บทที่ 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ได้จดั ท าขึ้ นเพื่อกาหนดนโยบายที่ ส าคัญและระเบี ย บปฏิ บตั ิ อื่นๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ
หลักการกากับดู แลกิ จการ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรมบริ ษทั ฯ ได้กาหนดข้อพึงปฏิ บตั ิ หรื อ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ป็ นแนวทางการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านสอดคล้องกับ หลัก การส าคัญของ การก ากับ ดู แลกิ จการ ตลอดจนเป็ นการส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม และ
วัฒนธรรมองค์กร อันส่ งผลให้บริ ษทั เกิดความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานสามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างถู กต้องเหมาะสมและมี ความภาคภูมิใจในการเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

2. ขอบเขตของกำรบังคับใช้
ประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะพนักงานทุกคน (พนักงานประจา พนักงานตามสัญญาจ้างที่กาหนดระยะเวลา พนักงานชัว่ คราว) พนักงานของผูร้ ับเหมาทุกประเภท ของ
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) ซึ่ งในประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้ต่อไปให้เรี ยกโดยรวมว่า
“พนักงาน”

3. ข้ อบังคับทีพ่ งึ่ ปฏิบัติ
3.1 พนักงานทุกคนต้องประพฤติและปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทย และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ
นโยบายของ บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) คู่มือปฏิบตั ิ วิธีการทางาน และข้อบังคับใน
การทางานทุกฉบับ
3.2 พนักงานทุกคนจะต้องยึดและปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างเคร่ งครัด
3.3 พนักงานระดับ Section Manager ขึ้นไปทุกคนต้องศึกษาและเข้าใจในรายละเอียดของประมวล
จริ ยธรรมและมีหน้าที่ อบรมให้ความรู ้ และคาแนะนาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในสายงานของตนให้ยดึ ปฏิบตั ิตาม
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ประมวลจริ ยธรรมนี้และให้ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุ รกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี
3.4 การปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
-

ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั หรื อสมาชิกคณะกรรมการบริ หารคนใดกระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื น

ประมวลจริ ยธรรมนี้ บุคคลนั้นจะต้องถูกพิจารณาลงโทษตามมติที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
-

ในกรณี ที่พนักงานของบริ ษทั คู่คา้ ทุกประเภทของบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด

(มหาชน) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด
(มหาชน) จะร้องขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของของพนักงานนั้นรับผิดชอบดาเนินการแก้ไขสถานการณ์
ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
-

ในกรณี ที่พนักงานบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) ได้กระทาการอันเป็ น

การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามบทลงโทษทางวินยั ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ในการทางานโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

4. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
4.1 โครงสร้ ำง
คณะกรรมการกากับดูแลการปฎิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม (ต่อไปให้เรี ยกว่า “คณะกรรมการ”)
ประกอบด้วย พนักงานระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปที่ได้รับคัดเลือก และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการ
4.2 บทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำร
คณะกรรมการจะพิจารณาดาเนินการและสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี้
1. เรื่ องที่เกี่ยวกับนโยบายหลัก นโยบายประจาปี แผนงานประจาปี รวมทั้งการทารายงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว
2. เรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรม
3. เรื่ องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
4. เรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดหลักสู ตรให้การศึกษา และฝึ กอบรมรวมถึงการตรวจสอบความเข้าใจ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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5. การสอบสวนประเด็นต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรี ยนจากสายงานต่างๆ และ/หรื อ จากพนักงาน
6. การให้ขอ้ เสนอแนะหรื อมอบหมายความรับผิดชอบให้กบั สายงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อออกมาตรการ
ในการป้ องกันและแก้ไข
7. เรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎข้อบังคับของคณะกรรมการ
4.3 กิจกรรมของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมประมวลผลจริยธรรม
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญขึ้น
ในกรณี ที่จาเป็ น


คณะกรรมการจะหารื อในเรื่ องที่จาเป็ นต้องมีการดาเนินการอย่างเร่ งด่วนในการประชุ มวิสามัญ



เมื่อคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม คณะกรรมการจะต้องสอบสวนและนา
ข้อเท็จจริ งมาหารื อ และคณะกรรมการจะให้คาแนะนาในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่จาเป็ น



ในการลงมติของคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม และในกรณี ที่มี
จานวนเสี ยงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจในการวินิจฉัยเพื่อลงมติ

4.4 กำรรำยงำน
รายงานผลการประชุ ม จะถู ก น าเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จากประธาน
กรรมการบริ หารทราบ และรายงานผลการประชุ มดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ ผูจ้ ดั การใหญ่ด้าย
บริ ห ารมี ห น้า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาบัน ทึ ก การประชุ ม รายงาน และข้อ มู ล ความลับ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง

เลขานุ ก าร

คณะกรรมการมีหน้าที่จดั เตรี ยมบันทึกการประชุมและทารายงาน ตลอดจนมีหน้าที่สนับสนุนส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5. จรรยำบรรณหลักซึ่งผู้บริหำรพึง่ ยึดถือปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบายของ
บริ ษทั ฯ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรื อข่าวสาร
อันเป็ น ความลับของบริ ษทั ฯ รั่วไหล
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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3. เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่นาเอาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่ อง
ส่ วนตัวและ เรื่ องอื่นๆ ไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงาน หรื อ
ภาพลักษณ์โดยรวมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่กล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆ อันนาไปสู่ ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในของบริ ษทั ฯ หรื อ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
5. รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักษาคามัน่ สัญญา
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั ฯ ตามค่านิยมของ
องค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรม และละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ของตนเอง และบริ ษทั ฯ
9. เอาใจใส่ และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน รวมทั้งการ
พัฒนาองค์กร ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
10. หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรื อรับสิ่ งของ การให้และ/หรื อรับการเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจในทางที่ชอบธรรมของ
บริ ษทั ฯ หรื อใน เทศกาลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับในรู ปของเงินหรื อสิ่ งของ
มีมูลค่าสู งเกินกว่า สามพันบาท ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่ งคืน
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็ นการคุกคามทางเพศ

6. ข้ อพึงปฏิบัติของพนักงำนต่ อจรรยำบรรณ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุ รกิจที่ดี สาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่ งมุ่งเน้นหลักการสาคัญของการ
กากับดูแลกิจการความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึง
การคานึงถึงและการเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วน ได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯ
ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู ้ความสามารถ ด้านคุณธรรม และด้าน
จริ ยธรรม โดยเสริ มสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่มุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ หมัน่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กนั และกัน และปลูกจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ดังนี้

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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1. กำรปฏิบัติตน
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนิ นธุ รกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ หลักการกากับดูแลกิจการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1.2 ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
1.3 ยึดมัน่ ในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อจากบุคคลอื่นใด
1.4 ละเว้นจากอบายมุขและสิ่ งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติและ
ชื่อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั ฯ เช่น ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และ
ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดทุกประเภทเป็ นต้น
1.5 ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อชื่ อเสี ยง
ของตนเองและบริ ษทั ฯ
1.6 หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อระหว่างพนักงานด้วย
กันเอง ซึ่ งหมายความรวมถึงการให้กยู้ มื เงินหรื อกูย้ มื เงิน การเรี ยกร้องเรี่ ยไรต่างๆ การเล่นแชร์ เป็ นต้น ยกเว้น
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
1.8 ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษทั อื่นที่มีผลบัน่ ทอน
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรื อของผูอ้ ื่น
1.9 รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำน
2.1 เสริ มสร้างการทางานเป็ นทีม โดยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อ
งานของ บริ ษทั ฯ โดยส่ วนรวม
2.2 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ปรับตนให้สามารถทางาน
ร่ วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน
2.3 ให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
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2.4 ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทั้งมี
ความสุ ภาพต่อพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
2.5 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
2.6 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟังคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนเว้น
แต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่ง รวมทั้งมีความสุ ภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
2.7 หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่ อง
ส่ วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงาน หรื อภาพพจน์โดย
ส่ วนรวมของบริ ษทั ฯ
2.8 ไม่กระทาการใดๆ ที่ผดิ ศีลธรรมหรื อเป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทาดังกล่าว
ก่อให้เกิด ความเดือดร้อน ราคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ นปฏิปักษ์
หรื อก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึง
การลวนลามอนาจาร หรื อการล่วงเกินทางเพศไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อร่ างกายก็ตาม

