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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษทั ยอย ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง สําหรับคูมือฉบับนี้ไดปรับปรุงโดยใชแนว
จริยธรรมธุรกิจที่มีอยูเดิม และปรับปรุงเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ และสภาพแวดลอม
ทางการบริหาร รวมทั้งพัฒนาการในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ เปนแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกคน โดยมีคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี พนักงานจึงควรศึกษาและทําความเขาใจ
หากมีขอสงสัยควรปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษทั จึงไดกาํ หนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน
เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัท
ไดกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่อง
การทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนการเผยแพรงบการเงิน หรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
5. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัท และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่
ถือวาเปนความลับของบริษัท เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน
การปฏิบัติงาน ขอมูลแผนงานในอนาคตของบริษัท เปนตน
โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได
มีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล
และความจําเปนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมอยูในที่ประชุมเพื่อรวมพิจารณาและออกเสียงลงมติ ทั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบและเปน
ธรรมตอผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
2. กํากับ ดู แลการดํ าเนิ น งาน เพื่ อให มั่ น ใจวา บริ ษั ท มีส ถานะทางการเงิน การบริห ารและการจัด การที่ ถู กต อ ง
เหมาะสม เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน
3. มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัท
4. เคารพสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น ในการได รั บ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น เพื่ อ ประเมิ น บริ ษั ท โดยเท า เที ย มกั น และจะเป ด เผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของ
การบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลและปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
3. การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ
การจัดสัมมนา ฝกอบรมอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนใหทุนการศึกษาแกพนักงาน เปนตน
5. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
6. กําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรมตามสภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงความสามารถของบริษัทในการ
จายคาตอบแทนดังกลาว
7. จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ คารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินกูยืม เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีรถรับสง การจัดให
มีสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั้งสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท เปนตน
8. เปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะหรือรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอแนะหรือขอรองทุกขดังกลาว จะ
ไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธ
อันดีในการทํางานรวมกัน

นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน
1. บริษัท จะมุงมั่ น พัฒ นา และสรางสรรค ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนั กงานใหส อดคลอ งตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย
2. บริษัท จะดําเนิน การดานความปลอดภัยทุ กวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต และสุขภาพอนามัยของ
พนักงาน
3. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอัน
เนื่องจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและ
สรางจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทจะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดย
มุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทถือวาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของกฎหมาย
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จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร
บริษัท มุงหวังให กรรมการ และผูบริห าร แสดงถึงเจตนารมณ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส และมี
คุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการ และผูบริหาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบตั ิหนาที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินกิจการของบริษทั ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใสและมีคุณธรรม
ปฏิบตั ิหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษทั
มีความเปนอิสระในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่ตั้งอยูบ นพืน้ ฐานของความถูกตอง
ปฏิ บั ติ ห น าที่ โ ดยหลี ก เลี่ ย งความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ส ว นตนต อ ผลประโยชน ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับบริษัทฯ หรือในกิจการที่ มีลักษณะเปนการแขงขันกับ
บริษัท ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม
7. รัก ษาข อ มู ล ที่ เป น ความลั บ ของบริษั ท และผู มี ส วนได เสี ย ไม ให รั่วไหลไปยัง บุ ค คลที่ ไ ม เกี่ ย วข อ ง ซึ่ งอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูมีสวนไดเสีย

จรรยาบรรณของพนักงาน
บริษัทไดอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผาน
การ Orientation พนักงานใหม คูมือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกลาวก็ไดถูกบันทึกไวใน
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานบริษัทตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่บริษัทกําหนด
2. พนักงานบริษัทตองเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและคําแนะนําโดยชอบของผูบังคับบัญชา
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
3. พนักงานบริษัทตองอุทิศตนและปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. พนักงานบริษัทตองปกปองผลประโยชนของบริษัท
5. พนักงานบริษัทตองรักษาเวลาทํางานและมาปฏิบัติงานโดยสม่ําเสมอ
6. พนักงานบริษัทตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
7. พนักงานบริษัทตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมีพระคุณของ
บริษัทอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
1. มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนาและผลิตสินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา
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2. จําหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพ ใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม
3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ
4. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนําสินคาไปใชหรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม
เพื่อที่บริษัทจะไดปองกัน/แกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนา
สินคาและการใหบริการดังกลาวตอไป
5. จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปเปดเผย หรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทให
ยั่งยืนสืบไป

