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สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษัทได้มีการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ ได้จัดทําคู่ม ือ

จรรยาบรรณสําหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ เพอืให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิในการ

ทํางานดว้ยความซอืสตัย์ สุจรติ และเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน คณุภาพ คุณธรรม รวมทงัครอบคลมุในเรอืง

ของการดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกนั การปฏบิตัติามกฎหมาย การดูแลทรพัยส์นิ และ

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนมหีน้าที

ตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั 

ผลพวงจากการยึดถือจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจินี คณะกรรมการเชอืมนัว่าจะยงัประโยชน์ให้

บรษิทัฯอยู่รอด และเจรญิเตบิโตอย่างยงัยนืควบคูไ่ปกบัสงัคมและประเทศชาตสิบืไป 
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ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ยดึหลกัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนัตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี 

1. ดําเนินธุรกจิด้วยความซอืสตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั

รอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ เพอืประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

2. กํากบัดูแลการดําเนินงาน เพอืให้มนัใจว่า บรษิัทฯ มสีถานะทางการเงนิ การบรหิารและการ

จดัการทถีูกตอ้งเหมาะสม เพอืปกป้องและเพมิผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

3. มุ่งมันในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือให้ผู้ถือหุ้นได้ร ับ

ผลตอบแทนทยีงัยนืจากการทํางานทมีปีระสทิธภิาพ และผลประกอบการทดีขีองบรษิทัฯ 

4. เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการได้รบัข้อมลูทจีาํเป็นเพอืประเมนิบรษิทัฯ โดยเท่าเทยีมกนั และ

จะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงนิ พร้อมข้อมูลสนับสนุนทถีูกตอ้งตามความจรงิ ตามที

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยกํ์าหนด 

นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรททีรงคุณค่าทสีุดของบรษิัทฯ เป็นปัจจยั

แห่งความสาํเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึใหก้ารดูแลและปฏบิตัทิเีป็นธรรมทงัในดา้น

โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ โดยบรษิัทฯ ได้ยดึหลกัปฏบิตัิ

ดงัต่อไปนี 

1. ปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิ ศกัดศิร ีและสทิธสิว่นบคุคล 

2. ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน

อยู่เสมอ 

3. การแต่งตงัและโยกย้าย   รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน  กระทําด้วยความ

สจุรติใจ  และตงัอยู่บนพนืฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน 

4. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมกีารพฒันาพนักงานใน

หลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา  ฝึกอบรม อย่างทัวถึงและสมําเสมอ ตลอดจนให้

ทุนการศกึษาแก่พนักงาน เป็นตน้ 

5. หลกีเลยีงการกระทําใดๆ ทไีม่เป็นธรรม ซงึอาจมผีลกระทบต่อความมนัคงในหน้าทกีารงาน

ของพนักงาน 

6. กําหนดคา่ตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกจิ 

ลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิาน ผลการดําเนินงานของบรษิทัทงัระยะสนัและระยะยาว  

โดยคาํนึงถงึความสามารถของบรษิทัฯ ในการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

7. จดัให้มสีวัสดิการทีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี กองทุนสํารองเลยีงชพี เงนิกูย้มื เงนิช่วยเหลอืกรณีพนักงานหรอืบคุคลในครอบครวั

ถงึแก่กรรม การจดัใหม้รีถรบัสง่ การจดัใหม้สีถานทอีอกกําลงักาย (Fitness) รวมทงัสว่นลดใน

การซอืผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นตน้   
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8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกยีวกบัการทํางาน ซงึขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้ง

ทุกขด์งักลา่ว จะไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั และกําหนดวธิกีารแกไ้ข  เพอืใหเ้กดิประโยชน์

แก่ทุกฝ่าย  และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทํางานร่วมกนั 

นโยบายความปลอดภยัในชีวิตและสุขอนามยัของพนักงาน 

1. บรษิัทฯ จะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานให้

สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดของกฎหมาย 

2. บรษิัทฯ จะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวถิีทางเพอืให้เกดิความปลอดภยัแก่ชีวิต และ

สขุภาพอนามยัของพนักงาน 

3. บรษิทัฯ จะดําเนินการเพอืควบคมุและป้องกนัการสูญเสยีอนัเนืองมาจากอุบตัเิหตุ อคัคภียั และ

ความเจบ็ป่วยอนัเนืองจากการทํางาน ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานทปีลอดภยั

ต่อพนักงาน รวมทงัการสง่เสรมิและสรา้งจติสาํนึกในการดูแลสขุภาพของพนักงาน 

4. บรษิัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพยีงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย โดยมุง่มนัในการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรู้และสรา้งจติสาํนึก

ในดา้นความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนักงาน 

5. บรษิทัฯ ถอืว่าความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนักงาน เป็นสงิสาํคญัยงิ เป็นหน้าทแีละความ

รบัผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคบับัญชาทุกระดับ  และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ ขอ้กําหนดของกฎหมาย 

