรปากเกร็ ด และสถานี ภูธรปากคลองรังสิ ต การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน การกี ฬา แก่ โรงเรี ยนในบริ เวณใกล้เคี ยง การบู รณะซ่ อมแซมวัด และการบริ จาคทานแก่
ผูย้ ากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ งของจําเป็ นเพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น การจัดหาเรื อให้แก่หน่วยงานราชการ เพือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปั ญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม
ผ่านสื อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนือง
 ความรับผิดชอบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี
1. ดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึ งถึง การอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทังการ
เป็ นพลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทังในรู ปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนือง
บริ ษทั มีนโยบายในการส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื องสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีอยูเ่ สมอ ดังนี
1. บริ ษทั มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทีพนักงานมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนือง
2. บริ ษทั ให้การสนับสนุ นการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทังดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านสิ งแวดล้อม เพือสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ งแวดล้อมบริ ษทั
3. บริ ษทั มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื องความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมแก่พนักงาน เพือให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสําคัญของการดูแลสิ งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื อง เพือให้
ระบบการจัดการสิ งแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อส่ งเสริ มให้มีการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด ดังนี
1. สิทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่ วน
บุคคลไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง
- การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําได้เมือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
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-

บุคคลย่อมอ้างศักดิ ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่ าที ไม่ละเมิดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคลอืน

2. การปฏิบัตติ ่ อพนักงานด้ วยความเสมอภาค
-

-

บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของเชือชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีการงาน
ตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี โดยไม่ ส ร้ า งความเสื อมเสี ย ต่ อ
ภาพลักษณ์บริ ษทั
บริ ษทั ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบ
ของบริ ษทั และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิมเติมทังในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสันและระยะยาว
การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
ในการปฏิ บัติหน้าที พึงหลี กเลี ยงการแสดงความคิ ดเห็ นที เกี ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิ ตใจ
เชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรื อการกระทําทีไม่เป็ นธรรม
ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกันและกัน

การแสดงความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
เพื อสร้ า งความยังยืน ให้กับ กิ จ การ โดยการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํา คัญ ที เกี ยวข้อ งให้ผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ได้รั บ ทราบอย่า งเพี ย งพอ
และโปร่ ง ใส การจัดให้มีช่อ งทางสําหรั บให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิ ดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์
และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ มให้ กั บ บริ ษัท ได้ โดยการส่ ง จดหมายทางไปรษณี ย ์ต ามที อยู่ ที ได้ แ จ้ง ไว้บ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.onetoonecontacts.com) ในส่ วนของ “ติดต่อเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ” (Contact Secretary of the Audit
committee) ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงั นี
ส่งจดหมายถึง

: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน 11 ซอยวิภาวดี 5 ถ.วิภาวดี-รังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเพือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
สรุ ปผลเพือรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทังนี บริ ษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองผูส้ ่งความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ โดยจะ
เก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ

ขันตอนและวิธีการการแจ้ งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ยึดถือการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั ช่วยกันสอดส่ อง
ดูแลหากพบการกระทําใดๆ ทีผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ผิดกฎหมาย หรื อ
อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษทั รวมทังกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดดังกล่าวแก่
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บริ ษทั ได้ โดยส่ งเรื องพร้อมเอกสารและ/หรื อ หลักฐานทีมีให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยทําได้ทงนํ
ั าส่ ง
ด้วยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรื อส่งทางไปรษณี ย ์ โดยขอให้ระบุชือและนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความสะดวกในการ
สอบถาม และ/หรื อขอข้อมูลเพิมเติม หากไม่มีการระบุชือจะไม่ได้รับการพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิ เ คราะห์ แ ละหากพบว่า มี มู ล ความจริ ง ก็ จ ะนํา เรื องดัง กล่ า วส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทังนีบริ ษทั จะปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชือผูแ้ จ้งแก่ผใู ้ ดทังสิ น จะรู ้เพียงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เท่านัน
พนักงานบริ ษทั จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) และของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั
(www.samarthre.com) เป็ นต้น
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