3. กำรปฏิบัติต่อบริษัทฯ
3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดในการ
ทางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริ ษทั ฯ ค่านิยมองค์กร และประเพณี อนั ดีงาม โดยถือ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
3.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.3 รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดโดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรื อ
ข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหาย
แก่บริ ษทั ฯ
3.4 ไม่กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ อันนาไปสู่ ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในของบริ ษทั ฯ
หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
3.5 รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ รวมทั้งไม่
กระทาการใดที่ ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
3.6 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีโดยให้ความร่ วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการ ให้ขอ้ มูล พนักงานทุกระดับควรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ประเทศ และส่ วนรวม
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3.7 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
รวมทั้งการ พัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
3.8 หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรื อ รับสิ่ งของ การให้ และ/หรื อ รับการเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จาก
คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุ รกิจในทางที่ชอบธรรมของ
บริ ษทั ฯ หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้ ับพึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รับในรู ป
ของเงินหรื อสิ่ งของมีมูลค่าสู งเกินกว่าสามพันบาท ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่ งคืน
3.9 ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ฯ หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผดิ กฎหมาย บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้องค์กร
มีประสิ ทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นงาน

7. แนวทำงกำรปฏิบัติต่อประมวลจริยธรรม
1. พนักงานต้องศึกษา ยึดถือ และปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
2. พนักงานต้องเข้าร่ วมฝึ กอบรม สัมมนา หรื อศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่บริ ษทั จัดหามาให้
3. พนักงานต้องให้ความร่ วมมือในการสอบสวนภายในอันเกี่ ยวกับประเด็นที่ได้รับการร้ องเรี ยนในเรื่ อง
จริ ยธรรมหรื อการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ
4. พนักงานต้องแน่ใจว่าตนประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม
5. พนักงานต้องรายงานข้อมูลหรื อข้อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที
6. หากพนัก งานไม่ แน่ ใ จว่า ตนควรดาเนิ นการอย่า งไร พนัก งานควรสอบถามและขอค าแนะน าจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

8. แนวทำงปฏิบัติสำหรับพนักงำน
1. ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม พนักงานควรรายงานเหตุการณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หากพนักงาน

เห็ นว่าเป็ นการไม่เหมาะสมที่จะรายงานเหตุการณ์ น้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานสามารถรายงานโดยตรงต่อ
ประธานคณะกรรมการ เลขานุการและกรรมการ และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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2. ในกรณี ที่พนักงานระดับผูจ้ ดั การ พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานใต้บงั คับบัญชาของตนกระทาการฝ่ าฝื น

ประมวลจริ ยธรรม พนักงานระดับผูจ้ ดั การผูน้ ้ นั ต้องดาเนิ นการสอบสวนทันทีและรายงานผลการสอบสวนให้
คณะกรรมการทราบ

9.ดุลยพินิจของพนักงำน
ประมวลจริ ยธรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงข้อกาหนดของบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด
จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตนในสถาณการณ์ต่างๆ ของพนักงานโดยคาดหวังให้พนักงานมีความ
เข้าใจในประมวลจริ ยธรรมนี้ ทั้งนี้ พนักงานจะต้องรู ้ สึกสะดวกใจและมัน่ ใจในการพิจารณาตัดสิ นใจในการ
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมแม้วา่ มีบางสถาณการณ์ที่ยากต่อการตัดสิ นใจดาเนิ นการได้
อย่างเหมาะสม อันเนื่องมาจาก
1. สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
2. ข้อมูลในการตัดสิ นใจไม่เพียงพอ
3. การตัดสิ นใจดาเนินการอาจส่ งผลกระทบต่อบุคคลหลายคน
4. การตัดสิ นใจนั้นยังไม่เด่นชัดว่า “ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด”
5. ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
ในกรณี ที่สถานการณ์สร้างความยุง่ ยากลาบากใจ พนักงานควรใช้เวลาในการพิจารณาคาถามดังต่อไปนี้


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายหรื อไม่



เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงบริ ษทั หรื อไม่
(ท่านจะรู ้สึกภูมิใจหรื อไม่หากเหตุการณ์น้ ีปรากฎเป็ นข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์)



ท่านพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์น้ ีหรื อไม่
(ให้พิจารณาจากสามัญสานึกทางสังคมและวิชาชีพของตน หากยังรู ้สึกลายากใจในการตัดสิ นใจใดๆ ให้
ขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา)




อะไรคือผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการตัดสิ นใจของท่าน
มีหนทางดาเนินการอื่นๆ อีกหรื อไม่ ที่จะไม่ก่อเกิดความเสี่ ยงต่อหลักจริ ยธรรม
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การตัดสิ นใจของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรื อไม่

หลัง จากได้พิ จ ารณาตอบค าถามเพิ่ ม เติ ม ดัง กล่ า วข้ า งต้น หากท่ า นยัง คงไม่ แ น่ ใ จ ให้ ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเพื่อขอคาแนะนา การชี้ แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ โดยการเขียนเป็ นรายงาน
จะเป็ นวิธีที่ดีที่สุด พนักงานสามารถเลือกใช้ช่องทางในการรายงานต่อบริ ษทั ได้โดย
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir_jmt@jmtnetwork.co.th
2. ทาหนังสื อถึงฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อประธานคณะกรรมการกากับการดู แลการปฏิ บตั ิตามประมวล
จริ ยธรรม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการสอบสวนทุกเรื่ องที่มีการรายงานด้วยความรวดเร็ วและเป็ นความลับ ภายหลังการสอบสวน
บริ ษทั จะดาเนินการแก้ไข พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนมาตราการตามที่เห็นสมควร
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บทที่ 2
ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จำกัด จำกัด (มหำชน)
1. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กร (Corporate Social Responsibility)
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) จะสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความร่ วมมือกับ
สังคมรอบข้าง
1.1 ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีควำมปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) มีความพยายามอย่างดีที่สุดในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู ง ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้
ยังได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นที่ต้ งั ทั้งทางด้านสิ นค้าและบริ การ
1.2 ด้ ำนสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) ดาเนินธุ รกิจด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามธรรมชาติ บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดเสมอมาในการรักษา
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและสุ ขภาพของประชาชน
โดยใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 กิจกรรมเพื่อสั งคม
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส เน้นการปลูกจิตสานึกในเรื่ อง CSR ให้แก่พนักงาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยบริ ษทั
ฯ กาหนดแผนงานและดาเนิ นการจัดเป็ นประจาต่อเนื่องทุกปี และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น อาสาสมัครร่ วมทาความสะอาด วัด โรงเรี ยน และชุมชนต่างๆ การสร้าง
ห้องน้ าให้แก่วดั โรงเรี ยน และชุมชน ตามต่างจังหวัดที่อยูใ่ นพื้นที่ชนบท
1.4 กำรดำเนินกำรต่ อพฤติกรรมต่ อต้ ำนสั งคม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) มีมาตรการดาเนิ นการต่อพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม การก่อการร้ายหรื อกลุ่มก่อการใดภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มต่อต้านสังคม
-

จะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผูท้ ี่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรื อกลุ่มก่อการใดๆ

- ไม่ซ้ื อสิ่ งพิมพ์ใดๆ และวัตถุดิบ ที่จะเป็ นการสนับสนุนผูม้ ีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรื อจากกลุ่ม
ก่อการร้ายใดๆ
หากพนักงานมีความจาเป็ นต้องดาเนินคดีหรื อต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านกฎหมาย
หรื อทนายความ เพื่อตอบโต้การกระทาดังกล่าว พนักงานสามารถขอคาปรึ กษาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.5 กำรเคำรพต่ อสิ ทธิมนุษยชน และมำตรฐำนแรงงำน
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในการเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน ความ
เป็ นปั จเจกบุคคล ค่านิยม และเสรี ภาพของพนักงานทุกคน เพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และกระตุน้ ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรร่ วมกัน
1.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และมำตรฐำนระเบียบปฏิบัติสำกล
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่บงั คับใช้ในแต่ละประเทศที่เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส ประกอบธุ รกิจอยู่ และ
เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์ วสิ เซ็ส เชื่อมัน่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปฏิบตั ิตามมาตราฐาน
สากล ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

