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บทที ่ 1 

   ข้อก ำหนดทั่วไป 

1. วตัถุประสงค์ 

    ประมวลจริยธรรมน้ีได้จดัท าข้ึนเพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

หลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมบริษทัฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติั หรือ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานสอดคล้องกับหลักการส าคญัของ การก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมค่านิยม และ

วฒันธรรมองคก์ร อนัส่งผลใหบ้ริษทัเกิดความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ตามประมวลจริยธรรมน้ีจะท าให้ผูบ้ริหาร 

และพนกังานสามารถตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและมีความภาคภูมิใจในการเป็น

ส่วนหน่ึงของเจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

2. ขอบเขตของกำรบังคบัใช้ 

ประมวลจริยธรรมฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมกรรมการบริษทัทั้งคณะพนกังานทุกคน (พนกังาน-

ประจ า พนกังานตามสัญญาจา้งท่ีก าหนดระยะเวลา  พนกังานชัว่คราว) พนกังานของผูรั้บเหมาทุกประเภท ของ

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงในประมวลจริยธรรมฉบบัน้ีต่อไปให้เรียกโดยรวมวา่ 

“พนกังาน” 

 

3.  ข้อบังคบัทีพ่ึง่ปฏบิัติ 

3.1  พนกังานทุกคนตอ้งประพฤติและปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย และปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ

นโยบายของ บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) คู่มือปฏิบติั วธีิการท างาน และขอ้บงัคบัใน

การท างานทุกฉบบั 

         3.2  พนกังานทุกคนจะตอ้งยดึและปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งเคร่งครัด 

         3.3  พนกังานระดบั Section Manager ข้ึนไปทุกคนตอ้งศึกษาและเขา้ใจในรายละเอียดของประมวล

จริยธรรมและมีหนา้ท่ี อบรมใหค้วามรู้ และค าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนใหย้ดึปฏิบติัตาม
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ประมวลจริยธรรมน้ีและใหป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งในการด าเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณท่ีดี  

       3.4  การปฏิบติัตามระเบียบวนิยั 

- ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัหรือสมาชิกคณะกรรมการบริหารคนใดกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรมน้ี  บุคคลนั้นจะตอ้งถูกพิจารณาลงโทษตามมติท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

- ในกรณีท่ีพนกังานของบริษทัคู่คา้ทุกประเภทของบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) จะร้องขอใหห้น่วยงานตน้สังกดัของของพนกังานนั้นรับผดิชอบด าเนินการแกไ้ขสถานการณ์

ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

- ในกรณีท่ีพนกังานบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ไดก้ระท าการอนัเป็น

การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  บุคคลนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษตามบทลงโทษทางวนิยัภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบั

ในการท างานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

4. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบัิติตำมประมวลจริยธรรม 

4.1 โครงสร้ำง 

  คณะกรรมการก ากบัดูแลการปฎิบติัตามประมวลจริยธรรม (ต่อไปให้เรียกวา่ “คณะกรรมการ”) 

ประกอบดว้ย พนกังานระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปท่ีไดรั้บคดัเลือก และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ 

      4.2  บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร 

        คณะกรรมการจะพิจารณาด าเนินการและสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายหลกั นโยบายประจ าปี แผนงานประจ าปี รวมทั้งการท ารายงานเก่ียวกบั

กิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว 

2. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

3. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม และการจดักิจกรรมเพื่อรณรงค์

ส่งเสริมการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

4. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรใหก้ารศึกษา และฝึกอบรมรวมถึงการตรวจสอบความเขา้ใจ 
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5. การสอบสวนประเด็นต่างๆ ท่ีไดรั้บการร้องเรียนจากสายงานต่างๆ และ/หรือ จากพนกังาน 

6. การใหข้อ้เสนอแนะหรือมอบหมายความรับผดิชอบใหก้บัสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพื่อออกมาตรการ

ในการป้องกนัและแกไ้ข 

7. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขกฎขอ้บงัคบัของคณะกรรมการ 

4.3  กจิกรรมของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบัติตำมประมวลผลจริยธรรม 

คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประชุมสามญัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และจะจดัใหมี้การประชุมวสิามญัข้ึน