จรรยาบรรณของพนักงาน  

บรษิัทฯ ได้อบรมและแจง้แนวทางปฏบิตัสิําหรบัมาตรฐานความประพฤตทิดีแีละจรรยาบรรณของ

พนักงาน โดยผ่านการ Orientation พ นักงานใหม่ คู่ม ือพ นักงาน HR Website ของกลุ่มบริษัทฯ 

(www.samarthre.com) ซงึจรรยาบรรณดงักลา่วก็ได้ถูกบนัทึกไว้ในระเบยีบข้อบงัคบัเกยีวกบัการทํางาน

ของบรษิทัฯ เพอืถอืปฏบิตั ิดงันี 

1. พนักงานบรษิทัตอ้งเคารพและปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัทบีรษิทัฯ กําหนด  

2. พนักงานบรษิัทตอ้งเคารพและปฏบิตัติามคําสงัอนัชอบดว้ยกฎหมายและคาํแนะนําโดยชอบ

ของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบคุคลทบีรษิทัฯ มอบหมาย 

3. พนักงานบริษัทต้องอุทิศตนและปฏิบัติหน้าทีเต็มความรู้ความสามารถในงานทีได้ร ับ

มอบหมาย 

4. พนักงานบรษิทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

5. พนักงานบรษิทัตอ้งรกัษาเวลาทํางานและมาปฏบิตังิานโดยสมาํเสมอ 

6.  พนักงานบรษิทัตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัยส์จุรติ 

7. พนักงานบรษิทัตอ้งประพฤตตินอยู่ในระเบยีบวนัิยทดีตีลอดจนศลีธรรมอนัดงีาม 

นโยบายการปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ  เชอืมนัในคุณค่าของการสร้างความพงึพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองให้กบัลูกคา้ ซงึ

เป็นผูม้พีระคณุของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือง จงึไดกํ้าหนดนโยบายการปฏบิตัติ่อลกูคา้ดงันี 
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1. มุ่งมนัทีจะจดัหาและพัฒนาบริการให้มคีุณภาพ มคีวามทันสมยัอยู่เสมอเพือสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

2. ใหบ้รกิารทมีคีณุภาพใหก้บัลกูคา้ในราคาทเีป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มูลข่าวสารทถีูกตอ้งแก่ลกูคา้   โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้

เขา้ใจผดิเกยีวกบัคณุภาพ ปรมิาณหรอืเงอืนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารนันๆ 

4. จดัให้มกีระบวนการทสีามารถให้ลูกคา้แจง้ถงึปัญหาของการให้บรกิารทไีม่เหมาะสม เพอืที

บริษัทฯ จะได้ป้องกัน / แก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมูลดังกล่าวไป

ปรบัปรุงหรอืพฒันาการใหบ้รกิารดงักลา่วต่อไป 

5. จดัใหม้บีรกิารหลงัการขายเพอือํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

6.     รกัษาความลบัของลกูคา้ ไมนํ่าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผย หรอืใชป้ระโยชน์สว่นตนโดยมชิอบ 

7.   สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ในอนัทจีะเสรมิสร้างและธํารงรกัษาไว้ซงึความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

ลกูคา้กบับรษิทัฯ ใหย้งัยนืสบืไป 

นโยบายการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

บรษิัทฯ ปฏบิตักิบัคู่คา้ซงึถอืเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเรจ็ทางธุรกจิทสีําคญัประการหนึง

ดว้ยความเสมอภาค และคาํนึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี 

1. การจดัหาอุปกรณ์และบรกิารเป็นไปอย่างมรีะบบและมมีาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี 

- กําหนดระเบยีบในการจดัซอื จดัจา้ง และดําเนินการต่างๆ อย่างชดัเจน 

- มกีารแข่งขนับนขอ้มลูทเีท่าเทยีมกนั 

- มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้  

- จดัทําสญัญาทเีหมาะสมไม่เอาเปรยีบคู่สญัญา ปฏบิตัติามเงอืนไขทางการคา้และสญัญาที

กําหนดไว ้และมคีวามเป็นธรรมกบัผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้ง 

- จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตาม เพอืใหม้นัใจว่ามกีารปฏบิตัติามเงอืนไขของสญัญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัหา 

- จา่ยเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงอืนไขของการชําระเงนิทตีกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพทียังยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญา พบปะคู่ค้าอย่างสมําเสมอ เพอื

แลกเปลยีนความคดิเหน็ รวมถงึมคีวามเชอืถอืซงึกนัและกนั 

3. ไมเ่รยีกหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค่า้และคูส่ญัญา 

4. ไมก่ระทําการโฆษณาทเีป็นเทจ็ หรอืหลอกลวงใหคู้ค่า้เขา้ใจผดิ 

5. ไมท่ําธุรกจิกบัคูค่า้ทมีพีฤตกิรรมผดิกฎหมาย  ขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัด ี

6. หลกีเลยีงการซอือุปกรณ์และ/หรอืบรกิารกบัคูค่า้ทลีะเมดิสทิธมินุษยชน หรอืละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญา และตดิตามข่าวสารว่าคูค่า้ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา

หรอืไม่  หากพบว่าคู่ค้ามพีฤติกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะหลกีเลยีงการซือสนิคา้และ/หรือ

บรกิารกบัคูค่า้ทมีพีฤตกิรรมดงักลา่วอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

7. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ้นื เวน้แต่จะไดร้บัการยนิยอมจากคูค่า้ 
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นโยบายการปฏิบติัต่อเจ้าหนี 

บรษิทัฯ ยดึมนัในการดําเนินธุรกจิอยา่งมหีลกัการและวนัิย เพอืสรา้งความเชอืถอืใหก้บัเจา้หนี โดย

บรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี 

1. ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง และเงอืนไขต่างๆ ทตีกลงกบัเจา้หนีไวอ้ย่างเคร่งครดั โปร่งใส และ

เท่าเทยีมกนั 

2. หากเกดิกรณีทไีม่สามารถปฏบิตัติามเงอืนไขแห่งสญัญาทตีกลงกนัไว้ได้ หรอืมแีนวโน้มทจีะ

ไม่สามารถชําระหนี หรอืมปัีญหาทางการเงนิ บรษิัทฯ จะแจง้ให้เจา้หนีทราบล่วงหน้าเพอื

ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3. กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถงึความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยี ซึง

รวมถงึเจา้หนี ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการ

บรหิาร รบัทราบอย่างสมาํเสมอ 

4. การพจิารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทัอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัฯ ดําเนินธรุกจิภายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัทเีป็นธรรม สง่เสรมิการคา้เสร ี โดยยดึหลกั

ปฏบิตัดิงันี 

1. ไมแ่สวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารทไีมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 

2. ไมท่ําลายชอืเสยีงของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางใหร้า้ย 

3. ไมก่ระทําการใดๆ ทเีป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้นื หรอืคูแ่ข่งทางการคา้ 

4. ไมแ่ทรกแซง  หรอืทําการสงิใดในทางลบัต่อคูแ่ข่งทางการคา้  ใหไ้ดร้บัผลกระทบในเชงิลบ  

อนัเป็นการสรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

นโยบายการฟอกเงิน 

บรษิัทฯ ตระหนักถงึความสาํคญั และยดึถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  และกฎหมายทเีกยีวข้องกบัการ

ฟอกเงนิ โดยบรษิทัฯ จะยดึมนัตามกฎหมาย และขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบเกยีวกบัพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.  และทแีกไ้ขเพมิเตมิอย่างเคร่งครดั  

นโยบายด้านภาษี 

บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัดิา้นภาษใีหเ้ป็นไปตามกฎหมายทกํีาหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 

1. วางแผนและบรหิารจดัการดา้นภาษอีากร โดยการเสยีภาษอีากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามที

กฎหมายกําหนด 

2. ดําเนินการนําสง่ภาษอีากรภายในระยะเวลาทกีฎหมายกําหนด  

3. ดําเนินการใหม้กีารประเมนิความเสยีง ทอีาจมผีลกระทบกบัการเสยีภาษอีากรไมถู่กตอ้ง  

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบิตัริ่วมกนั  พนักงานทุกคนจะตอ้งไมก่ระทําการใดๆ หรอื

สง่เสรมิใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนโดยเคร่งครดั ดงันี 
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1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบคุคล 

- บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งข้อมูลหรือ

กระจายขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลอนืทไีมเ่กยีวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําได้เมอืได้ร ับการยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มลู 

- บุคคลย่อมอ้างศกัดศิรีแห่งความเป็นมนุษย์หรอืใช้สทิธแิละเสรภีาพของตนได้เท่าทไีม่

ละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอนื 

2. การปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัไิมว่่าจะเป็นในเรอืง

ของเชอืชาต ิสญัชาต ิภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศกึษา 

- พนักงานตอ้งปฏบิตัติ่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรตซิงึกนัและกนั ประพฤตตินเหมาะสม

กบัหน้าทกีารงานตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิัทฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี

โดยไมส่รา้งความเสอืมเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ ใหโ้อกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท ีโดยกําหนดผลตอบแทน

ทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิมเติมทังใน

ระดบัอุดมศกึษาและการอบรมในระยะสนัและระยะยาว 

- การดําเนินการพจิารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็น

ธรรม 

- ในการปฏบิตัหิน้าทพีงึหลกีเลยีงการแสดงความคดิเห็นเกยีวข้องกบัความแตกต่างทาง

กายและจติใจ เชอืชาต ิสญัชาต ิภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรอืงอนืใดทอีาจ

นําไปสูค่วามขดัแยง้ 

- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขขี่มเหงหรอืการกระทําทไีม่

เป็นธรรม 

- ใหเ้กยีรต ิและเคารพความคดิเหน็ซงึกนัและกนั 

นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัเิกยีวกบัการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ ิ โดยบรษิทัฯ 

มแีนวทางในการดําเนินการเกียวกับเรอืงดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบนัทึกข้อตกลงการไม่

กระทําความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร์และการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบาย

การใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุม่บรษิทัสามารถ และไดม้กีารตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรม

ซอฟต์แวร์การทํางานของพนักงานเพอืป้องกนัการใชซ้อฟต์แวรท์ลีะเมดิลขิสทิธ ิหรอืไม่เกยีวขอ้งกบัการ

ทํางาน  

  

 