2 พันธกิจบริษทั
- เพื่อที่จะเป็ นผูน้ าทางด้านบริ หารหนี้สิน
- มุ่งพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ทางด้านบริ การจัดการทรัพยากรบุคคล
- มีคุณธรรมจริ ยธรรมและดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งต่อผูถ้ ือหุ น้ คู่คา้ ลูกค้า พนักงานและ
สังคม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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พนักงานของเราคือทรัพยากรที่มีค่ายิง่ เรามุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน สู่ ความ
เป็ นมืออาชีพในระดับสากล และไปสู่ งานอาชีพที่มีความก้าวหน้า คุณภาพของชีวติ จะได้รับการปรับปรุ ง
ให้ดีข้ ึน ด้วยรายได้ สวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆ สุ ขภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี
เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการทางานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ น้
ทั้งในด้านกาไร ความก้าวหน้า และมัง่ คัง่ ของกิจการ เราจะพัฒนาธุ รกิจด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดผล
สู งสุ ด ต่อพันธมิตรทางธุ รกิจ โดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะดาเนินกิจการด้วย
แนวทางเป้าหมายและนโยบายที่โปรงใส ชัดเจน
ในฐานะที่เป็ นส่ วนของสังคม เราจะดาเนินธุ รกิจอย่างมีหลักจริ ยธรรม เอื้ออาทรแก่สังคม และ
ด้วยสานึกในความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 3
นโยบำยของบริษทั
ต่ อกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจ
จรรยำบรรณธุรกิจ
1. จรรยำบรรณต่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งในเรื่ องการดาเนิ นธุ รกิจและเรื่ องบุคลากร บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นพื้นฐานในการดาเนินงาน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อผูถ้ ือหุ ้น
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์
ใจ และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.2 บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้
1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่และตัดสิ นใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู ้
ประสบการณ์ ความชานาญ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถในทุกกรณี
1.4 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันสม่าเสมอ
และครบถ้วนตาม ความเป็ นจริ ง
1.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของ
บริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณะ
1.6 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
1.7 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. จรรยำบรรณต่ อลูกค้ ำ
2.1 ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างโปร่ งใสและ เท่าเทียมกัน ในกรณี ที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันหาแนว ทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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2.2 มุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รับการบริ การอย่างมี
คุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง
2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
2.4 จัดระบบการบริ การลูกค้า และเปิ ดช่องทางการสื่ อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความ
ไม่พอใจ และ ดาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
2.5 ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและไม่นาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. จรรยำบรรณต่ อคู่ค้ำ
3.1 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใสและเท่า
เทียมกัน
3.2 ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต
3.3 ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
4. จรรยำบรรณต่ อคู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
4.1 ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
4.2 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
4.3 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่
เหมาะสม
4.4 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในการร้าย โดยปราศจากความจริ ง
5. จรรยำบรรณต่ อเจ้ ำหนี้
5.1 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใสและ
เท่าเทียมกัน
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5.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้
อย่างสม่าเสมอ
5.3 ในกรณี ที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข จะรี บแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้ เป็ นการล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันหา แนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
6. จรรยำบรรณต่ อพนักงำน
6.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานแต่ละคน
6.2 การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค บริ สุทธิ์ ใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการ
กระทา หรื อการปฏิบตั ิของ
พนักงานนั้นๆ
6.3 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู ้ และ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
6.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุ ขภาพ ร่ างกายและ
ทรัพย์สินของ พนักงานอยูเ่ สมอ
6.6 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในการปฏิบตั ิ หน้าที่ของพนักงาน
6.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.8 ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิด
พฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบ ของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งบริ ษทั ฯ
6.9 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ไขปั ญหา
ของหน่วยงาน และบริ ษทั ฯ โดยรวม
6.10 ส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
6.11. ส่ งเสริ มให้พนักงานเป็ นคนดี มีคุณธรรม
7. จรรยำบรรณต่ อชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
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7.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด
7.2 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงาม และ/หรื อเป็ นการ
ส่ งเสริ มอบายมุข
7.3 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่ งแวดล้อม มุ่ง สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7.4 ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ อาทิ การลดการใช้พลังงาน
และ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น
7.5 ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน บริ ษทั ฯ และ
พนักงานทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง
7.6 ให้ความร่ วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
7.7 ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม อัน เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
7.8 จัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุ มชน ดาเนินการตรวจสอบสาเหตุ
ปรับปรุ งแก้ไข และ แจ้งผลการดาเนินงานให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
7.9 ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง

2. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกำรเป็ นกลำงทำงกำรเมือง
บริ ษทั ฯ เคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น โดยไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี น้ นั ๆ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมและไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรื อผูม้ ีอานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ ไม่นาเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรื อ
นักการเมืองใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
3. บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนร่ วมในการหาเสี ยง หรื อโฆษณาให้พรรคการเมืองหรื อนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯในการนั้น
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4. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบาย
ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่นกั การเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองนั้นๆ
5. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็ นการกระทาในนามของ
แต่ละบุคคลรวมทั้งไม่ใช้ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ หรื อชื่อ หรื อตราบริ ษทั ฯ ชักจูงผูอ้ ื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรื อให้
การสนับสนุนแก่นกั การเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
6. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย และส่ งเสริ มให้พนักงานใช้สิทธิ เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

3 จรรยำบรรณว่ ำด้ วยรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน มำตรกำรหรื อขั้นตอนในกำรอนุมัติให้ เข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ ำงกัน และนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
บริ ษทั ฯ ยึดถือแนวทางดังต่อไปนี้ ในการดาเนินงานให้รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจ
การค้าปกติทวั่ ไป และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่
สาคัญของบริ ษทั ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2. ในการทารายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่ งครัด
3. ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
และให้ทารายการนั้นเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุ มตั ิ
4. บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะ
กาหนดให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวได้
และในกรณี ที่มีรายการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดย
พิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อผูป้ ระเมินอิสระ หรื อ
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สานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ

4. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิ ทธิมนุษยชนสำกล
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ น และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคาปรึ กษาจากสานักกฎหมาย ห้าม
ปฏิบตั ิไป ตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคาแนะนา
2) บริ ษทั ฯ จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานศึกษา
และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานอย่างเหมาะสมพอควร
3) บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักสิ ทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
หลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
4) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่า สิ นค้า ตัวอย่างสิ นค้า และอุปกรณ์ที่นาไป
ด้วย เอกสารในการเดินทางวัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทางไม่ผดิ กฎหมาย
ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

5. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด
การสื่ อสารทางการตลาด มีส่วนสาคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีของบริ ษทั ฯ ต่อสังคม โดยแนะนา
นวัตกรรมของบริ ษทั ฯ ไปสู่ ประชาชน บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นการสื่ อสารทางการตลาด ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ควรละเว้นการให้ขอ้ มูลที่บิดเบือนหรื อบกพร่ องไม่สมบูรณ์
2. บริ ษทั ฯ ควรละเว้นการโฆษณาที่เป็ นเท็จหรื อที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
3. บริ ษทั ฯ ควรละเว้นการโฆษณาหรื อให้ข่าวสารต่อสื่ อมวลชนที่บิดเบือนความจริ ง หรื อผิดวัฒนธรรม
ศีลธรรม อันดีงาม หรื อเป็ นการให้ร้ายป้ ายสี คู่แข่งขัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม

6. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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บริ ษทั ฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อใช้ในการดาเนินธุ รกิจ โดยพนักงานทุก
ระดับต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และระมัดระวังมิให้เกิดผล
กระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง หาก
ปฏิบตั ิหน้าที่บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ภายนอกสานักงานให้ตรวจสอบลิ ขสิ ทธิ์ ก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งหรื อใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
2. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุน้ เคย อัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ
3. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ทาร้าย ละเมิด หรื อรบกวนการทางานผูอ้ ื่น
และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลซึ่ง
พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
4. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการสอดแนมหรื อแก้ไขเปิ ดดูในแฟ้มของ
ผูอ้ ื่น หรื อสร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อกิจกรรมส่ วนตัว
ได้ตามสมควร แต่ไม่นาไปใช้ในเชิงธุ รกิจส่ วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่
รบกวนประสิ ทธิภาพการทางาน และสร้างความราคาญแก่ผอู ้ ื่น
6. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่าง
ระมัดระวัง และไม่นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้ชื่อ หรื อตราของบริ ษทั ฯ ในสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสาธารณะ
7. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องไม่คดั ลอกโปรแกรมผูอ้ ื่นที่มีลิขสิ ทธิ์
8. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
เท่าที่จาเป็ นต่อการทางาน และปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อย่างเคร่ งครัด
9. หากบริ ษทั ฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็ นจริ งจะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
7. จรรยำบรรณว่ ำด้ วยกำรให้ ของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจำกเจ้ ำพนักงำนของรัฐ
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ในฐานะพลเมืองที่ดี บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส จากัด (มหาชน) จะไม่ทาการจ่ายเงิ นใดๆ ที่
เห็ นว่าไม่เหมาะสมพนักงานจะไม่มอบหรื อเอื้ อผลประโยชน์ใดๆ อาทิ เงิ น ของกานัล และการเลี้ ยงรั บรอง
ให้กบั เจ้าพนักงานของรัฐซึ่ งมีความเกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษทั คาว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” ที่ใช้
ในที่ น้ ี หมายรวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ ต ารวจ ข้า ราชการ เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ลู ก จ้า งภาครั ฐ เจ้า หน้า ที่ ห รื อ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ
ของกานัล หมายถึ ง สิ่ งใดๆก็ตามที่มีมูลค่า อาทิ เงิ น ทรั พย์สมบัติ หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ มอบให้ใน
ลัก ษณะของของก านัล ซึ่ ง รวมถึ ง ของรางวัล ความช่ วยเหลื อทางด้า นการเงิ น ค่ า ตอบแทน ผลิ ตภัณฑ์ การ
ฝึ กอบรม ค่าเดิ นทาง ค่าที่ พกั และอาหาร เงิ นพิเศษ การสนับสนุ น ส่ วนลด การเลี้ ยงรับรอง และสิ่ งอื่ นใดที่ มี
มูลค่าเป็ นเงิน
การให้ขอกานัล พนักงานพึงตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวังในการมอบของรางวัลใดๆ ให้กบั เจ้าพนักงาน
ของรัฐ โดยพิจารณาว่าการให้ของกานัลนั้นต้องไม่เข้าข่ายการติดสิ นบนหรื อการพยายามชักจูงเจ้าพนักงานของ
รัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง
1. ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางด้านธุ รกิจ พนักงานอาจมอบผลประโยชน์บางประการให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐซึ่ งไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษทั ทั้งนี้ตอ้ งไม่ละเมิดหลักการ(ข้อ 1-5) และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานระดับ Senior Department Manager ก่อน
2. การให้ของกานัลจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามกฎหมายแห่งประเทศไทย
3. การเลี้ยงรับรองต้องปฏิบตั ิตามประกาศและข้อกาหนดของบริ ษทั
ข้อยกเว้นภายใต้กฎระเบียบในการมอบของกานัลของประเทศไทย มีดงั นี้
1. สิ่ งของที่ไม่มีมูลค่า
2. อัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การและส่ วนลดปกติ
3. ของรางวัลที่มอบให้ในการจัดงานสาธารณะ
4. การเข้าร่ วมงานที่เปิ ดให้สาธารณะเขข้าชม
5. ของกานัลที่มอบให้จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

8. จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรอำชีวะอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) ให้คามัน่ ว่าจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ดีเหมาะสมสาหรับพนักงาน บริ ษทั ตระหนักดี วา่ อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีสาหรับ
พนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ได้จดั ให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถู ก
สุ ข อนามัย ส าหรั บ พนัก งานและทุ ก คนที่ ม าติ ดต่อกับ บริ ษ ทั ในการดาเนิ นการดัง กล่ า ว บริ ษ ทั ฯ ได้ก าหนด
มาตรการป้ องกันและแก้ไขในกรณี ของการเกิดอุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วยจากการทางาน และการบาดเจ็บต่างๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังยึดมัน่ ที่จะพัฒนาและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุม้ ค่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริ การ ที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ คาดหวังให้พนักงานเข้าใจและปฏิ บตั ิตามนโยบาย คู่มือปฏิ บตั ิ และวิธีการทางานที่เกี่ ยวข้องกับ
อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ซึ่ งหากไม่ปฏิ บตั ิตามอาจทาให้เกิ ดอันตรายต่อตนเอง เพื่อน
ร่ วมงาน บุคคลอื่นๆ สาธารณะ และสภาพแวดล้อมได้ การละเลยต่อสิ่ งเหล่านี้ อาจถู กพิจารณาว่าเป้ นความผิด
ร้ายแรงและอาจมีความผิดทางอาญา บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวะอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เคร่ งครัด
2. ปฏิบตั ิตามนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม คู่มือปฏิบตั ิ วิธีการทางานและบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายของบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) อย่างเคร่ งครัด
3. เข้าร่ วมฝึ กอบรม สังเกตวิธีการทางานอย่างปลอดภัย ฝึ กปฏิบตั ิ และส่ งเสริ มเรื่ องการทางานอย่าง
ปลอดภัยให้กบั ทีมงาน
4. รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ บาดเจ็บ สู ญสี ย เสี ยหาย หรื อการใช้งานผิดประเภท หรื อการโจรกรรมให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
5. เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งสุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
6. ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริ ษทั ในการจัดเตรี ยมรายงานที่ถูกต้อง
7. สาหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการขับขี่อย่างเคร่ งครัด
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บทที่ 4
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนและ
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
1. ควำมรับผิดชอบของพนักงำน
พนักงานมีความรับผิดชอบในฐานะลูกจ้างของบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด
(มหาชน) พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร เคารพเชื่อฟัง และภัคดีต่อองค์กร
หน้ ำทีใ่ นเรื่ องควำมขยันหมั่นเพียร กระทาได้โดยพนักงานจะต้องปฏิบตั ิงานด้วย “ความ
พยายามทุ่มเทการเอาใจใส่ และทักษะความชานาญที่ดีที่สุด” ทั้งนี้ บริ ษทั คาดหวังให้พนักงานนาความรู ้
ทักษะความชานาญ และ ความสามารถในวิชาชีพของตนมาใช้อย่างดีที่สุด
หน้ ำทีใ่ นเรื่ องกำรเคำรพเชื่ อฟัง กระทาได้โดยพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นขอบเขต
อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย คู่มือปฏิบตั ิ วิธีการทางาน ข้อบังคับ
ในการทางาน และคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชาอันชอบด้วยเหตุผล ทั้งนี้ บริ ษทั คาดหวังให้พนักงานปฏิบตั ิ
ตามทิศทางของบริ ษทั และผูบ้ งั คับบัญชาด้วยสานึกของความรับผิดชอบ
หน้ ำทีใ่ นเรื่ องของควำมภัคดีต่อองค์ กร จะต้องดาเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ บริ ษทั
คาดหวังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนด้วยการปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั
และไม่กระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อสถานะ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษทั คาดหวังให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ของตน เพื่อ
ผลประโยชน์และผลกาไรของบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) พนักงานไม่พึง
กระทาการใดๆ อันเป็ นการทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตน

2. ข้ อจำกัดในกำรให้ กำรรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรอง (ทำงธุรกิจ)
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้รับหรื อให้สินบนหรื อเงินใต้โต๊ะไม่วา่ กรณี ใดๆ เงินใต้โต๊ะ คือ การรับหรื อ
การให้เงินของกานัล หรื อสิ่ งของใดๆ ที่มีมูลค่า เพื่อนามาซึ่ งผลประโยชน์ตอบแทนไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการรับหรื อมอบของกานัลที่มีมูลค่าสู ง เงิน หรื อสิ่ งของราคาแพงที่
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สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อันอาจจะส่ งผลให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
(ผูจ้ าหน่าย ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมา เจ้าหน้าที่ธนาคาร และสื่ อมวลชน) จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. ห้ามมิให้กระทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นส่ วนตัวกับลูกค้าและผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
2. ห้ามมิให้รับหรื อให้สินบนหรื อเงินใต้โต๊ะไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎข้อบัง คับที่ เกี่ ยวข้องกับ การรั บ ของก านัล การเลี้ ยงรั บ รองของลู ก ค้า และคู่ ค ้า
อยูเ่ สมอ
4. ปฏิบตั ิตนด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและยึดมัน่ ในคุณธรรม ในการมอบของกานัลทุกครั้งต้องทา
ด้วยความเป็ นธรรมกับลูกค้า
5. ปฏิ บ ัติ ต ามประกาศของบริ ษ ัท ในเรื่ อง “การให้ แ ละการรั บ ของก านัล ” กับ ผู ้ร่ ว มธุ ร กิ จ
(ภายนอก)
6. ปฏิ บตั ิตามประกาศของบริ ษทั ในเรื่ อง “การเลี้ ยงรั บรอง” กับผูร้ ่ วมธุ รกิ จภายนอก และคู่มือ
ขอบเขตอานาจความรับผิดชอบ
7. ห้ามมิให้จบั จ่ายเงินแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อให้ได้รับการอานวยความสะดวก