ในกรณีท่ีจ าเป็น 

 คณะกรรมการจะหารือในเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเร่งด่วนในการประชุมวสิามญั 

 เม่ือคณะกรรมการตรวจพบวา่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม คณะกรรมการจะตอ้งสอบสวนและน า

ขอ้เทจ็จริงมาหารือ และคณะกรรมการจะใหค้  าแนะน าในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีจ าเป็น 

 ในการลงมติของคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และในกรณีท่ีมี

จ  านวนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูมี้อ านาจในการวนิิจฉยัเพื่อลงมติ 
 

4.4   กำรรำยงำน 

รายงานผลการประชุมจะถูกน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากประธาน

กรรมการบริหารทราบ  และรายงานผลการประชุมดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ผูจ้ดัการใหญ่ด้าย

บริหารมีหน้าท่ีเก็บรักษาบันทึกการประชุม รายงาน และข้อมูลความลับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เลขานุการ

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีจดัเตรียมบนัทึกการประชุมและท ารายงาน ตลอดจนมีหนา้ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการปฏิบติั

ตามประมวลจริยธรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

5. จรรยำบรรณหลกัซ่ึงผู้บริหำรพึง่ยดึถือปฏิบัติ 

1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และนโยบายของ
บริษทัฯ โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั  

2.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยดูแลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรือข่าวสาร
อนัเป็น ความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหล  
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3.  เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานอ่ืน ไม่น าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังานอ่ืน ทั้งในเร่ือง
ส่วนตวัและ เร่ืองอ่ืนๆ ไปเปิดเผยหรือวพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พนกังาน หรือ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัฯ  

4.  ไม่กล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษทัฯ หรือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

5.  รักษาและร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ  
6.  ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และรักษาค ามัน่สัญญา  
7.  ประพฤติปฏิบติัและพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัฯ ตามค่านิยมของ

องคก์ร  
8.  ยดึมัน่ในคุณธรรม และละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง

ของตนเอง และบริษทัฯ 
        9.  เอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน รวมทั้งการ
พฒันาองคก์ร ไปสู่ความเป็นเลิศ  

10.  หลีกเล่ียงการให ้และ/หรือรับส่ิงของ การใหแ้ละ/หรือรับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ 
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของ
บริษทัฯ หรือใน เทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม หากของขวญัท่ีไดรั้บในรูปของเงินหรือส่ิงของ
มีมูลค่าสูงเกินกวา่ สามพนับาท ใหป้ฏิเสธท่ีจะรับและส่งคืน  

11.  หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ 
 

6. ข้อพงึปฏิบัติของพนักงำนต่อจรรยำบรรณ 
บริษทัฯ ก าหนดใหมี้จรรยาบรรณดา้นการปฏิบติังานและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนินธุรกิจท่ีดี ส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติั ซ่ึงมุ่งเนน้หลกัการส าคญัของการ
ก ากบัดูแลกิจการความส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมถึง
การค านึงถึงและการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วน ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม บริษทัฯ 
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นคุณธรรม และดา้น
จริยธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ หมัน่พฒันาสินคา้และบริการ รวมถึงการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้นัและกนั และปลูกจิตส านึกใหมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผดิชอบ 
บนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ดงัน้ี 



 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล         5 | P a g e  

 

 

        1. กำรปฏิบัติตน  

                  1.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ   
บริษทัฯ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
                  1.2  ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  
                  1.3  ยดึมัน่ในคุณธรรม และตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิ
ชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด  
                  1.4  ละเวน้จากอบายมุขและส่ิงเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติและ
ช่ือเสียงของตนเองและบริษทัฯ เช่น ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนนัทุกประเภท และ
ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติดทุกประเภทเป็นตน้  
                  1.5  ไม่ประกอบอาชีพ หรือวชิาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือช่ือเสียง
ของตนเองและบริษทัฯ  
                 1.6  หลีกเล่ียงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบับุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ หรือระหวา่งพนกังานดว้ย
กนัเอง ซ่ึงหมายความรวมถึงการใหกู้ย้มืเงินหรือกูย้มืเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่างๆ การเล่นแชร์ เป็นตน้ ยกเวน้
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ  
                1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม  
                1.8 ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัอ่ืนท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของผูอ่ื้น  
                1.9  รักษาและร่วมสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ  
 