นโยบายการปฏิบัติตอคูคา
บริษัทปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวยความเสมอภาค
และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้
- กําหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจาง และดําเนินการตางๆ อยางชัดเจน
- มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน
- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา
- จัดทําสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่กําหนดไว และมี
ความเปนธรรมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา พบปะคูคา อยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมถึงมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา
ไมกระทําการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจผิด
ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี
หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่ละเมิดสิท ธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญ ญาและ
ติดตามขาวสารวาคูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม หากพบวาคูคามีพฤติกรรม
ดังกลาว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่มีพฤติกรรมดังกลาว อันไมชอบดวยกฎหมาย
ไมเปดเผยขอมูลของคูคากับผูอื่น เวนแตจะไดรับการยินยอมจากคูคา

นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึดหลัก
ปฏิบัติดังตอไปนี้
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1.
2.

ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกับเจาหนี้ไวอยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน
หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวได หรือมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ หรือมีปญหาทางการเงิน บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
3. กํ าหนดแผนการแก ไขป ญ หาทางการเงิน โดยคํ านึ งถึ ง ความเป น ธรรมต อ ผู มี ส วนได เสี ย ซึ่ งรวมถึ งเจ าหนี้
ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริหาร รับทราบอยางสม่ําเสมอ
4. การพิจารณาแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทอยางรอบคอบและเปนไปอยางสมเหตุสมผล

นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสรี โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย
3. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา
4. ไมแทรกแซง หรือทํ าการสิ่งใดในทางลับ ต อคูแข งทางการค าให ได รับ ผลกระทบในเชิงลบอัน เป น การสราง
ผลประโยชนใหแกบริษัท

นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูม ีสวนไดเสีย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย และบริษทั
รวม จะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
1. ความเปนกลางทางการเมืองและความชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แตจะไมดําเนินการใดๆ ที่ทําใหบริษัทสูญเสียความเปนกลาง หรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ทางการเมือง รวมถึงการใชทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดําเนินการดังกลาว
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจและความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนและสังคม ผานขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งตองนําไปใชสําหรับสาธารณกุศลเทานั้น รวมทั้ง
สนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคลองกับระเบียบของบริษัท
3. นโยบายการรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
การรับ หรือการใหตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที หรือเปนการรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจโดยปกติ เปนสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม การใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดที่
ไมเหมาะสมยอมจะทําใหเกิดภาพลักษณของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะตอกัน อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่
และอาจทําใหบริษัทเสียประโยชนในที่สุด ซึ่งบริษัทไมสนับสนุนการกระทําดังกลาว โดยบริษัท ยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1. การรับหรือการใหทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจสรางการจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบธรรม
- พนักงานกลุมบริษัทตองไมรับหรือใหเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูหนึ่งผูใดที่มี
เจตนาเพื่อชักนํา หรือละเวนการกระทําที่ไมถูกตอง
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-

-

การรับของขวัญ หรือทรัพยสิน ควรเปนการรับทรัพยสินหรือประโยชนโดยธรรมจรรยา ไมเปนการรับ
ทรัพยสินอยางผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพยสินนั้นตองไมใชสิ่งผิดกฎหมาย
การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางธุรกิจเปนเรื่องที่ยอมได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล
การให ข องขวั ญ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดแก เจ า หน าที่ ข องรั ฐ ทั้ ง ในประเทศไทย และ
ตางประเทศ ตองใหแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น