3. กำรให้ กำรรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองระหว่ ำงพนักงำน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตามการกระทา
ในวิสัยที่สมควร แต่ตอ้ งไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. พนักงานทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครัว ไม่ควรเรี ยกร้องของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูค้ า้ ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ไม่วา่
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
2. ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด ให้ส่งคืนแก่ผใู ้ ห้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่ งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผบู ้ งั คับบัญชา เพื่อให้เป็ นสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯ
3. ของขวัญที่มอบให้แก่บริ ษทั ฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สาคัญๆ ของบริ ษทั ฯ
เช่น เมื่อมีการลงนามสัญญาร่ วมทุนต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรื อของที่ระลึกจาก
การร่ วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริ ษทั ฯ ได้
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4. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชาจะ
ยินยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็ นผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามิได้ เว้นแต่
กรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั แต่ตอ้ งมีราคาหรื อมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
5. กรณี การรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็ นการรั บทั้งจากในประเทศหรื อจาก
ต่างประเทศ ที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่วา่ จะระบุเป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่ แต่จาเป็ นต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ผูร้ ับจะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยเร็ ว และถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผรู ้ ับยึดถือไว้เป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล ผูร้ ับ
ต้องส่ งมอบให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์น้ นั ตกเป็ นของบริ ษทั ฯ ทันที
6. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ไม่ควรให้ หรื อรับ หรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับประโยชน์
หรื อสิ่ งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ รวมทั้งการกระทาใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

4. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้ อพึงปฏิบัติในชีวติ ส่ วนตัว
พนักงานมี อิสระในการดาเนิ นกิ จกรรมใด ที่ไม่ผิดกฏหมายเมื่ อยู่นอกสถานที่ ประกอบการ
พนัก งานจะได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นพลเมื อ งดี ข องสั ง คมและเป็ นตัว แทนที่ สื่ อ ถึ ง ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่จดั นอกสถานประกอบการจะต้องถูกกฎหมายและไม่
เป็ นการบัน่ ทอนสถานภาพของบริ ษทั หรื อส่ งผลกระทบกับ ภาพลักษณ์ ขององค์กร จึ งก าหนดแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้
2. เคารพกฎและข้อบังคับจราจรอย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ ในขณะขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
พึงประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีบนท้องถนน
3. ห้ามมิให้สื่อแสดงให้เกิ ดความเข้าใจผิดต่อบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ ส จากัด
(มหาชน) การแสดงความคิ ดเห็ นส่ วนตัวของพนักงานที่ มี ต่อ สั ง คม การเมื อง ปรั ช ญา
ศาสนา และอื่นๆ ต้องไม่สื่อว่าเป็ นข้อคิดเห็นของบริ ษทั
4. ห้ามมิให้แสดงความคิดเห็ นส่ วนตัวเกี่ ยวกับวงการอุ ตสหกรรมต่อผูส้ ื่ อข่าว การสื่ อสาร
ข้อมูลใดๆ กับผูส้ ื่ อข่าวต้องขออนุมตั ิจากแผนกประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
5. ห้ามมิให้พนักงานใช้ตาแหน่ งหรื ออานาจหน้าที่ในการทางานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จากบุคคลภายนอกไม่วา่ ในทางใด
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5. กำรใช้ สิ่งของ ทรัพย์ สิน และเวลำของบริษัท
บริ ษทั ได้จดั หาสิ่ งของและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั พนักงานในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดี ทั้งนี้สิ่งของ ทรัพย์สิน และเวลาในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ ศัก ยภาพด้า นการแข่ ง ขัน และความส าเร็ จ ของบริ ษ ัท เจเอ็ ม ที เน็ ท เวอร์ ค
เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) สิ่ งของและทรัพย์สินต่างๆ หมายรวมถึ งวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ เครื่ องใช้ในสานักงาน ทรัพย์สินทางปั ญญา เครื่ องหมายทางการค้า เทคนิคความรู ้เฉพาะทาง (KnowHow) และอื่นๆ พนักงานจะต้องตระหนักว่าทรัพย์สินและเวลาของบริ ษทั มีไว้เพื่อการดาเนิ นงานทางธุ รกิจของ
บริ ษทั และควรใช้บริ หารจัดการรวมทั้งดูแลรักษาเป็ นอย่างดี จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. ใช้สิ่งของและทรัพย์สินต่างๆของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงาน มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนการทางาน และผูม้ ีอานาจอย่างเคร่ งครัด
3. ห้ามมิให้ใช้เวลาทางานบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์หรื อรายได้ส่วนตน
4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินและเวลาทางานของบริ ษทั ในการประกอบกิจกรรมส่ วนตัว รวมถึ งกิ จกรรมด้าน
การเมือง ปรัชญา หรื อศาสนาของพนักงาน
5. รายงานความสู ญหาย เสี ยหาย การใช้งานผิดประเภท การถูกโจรกรรม ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
6. ขออนุ ม ตั ิ เมื่ อต้องนาทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ออกนอกบริ ษ ทั ทุ ก ครั้ ง เพื่ อควบคุ ม ด้า นการรั ก ษาความ
ปลอดภัย
7. ปฏิบตั ิตามคู่มือปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่ งครัด เพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษทั

6. ข้ อมูล และทรัพย์ สิน ทำงปัญญำของบริษทั
ทรัพย์สินทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริ ษทั ฯ และสาคัญต่อการรักษา
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในเชิงธุ รกิจ เอกลักษณ์ตราสิ นค้าประกอบด้วยชื่ อของบริ ษทั ฯ โลโก้ ลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายการบริ การ ความลับทางการค้า ขั้นตอนทางาน นวัตกรรม เนื้อหา และ
สิ ทธิ โดยชอบธรรมต่างๆ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมากที่บริ ษทั ฯ จะต้องปกป้ องทรัพย์สินเหล่านี้ และให้เกียรติต่อ
ทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่นด้วย จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ ต้องดาเนินธุ รกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับ
สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่นๆ
2. บริ ษทั ฯ จะไม่ละเมิดหรื อนาสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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3. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สู ตรลับทางการค้า กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ หรื อวิธีการประกอบธุ รกิจที่เป็ นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และ
ป้ องกันมิให้ขอ้ มูลเหล่านั้นรั่วไหล
4. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นไม่นาผลงานของผูอ้ ื่น
แม้เพียงบางส่ วนไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสี ยก่อน

7. กำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริษัท
การป้ องกันข้อมูลภายในมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีความสาคัญต่อความ
มัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปใน
แนวทางที่จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อธุ รกิจ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษา
ความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับและ/หรื อ ข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ และหรื อเข้าทานิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทา
ผิดอย่างร้ายแรง
4. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
(Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานระดับตั้งแต่ผอู ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูก
เปิ ดเผย
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและพนักงานระดับตั้งแต่ผอู ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป จะต้องรายงาน
รายการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ให้บริ ษทั ทราบทุกครั้ง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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6. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
อย่างระมัดระวัง
7. บริ ษทั ฯ กาหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กบั คู่สัญญาถือเป็ น
ความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
8. บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตน
อย่างรัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่
อย่างเป็ นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยง
ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
9. บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาในลาดับขั้นต่างๆ ที่
จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ออกสู่ ภายนอก โดย
พนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ฯ
10. การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันของพนักงานจะต้องอยูใ่ นกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่
พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
11. พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้พน้ สภาพ
หรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้ว
8. กำรจัดกำรกับข้ อมูลส่ วนตัว
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามในทุกมาตรการเพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลส่ วนตัวถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลที่สาม
เช่น ข้อมูลส่ วนตัวข้อมูลด้านสุ ขภาพ เงินเดือน เงื่อนไขส่ วนบุคคลทางด้านการเงิน ข้อมูลการประกันชีวติ
เป็ นต้น ห้ามมิให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักคือการเก็บรวม
รวมข้อมูล ห้ามส่ งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กบั บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลนั้น นอกจากนี้พนักงานจะต้องพิจารณาดาเนิ นการต่อคาร้องของบุคคลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของ
บุคคลนั้นอย่างเหมาะสม
9. กำรเลือกปฏิบัติและเกือ้ กูลพวกพ้ อง
ตามหน้าที่ของพนักงานในเรื่ องความภัคดีต่อองค์กร บริ ษทั คาดหวังให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนด้วยการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และจะไม่กระทาการใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อสถานภาพองค์กร พนักงานจะต้องไม่กระทาการอันเป็ นการเลือกปฏิบตั ิและเกื้อกูล
พวกพ้องในการว่าจ้าง ไล่ออก หรื อเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหรื อผูร้ ับเหมาซึ่ งอยูห่ รื ออาจจะอยูภ่ ายใต้สายบังคับ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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บัญชาของพนักงานนั้น “การเกื้อกูลพวกพ้อง” หมายถึง การที่พนักงานคนใดคนหนึ่งมีส่วนร่ วมในการ
กระทาที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง หรื อการทาสัญญากันทางธุ รกิจกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการมอบอานาจ การแต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง หรื อการให้เป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในการทาสัญญา
ทางธุ รกิจกับบริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) จึงมีขอ้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. แนวทางการปฏิบตั ิในการว่าจ้างงานควรจากัดไว้เฉพาะความสัมพันธ์ทางวิชาชี พเท่านั้น ควร
หลี กเลี่ ยงการให้ความช่ วยเหลื อในการว่าจ้างหรื อการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยเหตุผลของความสัมพันธ์ ส่วนตัว
หรื อทางครอบครัว
2. ในการดาเนิ นธุ รกิ จกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิ บตั ิ
ด้วยความลาเอียง (ตัวอย่างเช่น การแข่งขันในการประมูล การตรวจสอบของคณะกรรมการในการจัดการ
ทรัพย์สินบริ ษทั หรื อการขนย้ายวัสดุ เป็ นต้น)
3. ห้ามมิให้รับสมาชิ กในครอบครัวหรื อญาติให้เข้าทางานในสายงานภายใต้การบังคับบัญชา
(ครอบครัวและ ญาติ หมายถึง ญาติสนิท อาทิ สามี/ภรรยา ลูก พี่ น้อง และ เขย/สะใภ้)
4. ปฏิบตั ิตามนโยบายของการสรรหาว่าจ้างบุคคลากร
10. กำรเคำรพในปัจเจกบุคคล และสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) พยายามสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
ให้กบั พนักงานทุกคนบรรยากาศที่ดีในการทางานจะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานทุกคนยึดถือค่านิ ยมเหมือนๆกัน
ในเรื่ องการให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน และการยอมรับในความแตกต่างของปั จเจกบุคคล บริ ษทั คาดหวังให้
พนักงานปฏิ บตั ิ ต่อกันด้วยความสุ ภาพและให้เกี ยรติ กนั และไม่พึงประพฤติ ตนอันเป็ นการแสดงอาการ
ก้าวร้าวและคุกคามผูอ้ ื่น
ในขณะเดี ยวกัน พนักงานควรเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนของผูอ้ ื่น การเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ น
การสร้ า งบรรยากาศที่ ดีใ นการท างานที่ ป ราศจากการใช้อานาจในทางที่ ผิด และล่ วงละเมิ ดทางเพศทั้ง
ทางด้านร่ างกายและวาจา รวมถึงการคุกความทางเพศในรู ปแบบต่างๆ การคุกคามทางเพศ หมายถึงการข่ม
เหงรังแกทางเพศโดยไม่พึงประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงื่อนไขการตัดสิ นใจในการว่าจ้าง นอกจากนี้ การคุกคามทาง
เพศยังหมายรวมถึ งการข่มเหงรังแกทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ในรู ปแบบต่างๆ มุ ขตลกที่ เป็ นการดู หมิ่ น
การทาอนาจารทั้งทางร่ างกาย วาจา จึงมีขอ้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้าด้วยความสุ ภาพและให้เกียรติ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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2. ห้ามเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลในการว่าจ้าง และการดาเนินการทางธุ รกิจ
3. ห้ามเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลในสถานที่ทางานอันเนื่องมากจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
4. ป้ องกันมิให้เกิดการทาร้ายในรู ปแบบต่างๆ ทั้งทางร่ างกายและวาจา
5. ห้ามมิให้ใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผดิ เพื่อทาอันตรายต่อบุคคลอื่นทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
6. ห้ามมิให้ใช้คาพูดตลกที่เป็ นการดูหมิ่น วิพากษ์วิจารณ์ดว้ ยถ้อยคาหยาบคาย หรื อแสดงความเห็นที่
เป็ นการว่าร้ายหรื อทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความอับอาย
7. ห้ามมิให้ทาการขอนัดพบระหว่างหญิงชาย แสดงพฤติกรรมทางเพศทั้งทางวาจา และทางร่ างกาย
อันไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการว่าจ้างงานหรื อการตัดสิ นใจว่าจ้างงาน
8. ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่ งรวมถึ งการครอบครองภาพลามกอนาจารและแสดงไว้หน้า
จอคอมพิวเตอร์ และมือถือ การใช้คาพูดและแสดงท่าทางลามกอนาจาร และการยัว่ ยุทางเพศ เป็ นต้น
9. แจ้งบุคคลนั้นทราบทันทีถึงความรู ้ สึกที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และขอให้เขา/เธอหยุด
พฤติกรรมดังกล่าว
10. รายงานการคุกคามในทุกรู ปแบบต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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บทที่ 5
นโยบำยสำคัญและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่ งผลให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯจึงได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนิ นการที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน
และกระจายการปฏิบตั ิไปสู่ พนักงานของบริ ษทั ทุกระดับชั้น อันเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับ
ดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ฯได้รับเอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good
Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5
หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งอาจไม่จากัดเฉพาะสิ ทธิ ที่กฎหมายกาหนดไว้
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และได้ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ของตน
โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ ได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ฯ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ การลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการ
ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
- บริ ษทั ฯ จะมีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ
รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนจัดส่ งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาส
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ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร
จากบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ จะไม่การกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ น้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ จะอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ น้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออก
เสี ยงลงมติไม่ควรมีวธิ ี ที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- บริ ษทั ฯ จะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม
- บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือ
หุน้
- บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บ
อย่างดีเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดการให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั จะดาเนินการจัดการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
- คณะกรรมการบริ ษทั จะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือ
หุ น้ ส่ วนน้อยเสนอหรื อไม่
- ประธานที่ประชุมจะไม่เพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
- บริ ษทั ฯ จะกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดย
สามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
- ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนได้
นอกจากนี้คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
- บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
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- บริ ษทั ฯ จะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยว
โยง การทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
- บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริ ษทั ฯของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ
- บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในบริ ษทั ฯ ยึดถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน และ
ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผย งบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่
ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี และจะไม่
กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ได้คานึงถึง
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ : ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยคานึงถึง
การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ยึดมัน่ การดาเนินธุ รกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน : ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการ
พัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้
ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
พนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชีพ พร้อมให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
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การทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ลูกค้า : มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดีมีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้ : คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิจ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระ
คืนตามกาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
คู่แข่ง : ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการ
แข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผูอ้ ื่นในการเข้าร่ วมแข่งขันทาง
ธุ รกิจ ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูล
ความจริ ง หรื อมีการกระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม : มีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุ รกิจที่จะมี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ การดาเนินการใด ๆ
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
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ภายหลังที่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทาง อาทิ ช่องทางผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั ซึ่ งจะมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ และสื่ อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น ในส่ วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ นั
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมาย
ให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่ งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ หรื อ นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้
รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1). โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน มี
วาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด จานวน 3 ท่าน ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ที่ได้กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีจานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรื อเท่ากับหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้าน
ธุ รกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่ งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุ รกิจบริ ษทั ทั้งหมด
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ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสามถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วธิ ี จบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ผบู ้ ริ หารทาหน้าที่บริ หารงานของบริ ษทั ฯในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
ประธานกรรมการบริ ษทั มิได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อ
เป็ นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผใู ้ ดมีอานาจเบ็ดเสร็ จ ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการงานประจาวันของบริ ษทั ฯภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยมี
การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริ หารไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 3 คณะเพื่อช่วยกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ หารมี
หน้าที่ช่วยฝ่ ายจัดการในการปฏิบตั ิงานประจาวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
เฝ้าสังเกตประสิ ทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และ
การรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิรสะ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
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ฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นต้น
- นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2557 (เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557) ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาบริ ษทั ฯมีการ
สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่ งเสริ มให้ทุกคน
ในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
- จรรยาบรรณธุ รกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่
บริ ษทั ฯ ใช้ในการดาเนินธุ รกิจ โดยได้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและ ยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯเท่านั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้อง
ทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันให้บริ ษทั ฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของ
ตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุ รกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยง
กับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุ รกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทา
รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
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คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับ
โอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 48 ชัว่ โมง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และ
ระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ าย
จัดการในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญหาย
หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงได้
กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทาและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างบริ ษทั พีแอนแอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผู ้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในดังกล่าวมี
ความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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เพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และเป็ นผูร้ ับผิดชอบกาหนด
นโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ ยงและบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร เพื่อจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นธุ รกิจไม่ให้
บรรลุเป้ าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริ ษทั ฯจะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงเหล่านี้ พร้อมกับ
ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ ยง ทาความเข้าใจ
สาเหตุของความเสี่ ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุ งขั้นตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่ องมือเพื่อช่วยในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันและลดความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุ รกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่า
เพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
3.กำรประชุ มคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะ
ได้รับหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน และมี
การบันทึกรายงานการประชุ มและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และประธานกรรมการบริ หาร จะร่ วมกันกาหนดวาระ
การประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯจะ
จัดส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่าง
เพียงพอการประชุมดาเนิ นไปในลักษณะที่เอื้ออานวยให้มีการนาเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรู ปแบบที่
เหมาะสม ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ในบางวาระอาจมีผบู ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ฯให้ถือมติเสี ยงข้างมากเป็ นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้า
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ร่ วมประชุมและไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯต้อง
ดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริ ษทั ฯ บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรื อยื่นหนังสื อแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯได้ ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่ วมประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสื บค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเข้าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น
ซึ่ งจะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่
อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และสามารถเรี ยกประชุมได้ทนั ทีกรณี มีวาระ
สาคัญที่ตอ้ งพิจารณา มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
4.ค่ ำตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และกระบวนการที่ชดั เจน เหมาะสม โปร่ งใส เป็ นไปตามสภาวะปัจจุบนั เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และส่ งเสริ มประโยชน์ต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความ
รับผิดชอบ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และธุ รกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนจะอยูใ่ น
รู ปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนาเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และกาหนดให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารไว้ใน
รายงานประจาปี ด้วย
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ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ โดยให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั
5. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้
แก่กรรมการผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อ
กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุ รกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯให้แก่กรรมการใหม่
3.2 นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทางานอย่างมีระบบ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบ
การควบคุมภายในรวมทั้งการ
ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุมต่อเนื่ องมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการทางานที่
เป็ นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้ องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสี ยหาย
ให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู ้สึกร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงานตามวิธีปฏิบตั ิงานที่
เหมาะสม รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริ ษทั ฯ ประเมินและตรวจสอบการทางาน
ได้ตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางใน
การปฏิบตั ิดงั นี้
1. กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบ
การทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มือกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน
เป็ นบรรทัดฐานสาหรับการดาเนินกิจการในส่ วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
คุณภาพของบริ ษทั ฯ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