      2.  กำรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำน 

              2.1  เสริมสร้างการท างานเป็นทีม โดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่อ
งานของ บริษทัฯ โดยส่วนรวม  
              2.2  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ปรับตนใหส้ามารถท างาน
ร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้และไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน  
           2.3  ใหเ้กียรติผูอ่ื้น โดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน  
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          2.4  ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั้งมี
ความสุภาพต่อพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานทุกระดบั  
          2.5  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ  
          2.6  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนเวน้
แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนกังานและเพื่อนร่วมงานทุกระดบั  
          2.7  หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังานอ่ืน ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ือง
ส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พนกังาน หรือภาพพจน์โดย
ส่วนรวมของบริษทัฯ  
          2.8  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีผดิศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนกังานอ่ืน โดยการกระท าดงักล่าว
ก่อใหเ้กิด ความเดือดร้อน ร าคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจ เป็นปฏิปักษ ์
หรือกา้วร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบติังานของพนกังานอ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุมถึง
การลวนลามอนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่วา่จะดว้ยวาจาหรือร่างกายก็ตาม  
 

         3. กำรปฏิบัติต่อบริษัทฯ 

               3.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการ
ท างาน ตลอดจนปฏิบติัตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษทัฯ ค่านิยมองคก์ร และประเพณีอนัดีงาม โดยถือ
ประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั  
              3.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
              3.3  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัดโดยดูแลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร หรือ
ข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บริษทัฯ  
              3.4  ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษทัฯ 
หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  
             3.5  รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม ทั้งหน่วยงานราชการและองคก์รอ่ืนๆ รวมทั้งไม่
กระท าการใดท่ี ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ  
             3.6  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยใหค้วามร่วมมือกบัสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งในการ ใหข้อ้มูล พนกังานทุกระดบัควรปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของ
บริษทัฯ ประเทศ และส่วนรวม                                                                                                                                                                              
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             3.7  ใหค้วามเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 
รวมทั้งการ พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
             3.8  หลีกเล่ียงการให ้และ/หรือ รับส่ิงของ การให้ และ/หรือ รับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จาก
คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของ
บริษทัฯ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูรั้บพึงพิจารณา หากของขวญัท่ีไดรั้บในรูป
ของเงินหรือส่ิงของมีมูลค่าสูงเกินกวา่สามพนับาท ใหป้ฏิเสธท่ีจะรับและส่งคืน  
           3.9 ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
ฯ หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผดิกฎหมาย บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมใหอ้งคก์ร
มีประสิทธิภาพและมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อยดึถือเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน 
 

7. แนวทำงกำรปฏิบัติต่อประมวลจริยธรรม 

1.  พนกังานตอ้งศึกษา ยดึถือ และปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

2. พนกังานตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษารายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ท่ีบริษทัจดัหามาให ้

3. พนกังานตอ้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนภายในอนัเก่ียวกบัประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียนในเร่ือง

จริยธรรมหรือการปฏิบติัตามกฏระเบียบ 

4. พนกังานตอ้งแน่ใจวา่ตนประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม 

5. พนกังานตอ้งรายงานขอ้มูลหรือขอ้สงสัยวา่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทนัที 

6. หากพนักงานไม่แน่ใจว่าตนควรด าเนินการอย่างไร พนักงานควรสอบถามและขอค าแนะน าจาก

ผูบ้งัคบับญัชาหรือจากผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

8. แนวทำงปฏบิัติส ำหรับพนักงำน 

1. ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม พนกังานควรรายงานเหตุการณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา หากพนกังาน

เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะรายงานเหตุการณ์นั้นต่อผูบ้งัคบับญัชา พนกังานสามารถรายงานโดยตรงต่อ

