
 

การก ากับดูแลกิจการ 

 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ
ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับช้ัน อันเป็น
การเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 
หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และใน

ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การ
อนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตัน รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท า
การใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือ
หุ้นสมควรได้รับด้วย 
การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงหน้าที่ในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครอง
และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมและเป็นธรรม ตามข้อบังของบริษัท และสอดคล้องตามข้องบังคับและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิเช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข 
ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ เป็นต้นทั้งนี้บริษัทไม่มีการ
ก าหนดนโยบาย ในลักษณะกีดกันในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายในการท าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มกีระบวนการต่างๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตัวย นอกจากนี้
บริษัทให้ความส าคัญกับการก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมให้มีความหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือ

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

1.  



 

หุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลกักณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักทรัพย์ ช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไชต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและช้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อ
การพิจารณาตัดสินใจ ในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งค าถามที่ต้องการให้ตอบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดง
ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดท ารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 
เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเจมาร์ท ตึก B ช้ัน 2 เลขที่ 189 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โดยในระหว่างการประชุมบริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทได้ด าเนินการ ดังนี ้ 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอช่ือ  
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 
มกราคม 2565 โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยพร้อมทั้งประกาศ
หลักกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.jmtnetwork.co.th ที่เมนู “ข้อมูลส าหรับผู้
ถือหุ้น” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
วาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายังบริษัท 

2. บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างเหมาะสม 

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยได้จัดท าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใน
ปี 2565 บริษัทเผยได้แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 

4. การน าเสนอและจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญต่อการพิจารณา
ตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ 
นอกจากน้ีบริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 
วันก่อนวันประชุม 

5. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งค าแนะน าในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและ
ออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้ รวมทั้งจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

6. ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จ านวนบริษัทที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ประเภท



 

กรรมการที่เสนอและการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงนโยบาย ลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
สรรหากรรมการในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

7. ส าหรับวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน
ที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาก าหนดค่ตอบแทนของกรรมการบริษัทได้เสนอต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบท้ังในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนท่ีเป็นเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนที่เป็นบ าเหน็จ โดยแยกการน าเสนอเป็นรายคณะและรายต าแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย และแนวทาง
ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งค าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่าน E mail : ir@jmtnetwork.co.th 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระท าการ
ใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ชักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทได้ด าเนินการต่างๆ ในวันประชุม ดังนี ้

1. บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเช้าร่วมประชุมโดยจัดสถานท่ีประชุมที่สามารถเดินทางได้
สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่าง
ชัดเจน 

2. บริษัทได้จัดเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี โดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทได้พัฒนาระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยบริษัทเองตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และ
การประมวลผล ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม 
4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อช้ีแจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้
ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบก่อนเริ่มด าเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง รวมถึงธิบายหลักกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

5. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มด าเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและ
การใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ 

6. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
7. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการ

ประชุม ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
8. จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
9. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมภายหลังจากท่ีได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นตัน
ไป 



 

10. ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละวาระได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

11. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ 
และบันทึกค าถามค าตอบไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนมติ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่ ตลท.ก าหนด 
2. หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งระบุ

คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงและจัดส่ง
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไชต์ของบริษัทท่ี 
www.jmtnetwork.co.th นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

3. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไชค์ของบริษัท www.jmtnetwork.co.th นักลงทุน
สัมพันธ์ >เอกสารน าเสนอและเว็บแคสต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศใน
การประชุมทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย 
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและ

ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
จ ากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ จึงก าหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ดังน้ี 

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง  เช่น หากเป็นข้อ
ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสมกรณีเป็นข้อสนอแนะที่เป็น
เรื่องส าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง 
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย 

3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด



 

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

4. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้ก าหนดให้กรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง (ตามค านิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย
การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวซ้อง และให้ท าการทบทวนทุกป ี

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไชต์ของบริษัทและ
เว็บไซต์ของตลท. พร้อมท้ังแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลตังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

6. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจ าปีและรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไชต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ช่ืงเป็นแบบท่ีผู้ถือ
หุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมตัวยตนเองสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ อีกท้ังบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไชต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้งนี้เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการ
ลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม 

10. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
11. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่ม

วาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม 

12. ในการท ารายการระหว่างกันต้องกระท าอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจ
ปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาดและค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญรวมถึงคณะกรรมการบริษั ทได้
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัดด้วย 
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของ 

ตลท. และ ส านักงาน กลต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติละใช้สิทธิที่มีของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม 
และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ



 

ด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้
ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

พนักงาน : 

 

ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการ
พัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดัน
องค์กรให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความ
มั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการท างานรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืน
กับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหนี้: ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
อย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ 
ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการ
รายงานคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ
แข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตี
คู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 



 

ชุมชน สังคม :  

และสิ่งแวดล้อม 

มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะ (whistle Blower) ในการกระท าท่ีสงสัยว่าไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ผ่านนักลงทุนสัมพนัธ์ช่องทางดังนี้ทาง  
E mail   :  ir@jmtnetwork.co.th 
ทางไปรษณีย ์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 187, 189 อาคารเจมาร์ท  

ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
การด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน 

ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจัดการจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและฝ่ายจัดการจะ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด เพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้อเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใดแนวทางการด าเนินการเกี่ ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรเพื่อให้ได้รับกร
รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมการท ากิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งต้าน
การมีธรรมาภิบาลที่ตีอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไปส าหรับในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ยังคงแพร่
ระบาดอยู่ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้นทุจริตโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสอดแทรกใน
คู่มือจรรยาบรรณขององค์กรและของพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทยังได้รวบรวมค ากล่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของคณะ
ผู้บริหารระดับสูงและจัดท าเป็นหลักการส าคัญไว้ 5 ประเด็นส าคัญ อันได้แก่ ความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ในการท างาน การมีความละอายต่อการทุจริต  
และการตระหนักในเรื่องความพอเพียง ท้ังนี้เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
ของบริษัท ตลอดจนน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย นับเป็นกลไกส าคัญในการ
สื่อสารเชิงป้องกันการเกิดการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 



 

คณะกรรมการตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งลัวนมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือ
หุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.jmtnetwork.co.th แนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด ให้มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไต้ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 0ne report) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่
กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ก าหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องละเท่าเทียมกัน 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดท าขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 one report) พร้อมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท างบการเงิน และ
ข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4. บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

5. บริษัทได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไชต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็น
ต้น 

6. บริษัทก าหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานแบบแสดงข้อมูลประจ าปี  
(แบบ56-1 One Report) 

7. บริษัทก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส านักงาน กลต. รายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียและให้ท าการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

8. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่า
เทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้
มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทมุ่งมั่นที่จะ



 

พัฒนาเว็บไชต์ของบริษัทให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม 

9. บริษัทได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ช้อมูล กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจท่ัวไปซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ : 02-308-8196 
E mail : ir@jmtnetwork.co.th 

ส าหรับปี 2565 บริษัทไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการประกาศหรือเปดิเผยข้อมูลเหตุการณส์ าคัญทีไ่ม่ถกูต้องและการ
สั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึงบริษทัไม่มีการส่งรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีล่าช้าแต่อย่างใด 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จ านวน 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่
ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ านวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ท้ังด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและ
สนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ทั้งหมด  

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร
ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  

 ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจน เพื่อ
เป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงาน
ประจ าวันของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน  

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 3 คณะเพื่อช่วยก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คือ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมี
หน้าท่ีช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจ าวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่านทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกต
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน
รวมทั้งหน้าท่ีอืน่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการอิสระ 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รายชื่อเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 7.6 

2.  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น 

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า บริษัทฯ มีการสื่อสารให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจโดยได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษัทแล้ว ณ 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 พร้อมท้ังประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัท
ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึง
ในการท ารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับน้ี  

 เมื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง



 

หลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ท าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 48 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

2.4 ระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญตอ่การก ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝา่ยจัดการในการช่วยลดความเสีย่งทาง
ธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน 
ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ  
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท าและทบทวนระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน
การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พี
แอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเสนอแนะเพื่อจ ากัดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หาก
มีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการใน
การบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความเสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน และการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันการด าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าว
ข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทฯสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย 

นโยบายต่อต้านการคอร์รับชั่น (Anti-Corruption) 

เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอรัปช่ัน (Corruption) มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับมุมมองของคนในสังคม
ที่มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างรุนแรง บริษัท
ฯ จึงให้ความส าคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริต โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 



 

พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต  

นโยบายต่อต้านการทุจริต  

ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือ 
ผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อ
ด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด   

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตนิโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรอืคอรัปชั่นให้เกิดขึน้
ในบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
คอรัปช่ัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังน้ี  
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ

ธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตที่ได้รับจากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ  
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโอกาสการทุจรติ
ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจของบริษัทฯ รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

 
 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังน้ี 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้ 

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบดังน้ี 
4.1 ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต 



 

4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือ
ข้อก าหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีม
ผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดย 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่
รับผิดชอบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้นทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือ

สิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนเพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลท าให้
ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระ
ต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงินทรัพย์สินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ

สามารถกระท าได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศลต้องกระท าในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเช่ือถือได้  สามารถตรวจสอบได้และด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัทฯ 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระท าได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการ
กระท าท่ีทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด 

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุน
ที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ที่ดีและช่ือเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

6. ไม่กระท าการอันใดภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและ



 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือ
ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันทีหรือแจ้ง
ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี้ 

8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค าปรึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตฉบับนี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิด

ความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อการร้องเรียน) หรือ 
2. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-308-8196 (ฝ่ายบริหาร / เลขานุการบริษัท) หรือ 
3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ด้วย 

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด
ดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของท่านอย่างดีตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริตบริษัทฯ จะปกปิดช่ือที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดย
จ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบ
ธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร  เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนโดยตรง) 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 



 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตบริษัทฯ จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตในสถานท่ีเด่นชัดทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้ 
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัทรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี 
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ 
4. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

 
ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยได้น าหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับค าช้ีแจงและท าความเข้าใจเพื่อยึดถือ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรง้ความตระหนักให้ความส าคญั 
และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การด าเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่าง
เคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจากผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2565 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในกณฑ์ "ดี" ได้รับคะแนนประเมินคือ 76% อยู่ในระดับคุณภาพในระดับ 3 
ดาว โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน CG ให้เพิ่มขึ้นในปี 2566 นี้ เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ 
รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามในปี 2565 ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ 
CGR ในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                       ..………...….…..………..………… 

                                                                          ผู้อนุมัตินโยบายก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2565 

                                                                                      (นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์) 

                                                                                                                 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

                                                                                                     

 
 
 
 