40 | P a g e

2. แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริ หารควบคุมความเสี่ ยงเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้แต่
ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรื อ
ลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้น มีส่วนร่ วมในการประเมิน และควบคุม
ความเสี่ ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยกันป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3. แผนกตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็ นผูส้ นับสนุ นผูบ้ ริ หารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีการควบคุม
ภายในในทุกหน่วยงาน และดาเนินการตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งจะ
นาไปสู่ การปรับปรุ งระบบงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุ งระบบงานให้ดีข้ ึน
รายงานที่แผนกตรวจสอบระบบงานภายในจัดทาขึ้น ซึ่งฝ่ ายที่เป็ นเจ้าของระบบงานมีความเห็น สอดคล้อง
ด้วยกันแล้ว จะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนาไปปฏิบตั ิต่อไป
หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพหรื อรัดกุมมากยิง่ ขึ้น ขอให้ถือ
เป็ นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรี บดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขทันที โดยบริ ษทั ฯ จะถือว่าหน้าที่ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบและถือเป็ นส่ วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วย
5. บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่าการปฏิบตั ิงานในแผนกตรวจสอบระบบงานภายในนี้จะเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเรี ยนรู ้ระบบงาน และธุ รกิจทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด พนักงานที่ได้ผา่ นการ
ทางานในแผนกนี้ จะมีพ้นื ฐานความรู ้ ความเข้าใจงานของบริ ษทั ฯ มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการหมุนเวียน
ไปทาหน้าที่ในส่ วนต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ง ในการวางแผนอาชีพของ
พนักงานให้สามารถปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียน
พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ มาทางานในแผนกตรวจสอบระบบงานภายในตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบร่ วมกันระหว่างแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และฝ่ ายที่พนักงานนั้นๆ
สังกัดอยู่
3.3 นโยบำย และระเบียบปฏิบัติในกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนพนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูล
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมี
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงของข้อมูลที่เพียงพอ ระเบียบการใช้งาน
1. นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิฯ นี้ครอบคลุมถึงพนักงานบริ ษทั ฯ พนักงานบริ ษทั ในเครื อ และบุคคล
อื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับบริ ษทั ฯ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั
ฯ
2) บริ ษทั ฯ อนุญาตให้เฉพาะพนักงานของบริ ษทั ฯ พนักงานบริ ษทั ในเครื อ และบุคคลอื่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะลงทะเบียนรายชื่อผูใ้ ช้บริ การใน
ฐานข้อมูลกลางและผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิฯ อย่างเคร่ งครัด
3) การให้บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการให้บริ การดังต่อไปนี้
3.1. วงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรื อ อีเมล์ (Electronic Mail)
3.3 อินทราเน็ท (Intranet)
3.4 โปรแกรมมาตรฐานบนเครื่ องพีซี (Standard PC Software)
3.5 บริ การอินเทอร์เน็ตเว็บและอินเทอร์ เน็ตเมล์ (Internet Web and Internet Mail Service)
3.6 การใช้คอมพิวเตอร์ ทางานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System เช่น Web Mail
3.7 โปรแกรมเฉพาะงาน (Specific Application Software)
3.8 ต่อเครื่ องพีซีเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (External Link)
3.9 โปรแกรมไลน์ ( Line For PC and Line in Mobile)
4. การใช้รหัสผ่าน (Password)
4.1 ใช้รหัสผ่านที่เป็ นของตนเองในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายตามสิ ทธิ ที่ได้รับเท่านั้น
เพื่อ ประโยชน์ในการป้ องกันความมัน่ คงของข้อมูล
4.2 รักษาความลับของรหัสผ่าน มิให้ผอู ้ ื่นพบเห็นหรื อถูกเปิ ดเผยโดยง่ายรวมทั้งเปลี่ยนรหัสผ่าน
ตั้งต้น (Initial Password) ทันทีที่ได้รับจากระบบหรื อผูด้ ูแลระบบ
4.3 เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ เครื อข่ายตามกาหนด
5. การใช้คอมพิวเตอร์
5.1 ปิ ดคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน
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5.2 ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดว้ ยรหัสผ่าน โดยใช้ Screensaver กับ Password Protect และออก
จาก ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยการ Log Off เมื่อละออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ นานเกิน 15 นาที
5.3 เก็บรักษา Notebook หรื อ PDA ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการสู ญหาย เช่น เก็บในที่ที่
ปลอดภัย ทันทีที่ละออกจากโต๊ะทางาน
5.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูอ้ ื่น เช่น การเข้าถึง
ข้อมูล เครื อข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบรบกวนหรื อก่อความราคาญต่อการทางานของเครื อข่าย และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ดักรับข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพข้อความ
หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการกระทาสิ่ งใดที่ผดิ กฎหมาย หรื อการกระทาที่ส่อ
เจตนาไปในทางที่ผดิ จากพฤติกรรมการใช้งานปกติ
5.5 พนักงานต้องรับผิดชอบในข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อแฟ้มข้อมูลที่ส่งออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของพนักงานเอง และรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที่จะมีข้ ึน หากมีการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
5.6 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ ให้เกิดความมัน่ คงต่อระบบข้อมูล
สารสนเทศ และไม่อนุญาตให้พนักงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ของเครื่ อง เช่น Computer
name, System configuration, Program configuration
5.7 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่อนุญาตให้พนักงานติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอิสระ เว้นแต่
พนักงานนั้นปฏิบตั ิหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโปรแกรม หรื อได้รับอนุญาตสิ ทธิจาก บริ ษทั ฯ แล้ว
6. การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
6.1 ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนด ทั้งนี้ยกเว้นการใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในงานด้านปฏิบตั ิงาน งานวิจยั หรื องานเฉพาะทางที่หน่วยงานได้จดั หาไว้ใช้เอง
6.2 ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หากเกิดการฟ้องร้องจากผูเ้ สี ยหายแล้วพนักงานผูล้ ะเมิด
ต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6.3 ไม่ทาการผลิต หรื อครอบครอง หรื อจาหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย
6.4 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะเข้าตรวจสอบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ ที่พนักงานใช้หากมีเหตุตอ้ งสงสัยว่า
พนักงานกระทาการที่อาจส่ งผลกระทบในทางเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