2. การรับหรือการใหของขวัญ ของที่ระลึก
- กอนการรับหรือใหของขวัญ ของที่ระลึกควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับ
ของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส
- ไมรับ หรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด โดยไม
เป น ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น าที่ หากจํ าเป น ต อ งรั บ ของขวั ญ ของที่ ระลึ ก ที่ มี ค าเกิ น ปกติ วิ สั ย จาก
ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินที่แสดงมูลคาของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน
สิ่งของ หรือของขวัญไดตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว
3. การทําธุรกรรมกับภาครัฐ
- ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา เมื่อตองมีการติดตอกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ
- ตระหนักอยูเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ตางๆในแตละทองถิ่น อาจมี
เงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศ หรือทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีวาจาง
เพื่อมาเปนที่ปรึกษา หรือเปนพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการวาจางเปนตองโปรงใส และเหมาะสม
แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแตละ
บริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นอยูดวย เพื่อใหมั่นใจวาทุกหนวยงานตองมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หาก
พบวาหนวยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไมเพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง พรอมเสนอแนวทางในการปองกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดีขึ้น
2. การปองกัน
เพื่อใหมั่นใจวาคาตอบแทนที่ใหกับพนักงานเพียงพอ มุงเนนการสรางจิตสํานึก และไมเปนเหตุแหงการกอใหเกิดการทุจริต
ฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับคาจางในแตละป จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลกับฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุมสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร
มาประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสื่อสาร
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต โดยบริษัทกําหนดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อสงเสริมความ
ซื่อสัตยสุจริตและแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรม
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ธุรกิจของบริษัท ผานการปฐมนิเทศนพนักงานใหม ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเขาดูขอมูลดังกลาวไดในเว็บไซคของ
ฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com)
4. การรายงานและชองทางการรายงาน
เพื่อเปนการกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต บริษัทสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย
รายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสีย
สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมายใดๆ โดยการสงจดหมายทางไปรษณี ย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ถึงฝายตรวจสอบภายใน
ตามที่ อ ยู ที่ ไ ด แ จ ง ไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท (www.onetoonecontacts.com) ฝ า ยตรวจสอบภายในจะดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบวิเคราะห ขอมูลตามขั้น ตอนและวิธีการ “ การแจงเบาะแสและการปกป องผูแจงเบาะแส” ตอไป ทั้งนี้
บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแสโดยไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสแกผูใดทั้งสิ้น
5. การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
หนวยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นของแตละหนวยงานในรอบปที่
ผานมา รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
6. บทลงโทษ
การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนตามนโยบายนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจะไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทกําหนดไว รวมถึงไดรับโทษทางกฎหมาย หากเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายดวย

นโยบายการฟอกเงิน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน โดยบริษัทจะ
ยึดมั่นตามกฎหมาย และขอกําหนดดานกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด

นโยบายดานภาษี
บริษทั มีแนวปฏิบัตดิ านภาษีใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวน ดังนี้
1. วางแผนและบริหารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรใหถูกตอง

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่จะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะตองพัฒนาควบคูไปกับการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือ่ ความยั่งยืน ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลา
สวนตัวเพื่อทําประโยชนใหแกชุมชนสวนรวม
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3. สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสูความยั่งยืนกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช
เปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร
4. สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษั ทกําหนดให มีการจัดทํ ารายงานความรับผิ ดชอบต อสั งคม หรือรายงานการพั ฒ นาเพื่ อความยั่งยืน
โดยเริ่มจากการเขียนรายงานใหเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หากบริษัทมีความพรอมมากขึ้นใหพิจารณาการจัดทํารายงาน
แยกจากรายงานประจําป
บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดังนี้
 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
บริษัทตระหนักอยูเสมอวา บริษัทอยูรอดและเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้นเพื่อธํารง
รักษาไว ซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี บริษัทจึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. มี ส ว นร ว มทางสั ง คมในการให ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น หรื อ สิ่ ง ของแก กิ จ กรรมที่ ธํ า รงไว ซึ่ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมอั นดี งาม ตลอดจนปฏิ บัติ ตนเป น ศาสนิก ชนที่ ดีในการให การ
อุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ
2. ให การสนั บ สนุ น กิจกรรมทางด านการศึก ษา การพั ฒ นาความรูทางวิช าชีพ ความสามารถทางดานกี ฬ า
ตลอดจนการชวยเหลือผูดอยโอกาส
3. ให การสนั บสนุ นและความช วยเหลื อต อสั งคมและชุ มชน ตลอดจนการช วยเหลื อผู ประสบภั ยต างๆ อย าง
สม่ําเสมอ
 ความรับผิดชอบตอชุมชน
บริษัทไดกําหนดขอบขายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่อยู
โดยรอบและบริเวณใกลเคียง ดังนี้
1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม
2. การมอบสิ่ งปลู ก สร าง วัส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจนบริ จ าคทุ น ทรั พ ย เพื่ อ ดู แ ลสภาพความเป น อยู แ ละความ
ปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสรางที่พักผูโดยสารรถประจําทางบริเวณหนาที่ทําการบริษัท การบริจาคเสื้อ
กันฝนและเสื้อสะทอนแสงแกตํารวจจราจรในพื้นที่สถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธรปากคลองรังสิต การ
สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน การกีฬา แกโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง การบูรณะซอมแซมวัดและ
การบริจาคทานแกผูยากไรในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพยและสิ่งของจําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย เชน การจัดหาเรือใหแกหนวยงานราชการ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ประสบปญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝงจิตสํานึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม
ผานสื่อและกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง
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 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม จึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้ง
การเปนพลเมืองดี ในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อยางชาญ
ฉลาด
3. สงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง
บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมใหความรู และฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหพนักงาน
ทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ ดังนี้
1. บริษัทมีการรณรงคสรางจิตสํานึกดานสิง่ แวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ผานกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง
2. บริษัทใหการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกสังคมและองคกรตางๆ รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดีตอการจัดการสิ่งแวดลอมบริษัท
3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจถึงความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในดานสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
- บริษัทให การดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวน
บุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ
- การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
- บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยหรือใชสิท ธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ ไมละเมิดสิ ทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
2. การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค
- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
- พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงาน
ตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี โดยไม ส ร างความเสื่ อ มเสี ย ต อ
ภาพลักษณบริษัท
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- บริษัทใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษัท และใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม
- ในการปฏิ บั ติห น าที่ พึ งหลีกเลี่ยงการแสดงความคิ ดเห็ น ที่ เกี่ยวของกับ ความแตกต างทางกายและจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง
- ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการกระทําที่ไมเปนธรรม
- ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษั ทมี นโยบายในการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการไม ละเมิ ดทรั พย สิ นทางป ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ โดยบริ ษั ทมี แนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ใหพนักงานทุกคนลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา บริษัทไดกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัทสามารถ และไดมีการ
ตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร การทํางานของพนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม
เกี่ยวของกับการทํางาน

การรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท
เพื่ อ สร างความยั่ ง ยื น ให กั บ กิ จ การ โดยการเป ด เผยข อ มู ล สํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งให ผู มี ส ว นได เสี ย ได รั บ ทราบอย า งเพี ย งพอ
และโปรงใส และไดจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอเสนอแนะและขอรองเรียนอันเปนประโยชน และสราง
มูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได โดยการสงจดหมายทางไปรษณีย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตามที่อยูที่ไดแจงไวบน
เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของ “ติดตอฝายตรวจสอบภายใน” (Contact The Internal Audit) ซึ่ง
รายละเอียดในการติดตอมีดังนี้
สงจดหมายถึง

: ฝายตรวจสอบภายใน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือสง e-mail ไปที่ : auditcommitteesecretary@oto.samartcorp.com
ฝายตรวจสอบจะรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะและขอรองเรียน และดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจง
เบาะแส และการปกปองผูแจงเบาะแส” ตอไป

ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส”
บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสีย หากพบการกระทําใดๆ
ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษทั ผิดกฎหมาย การกระทําทุจริต หรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดดังกลาวแกบริษัทได
11/12

โดยสงขอ มูลหรือเอกสาร/หลัก ฐานที่เกี่ยวของกับ การแจงเบาะแส (ตามแบบฟอรม เรื่องแจงเบาะแสที่บ ริษัทกําหนดไว)
ใหกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผูแจงมาดวย ก็จะเปนประโยชนกับบริษัท
มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถามและ/หรือ ขอขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบวิเคราะหขอมูล
ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบเบื้องตนในการสอบสวนการกระทําความผิดทั้งจากพยานเอกสารและพยาน
บุคคล เมื่อเห็นวามีมูลการกระทําผิด ใหเสนอเรื่องตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวย หัวหนางานหรือตัวแทนจาก ฝายตรวจสอบภายใน ฝายกฎหมาย ฝายทรัพยากร
บุ ค คล และหน ว ยงานต น สั ง กั ด มี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบในการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การกระทํ าผิ ด รวมทั้ ง รวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อใหทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีตอบริษัท
คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณา
สั่งการใหดําเนินการและฝายตรวจสอบภายในจะนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอไป
ทั้งนี้ บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสแกผูใดทั้งสิ้น
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