ประธานคณะกรรมการ เลขานุการและกรรมการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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2. ในกรณีท่ีพนกังานระดบัผูจ้ดัการ พิจารณาแลว้เห็นวา่พนกังานใตบ้งัคบับญัชาของตนกระท าการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม พนกังานระดบัผูจ้ดัการผูน้ั้นตอ้งด าเนินการสอบสวนทนัทีและรายงานผลการสอบสวนให้

คณะกรรมการทราบ 

 

9.ดุลยพนิิจของพนักงำน 

ประมวลจริยธรรมน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงขอ้ก าหนดของบริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 

จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนในสถาณการณ์ต่างๆ  ของพนกังานโดยคาดหวงัให้พนกังานมีความ

เขา้ใจในประมวลจริยธรรมน้ี   ทั้งน้ีพนกังานจะตอ้งรู้สึกสะดวกใจและมัน่ใจในการพิจารณาตดัสินใจในการ

ด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมแมว้า่มีบางสถาณการณ์ท่ียากต่อการตดัสินใจด าเนินการได้

อยา่งเหมาะสม อนัเน่ืองมาจาก 

1. สถานการณ์ท่ีมีความซบัซอ้น 

2. ขอ้มูลในการตดัสินใจไม่เพียงพอ 

3. การตดัสินใจด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายคน 

4. การตดัสินใจนั้นยงัไม่เด่นชดัวา่ “ถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด” 

5. ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมีความขดัแยง้กบัผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

ในกรณีท่ีสถานการณ์สร้างความยุง่ยากล าบากใจ พนกังานควรใชเ้วลาในการพิจารณาค าถามดงัต่อไปน้ี 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผดิกฎหมายหรือไม่ 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษทัหรือไม่  

(ท่านจะรู้สึกภูมิใจหรือไม่หากเหตุการณ์น้ีปรากฎเป็นข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ)์ 
 

 ท่านพร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อเหตุการณ์น้ีหรือไม่ 

(ใหพ้ิจารณาจากสามญัส านึกทางสังคมและวชิาชีพของตน หากยงัรู้สึกล ายากใจในการตดัสินใจใดๆ ให้

ขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา) 
 

 อะไรคือผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการตดัสินใจของท่าน 
 มีหนทางด าเนินการอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ท่ีจะไม่ก่อเกิดความเส่ียงต่อหลกัจริยธรรม 
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 การตดัสินใจของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
 
หลังจากได้พิจารณาตอบค าถามเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น หากท่านย ังคงไม่แน่ใจ ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเพื่อขอค าแนะน า การช้ีแจงรายละเอียดของเหตุการณ์โดยการเขียนเป็นรายงาน
จะเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด พนกังานสามารถเลือกใชช่้องทางในการรายงานต่อบริษทัไดโ้ดย 

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ir_jmt@jmtnetwork.co.th 
2. ท าหนงัสือถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการก ากบัการดูแลการปฏิบติัตามประมวล

จริยธรรม 
ทั้งน้ี บริษทัจะท าการสอบสวนทุกเร่ืองท่ีมีการรายงานดว้ยความรวดเร็วและเป็นความลบั ภายหลงัการสอบสวน
บริษทัจะด าเนินการแกไ้ข พร้อมทั้งปรับเปล่ียนมาตราการตามท่ีเห็นสมควร 
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บทที ่ 2 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม                                                                                                            

บริษทั เจเอม็ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ำกดั จ ำกดั (มหำชน) 

1. ควำมรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social  Responsibility) 

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) จะสนบัสนุนการพฒันาดา้นสังคมใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของสังคม  และส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความร่วมมือกบั

สังคมรอบขา้ง 

1.1 ผลติภัณฑ์ทีม่ีควำมปลอดภัย  และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) มีความพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการผลิต

และจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง ความปลอดภยั และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งน้ี

ยงัไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นท่ีตั้งทั้งทางดา้นสินคา้และบริการ 

1.2 ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

        บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดว้ยการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามธรรมชาติ บริษทัฯ ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดเสมอมาในการรักษา

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัตระหนกัถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและสุขภาพของประชาชน

โดยใชท้รัพยากรเหล่าน้ีอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

 1.3  กจิกรรมเพ่ือสังคม 

  บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส เนน้การปลูกจิตส านึกในเร่ือง CSR ใหแ้ก่พนกังาน ผา่น

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน  ใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยบริษทั

ฯ ก าหนดแผนงานและด าเนินการจดัเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดล้งมือ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น อาสาสมคัรร่วมท าความสะอาด วดั โรงเรียน และชุมชนต่างๆ  การสร้าง

หอ้งน ้าใหแ้ก่วดั โรงเรียน และชุมชน ตามต่างจงัหวดัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชนบท  

1.4  กำรด ำเนินกำรต่อพฤติกรรมต่อต้ำนสังคม 
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บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน)  มีมาตรการด าเนินการต่อพฤติกรรมต่อตา้น

สังคม  การก่อการร้ายหรือกลุ่มก่อการใดภายใตห้ลกัการดงัต่อไปน้ี 

- จะไม่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินต่อกลุ่มต่อตา้นสังคม 

-  จะไม่ยุง่เก่ียวกบัผูท่ี้มีพฤติกรรมต่อตา้นสังคมหรือกลุ่มก่อการใดๆ 

- ไม่ซ้ือส่ิงพิมพใ์ดๆ และวตัถุดิบ  ท่ีจะเป็นการสนบัสนุนผูมี้พฤติกรรมต่อตา้นสังคมหรือจากกลุ่ม

ก่อการร้ายใดๆ 

หากพนกังานมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินคดีหรือตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานดา้นกฎหมาย

หรือทนายความ เพื่อตอบโตก้ารกระท าดงักล่าว พนกังานสามารถขอค าปรึกษาไดท่ี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

1.5 กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และมำตรฐำนแรงงำน 

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ยึดมัน่ในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความ

เป็นปัจเจกบุคคล  ค่านิยม และเสรีภาพของพนกังานทุกคน  เพื่อท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ดว้ย

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และกระตุน้ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั 

 

1.6 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และมำตรฐำนระเบียบปฏิบัติสำกล 

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละประเทศท่ีเจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส ประกอบธุรกิจอยู ่และ

เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส เช่ือมัน่ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยยดึหลกัปฏิบติัตามมาตราฐาน

สากล  ทั้งน้ีเพื่อการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 

 

2 พนัธกจิบริษทั 

- เพื่อท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นบริหารหน้ีสิน   

- มุ่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทางดา้นบริการจดัการทรัพยากรบุคคล 

- มีคุณธรรมจริยธรรมและด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลทั้งต่อผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลูกคา้ พนกังานและ

สังคม 
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พนกังานของเราคือทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่  เรามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังานทุกคน  สู่ความ

เป็นมืออาชีพในระดบัสากล และไปสู่งานอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ คุณภาพของชีวติจะไดรั้บการปรับปรุง

ใหดี้ข้ึน ดว้ยรายได ้สวสัดิการ ผลตอบแทนต่างๆ สุขภาพ ความปลอดภยั รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานท่ีดี 

เราจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถในการท างานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้  

ทั้งในดา้นก าไร  ความกา้วหนา้  และมัง่คัง่ของกิจการ  เราจะพฒันาธุรกิจดว้ยการใชท้รัพยากรใหเ้กิดผล

สูงสุด  ต่อพนัธมิตรทางธุรกิจ  โดยใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม  ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินกิจการดว้ย

แนวทางเป้าหมายและนโยบายท่ีโปรงใส ชดัเจน 

ในฐานะท่ีเป็นส่วนของสังคม เราจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัจริยธรรม เอ้ืออาทรแก่สังคม  และ

ดว้ยส านึกในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล         13 | P a g e  

 

บทที ่ 3 
นโยบำยของบริษทั                                                                                                                                                

ต่อกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ 
 

จรรยำบรรณธุรกจิ 
 1.  จรรยำบรรณต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรับผดิชอบต่อ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งในเร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบุคลากร บริษทัฯ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบติั
ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อยดึถือเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1.   จรรยาบรรณต่อผูถื้อหุ้น  

1.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิ
ใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