7. การใช้อินเทอร์เน็ต
7.1 ไม่ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุ รกิจเป็ นการส่ วนตัว ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม ไม่
เข้าสู่ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์การพนัน เว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ต่อต้านชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม
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7.2 ไม่ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อ Download ข้อมูลหรื อโปรแกรมที่ผดิ กฎหมายหรื อไม่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางาน เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม เป็ นต้น
7.3 ระมัดระวังในการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อเข้าสู่ Web Board และต้องไม่อา้ งชื่ อบริ ษทั ฯ ใน Web Board
สาธารณะ
7.4 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปิ ดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้
8. โปรแกรมไลน์ (Line for PC and Line in Mobile)
8.1 กรณี บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้โปรแกรมไลน์ เพื่อใช้ในการสื่ อสารทางธุ รกิจ ไม่วา่ จะส่ วนตัว
หรื อ เป็ นกลุ่มก็ตาม จะต้องระมัดระวังการใช้โดยป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หรื อ สร้างความ
ขัดแย้งระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลอื่นๆ หรื อสร้างความเข้าใจผิด หรื อละเมิดสิ ทธิผอู ้ ื่น
หรื อสร้างความราคาญต่อผูอ้ ื่น หรื อผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรม รวมทั้งไม่แสวงหา ผลประโยชน์
หรื ออนุ ญาตให้ผอู ้ ื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุ รกิจจากการใช้โปรแกรมไลน์น้ นั ๆ
8.2ไม่ส่งข้อมูล หรื อ รู ปภาพ เอกสาร เอกสารความลับต่างๆ หรื อ รายงานต่างๆ ที่มีขอ้ มูลทางธุ รกิจ ของ
บริ ษทั ฯ ให้พนักงาน หรื อบุคคลภายนอกที่ไม่มีความข้องเกี่ยว ยกเว้นแต่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ
ปฏิบตั ิงานในข้อมูลนั้นๆ
8.3 ไม่ส่งรู ปภาพ เสี ยง หรื อแฟ้มข้อมูล กระจายถึงพนักงานทุกคนโดยไม่มีเหตุผลทางธุ รกิจ เว้นแต่มี
หน้าที่โดยตรงต่อการปฏิบตั ิงาน โดยข้อความที่ส่งออกนั้นต้องเกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั ฯ
9. การรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ คส์ (e-mail)
9.1 ระมัดระวังการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์โดยป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หรื อสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลอื่นๆ หรื อสร้างความเข้าใจผิด หรื อละเมิดสิ ทธิผอู ้ ื่น หรื อ สร้างความ
ราคาญต่อผูอ้ ื่น หรื อผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรม รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่น
แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุ รกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใน เครื อข่าย เช่น การส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ลูกโซ่ การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์เพื่อโฆษณาขาย สิ นค้า หรื อเผยแพร่ ข่าวสารที่หวังผล
ทางการค้า เป็ นต้น
9.2 ไม่ส่งข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อแฟ้มข้อมูล กระจายถึงพนักงานทุกคนโดยไม่มีเหตุผลทางธุ รกิจ
เว้นแต่มีหน้าที่โดยตรงต่อการปฏิบตั ิงาน โดยข้อความที่ส่งออกนั้นต้องเกี่ยวข้องกับงานของ บริ ษทั ฯ
9.3ใช้ขอ้ ความสุ ภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบตั ิในการใช้เครื อข่าย หรื อใช้ขอ้ ความที่สุภาพชน
ทัว่ ไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น
10) การใช้ Instant Messaging (IM)
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10.1 ใช้ IM โดยไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อสร้างความราคาญต่อผูอ้ ื่น
หรื อ ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงธุ รกิจจากการใช้ IM
10.2 ไม่สนทนาหรื อส่ งข้อมูลลับทางธุ รกิจผ่าน IM
10.3 ไม่ใช้ e-mail account และรหัสผ่านที่ซ้ ากับ e-mail account และรหัสผ่านของบริ ษทั ฯ ในการ
ลงทะเบียนใช้ IM
11. การป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
11.1 ไม่ปรับแต่งหรื อยกเลิกการทางานของโปรแกรมป้ องกันไวรัสที่ติดตั้งใช้งานในเครื่ องคอมพิวเตอร์
11.2 พนักงานที่นาคอมพิวเตอร์ ไปใช้งานภายนอกเครื อข่ายบริ ษทั ฯ เมื่อจะนากลับมาใช้ในเครื อข่าย ให้
ทาการตรวจสอบไวรัสก่อนเชื่อมต่อเครื อข่าย
11.3ไม่ Download ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
11.4 ใช้ความระมัดระวังหากต้องเปิ ดจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ได้รับจากคนแปลกหน้า
11.5 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะระงับไม่ให้คอมพิวเตอร์ ที่ติดไวรัส หรื อคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งสงสัยว่าอาจ
นาพาไวรัสมาสู่ บริ ษทั เข้าเชื่ อมต่อเครื อข่ายได้
12. การรักษาและการป้ องกันความลับของข้อมูล
12.1 ไม่เข้าถึงข้อมูลของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของข้อมูล
12.2 ไม่ทาการพิมพ์หรื อคัดลอกข้อมูล (Copy) ที่มีระดับชั้นเป็ นความลับของผูอ้ ื่น เว้นแต่ได้รับอนุ ญาต
จากเจ้าของข้อมูล
13. การนาอุปกรณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาใช้งานในเครื อข่าย
13.1 ไม่นาอุปกรณ์รับ-ส่ งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นของส่ วนตัว เช่น โมเด็มหรื ออุปกรณ์รับส่ ง
ข้อมูลแบบไร้สาย (WIFI) มาเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่าย เว้นแต่จะได้ความ เห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.2 พนักงานต้องขออนุญาตผูด้ ูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่จะให้บุคคลภายนอก นาคอมพิวเตอร์
ส่ วนตัวทุกประเภทมาเชื่ อมต่อกับเครื อข่า
14. การใช้คอมพิวเตอร์ ทางานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System (RAS) หรื อระบบ Virtual Private
Network (VPN)
14.1 พนักงานต้องขออนุญาตผูด้ ูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอลิขสิ ทธิ์ ใช้งานคอมพิวเตอร์ ผา่ น RAS
หรื อ VPN และต้องไม่นา RAS หรื อ VPN Account ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

45 | P a g e

14.2 พนักงานต้องรับผิดชอบการใช้งานคอมพิวเตอร์หรื อธุรกรรมใดๆ ที่กระทาผ่าน RAS หรื อ VPN
นั้นๆ
14.3 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ ที่กาลังเข้าสู่ ระบบ RAS หรื อ VPN เชื่อมต่อ
เครื อข่ายได้ หากมีเหตุอนั น่าสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ น้ นั ไม่ปลอดภัยต่อเครื อข่าย
15. การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการก่อกวนระบบ
ห้ามพนักงานกระทาการใดที่มีเจตนาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ หรื อของหน่วยงาน
ภายนอก เช่น รบกวนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ จนไม่สามารถให้บริ การได้
16. การฝ่ าฝื น
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ตรวจพบการกระทาละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาดาเนินมาตรการทางวินยั ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นการบุคคลแก่ผถู ้ ือครอง และ/หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การที่ฝ่าฝื นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิฯ ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกสิ ทธิการใช้บริ การระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
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