1.2  บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้  

1.3  ปฏิบติัหนา้ท่ีและตดัสินใจดว้ยความสามารถและความระมดัระวงั โดยการประยกุตค์วามรู้ 
ประสบการณ์ ความช านาญ และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี  

1.4  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอ 
และครบถว้นตาม ความเป็นจริง  

1.5  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของ 
              บริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ สาธารณะ  

1.6  ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ  
1.7  ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

 
2.  จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ  

2.1  ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้
อยา่งโปร่งใสและ เท่าเทียมกนั ในกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ 
เพื่อร่วมกนัหาแนว ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  
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2.2  มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดรั้บการบริการอยา่งมี
คุณภาพท่ีดีเลิศ ภายใตค้วามปลอดภยัและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมรวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  

2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์และไม่
บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื  

2.4  จดัระบบการบริการลูกคา้ และเปิดช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนความ
ไม่พอใจ และ ด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  

2.5  ใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอและไม่น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
 
3. จรรยำบรรณต่อคู่ค้ำ  

3.1  ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โปร่งใสและเท่า
เทียมกนั  

3.2  ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต  
3.3  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 
 
4. จรรยำบรรณต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ  

4.1  ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ี เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

4.2  ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  
4.3  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม  
4.4  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในการร้าย โดยปราศจากความจริง 
 

5. จรรยำบรรณต่อเจ้ำหนี้  
5.1  ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี อยา่งเคร่งครัด โปร่งใสและ

เท่าเทียมกนั  
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5.2  รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ี
อยา่งสม ่าเสมอ  

5.3  ในกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข จะรีบแจง้และเจรจากบัเจา้หน้ีเป็นการล่วงหนา้ 
เพื่อร่วมกนัหา แนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 
6. จรรยำบรรณต่อพนักงำน  

6.1  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบติังาน ของพนกังานแต่ละคน  

6.2  การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความ
เสมอภาค บริสุทธ์ิ ใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการ
กระท า หรือการปฏิบติัของ  

              พนกังานนั้นๆ  
6.3  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานแห่งความยติุธรรม และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาการ

ถ่ายทอดความรู้ และ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  
6.4  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
6.5  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานอยูเ่สมอ  
6.6  บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความ

มัน่คงในการปฏิบติั หนา้ท่ีของพนกังาน  
6.7  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค  
6.8  ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบ ของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทัฯ  
6.9  ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหา

ของหน่วยงาน และบริษทัฯ โดยรวม  
6.10  ส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงาน  
6.11.  ส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดี มีคุณธรรม 

 
7. จรรยำบรรณต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
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7.1  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ี
กฎหมายก าหนด  

7.2  ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือเป็นการ
ส่งเสริมอบายมุข 
7.3  ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม มุ่ง สร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
7.4  ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์ อาทิ การลดการใชพ้ลงังาน

และ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้  
7.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนใน บริษทัฯ และ

พนกังานทุกระดบัอยา่ง ต่อเน่ือง  
7.6  ใหค้วามร่วมมือ และควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ี เก่ียวขอ้ง  
7.7  ใหก้ารตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน

และส่ิงแวดลอ้ม อนั เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบั
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง  

7.8  จดัใหมี้ระบบร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ด าเนินการตรวจสอบสาเหตุ 
ปรับปรุงแกไ้ข และ แจง้ผลการด าเนินงานให้ผูร้้องทุกขท์ราบในเวลาอนัควร  

7.9  ส่งเสริมใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
 

2.  จรรยำบรรณว่ำด้วยวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง  
บริษทัฯ เคารพความแตกต่างดา้นวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน โดยไม่กระท า

การใดๆ อนัเป็นการขดัต่อวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
1) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหน่ึง หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง  

2.  บริษทัฯ ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัฯ ไปใชใ้นการสนบัสนุนแก่พรรคการเมืองหรือ
นกัการเมืองใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

3.  บริษทัฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ในพื้นท่ี
ของบริษทัฯ รวมถึงไม่ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯในการนั้น  
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4.  บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีนโยบาย
ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ  

5.  พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ สามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองท่ีพึงมี โดยเป็นการกระท าในนามของ
แต่ละบุคคลรวมทั้งไม่ใชต้  าแหน่งในบริษทัฯ หรือช่ือ หรือตราบริษทัฯ ชกัจูงผูอ่ื้นใหจ่้ายเงินอุดหนุน หรือให้
การสนบัสนุนแก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  

6.  ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมใหพ้นกังานใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  
  

3 จรรยำบรรณว่ำด้วยรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนั มำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนั และนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางดงัต่อไปน้ี ในการด าเนินงานใหร้ายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจ
การคา้ปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

1.  คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  

2.  ในการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเคร่งครัด  

3.  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ใหค้  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั
และใหท้ ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการนั้นๆ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั  

4.  บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะ
ก าหนดใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้
และในกรณีท่ีมีรายการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ จะจดัใหมี้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดย
พิจารณาดูเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินอิสระ หรือ
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ส านกังานกฎหมาย เป็นตน้ ท่ีเป็นอิสระจากบริษทัฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ  
 

4.  จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล  
1) พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ของตนโดยตรงใหถ่ี้ถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากไม่แน่ใจใหข้อค าปรึกษาจากส านกักฎหมาย หา้ม
ปฏิบติัไป ตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า  

2) บริษทัฯ จดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานศึกษา
และใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร  

3) บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื่อน าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิด
หลกัสิทธิมนุษยชนสากล  

4) เม่ือพนกังานตอ้งไปปฏิบติังานในต่างประเทศ พนกังานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ สินคา้ ตวัอยา่งสินคา้ และอุปกรณ์ท่ีน าไป
ดว้ย เอกสารในการเดินทางวตัถุประสงคข์องการเดินทางและการปฏิบติังานในประเทศปลายทางไม่ผดิกฎหมาย 
ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง  
 

5.  จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด  
การส่ือสารทางการตลาด มีส่วนส าคญัในการสร้างค่านิยมท่ีดีของบริษทัฯ ต่อสังคม โดยแนะน า  

นวตักรรมของบริษทัฯ ไปสู่ประชาชน บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นการส่ือสารทางการตลาด ดงัน้ี  
1. บริษทัฯ ควรละเวน้การให้ขอ้มูลท่ีบิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์  
2. บริษทัฯ ควรละเวน้การโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือท่ีอาจก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ  
3.  บริษทัฯ ควรละเวน้การโฆษณาหรือใหข้่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริง หรือผดิวฒันธรรม 

ศีลธรรม อนัดีงาม หรือเป็นการใหร้้ายป้ายสีคู่แข่งขนั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
 

6.   จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
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บริษทัฯ จดัใหมี้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังานทุก
ระดบัตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และระมดัระวงัมิใหเ้กิดผล
กระทบต่อบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ดงัน้ี  

1. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หาก
ปฏิบติัหนา้ท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกส านกังานให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทุกคร้ัง หา้มติดตั้งหรือใชง้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส านกังานโดยเด็ดขาด  

2. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นของตนให้เป็นความลบัไม่บอกบุคคลอ่ืน เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ถึงรหสัผา่นของตน รวมทั้งไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคย อนั
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ  

3. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด หรือรบกวนการท างานผูอ่ื้น 
และจดัใหมี้การรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลซ่ึง
พนกังานทุกระดบั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว  

4. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ในการสอดแนมหรือแกไ้ขเปิดดูในแฟ้มของ
ผูอ่ื้น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร  

5. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อกิจกรรมส่วนตวั
ไดต้ามสมควร แต่ไม่น าไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งไม่
รบกวนประสิทธิภาพการท างาน และสร้างความร าคาญแก่ผูอ่ื้น  

6. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่ง
ระมดัระวงั และไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ และไม่ใชช่ื้อ หรือตราของบริษทัฯ ในส่ือ   
อิเล็กทรอนิกสาธารณะ  

7. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่คดัลอกโปรแกรมผูอ่ื้นท่ีมีลิขสิทธ์ิ  
8. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรม

เท่าท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน และปฏิบติัตามกฎหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อยา่งเคร่งครัด  
9. หากบริษทัฯ พบวา่พนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏวา่เป็นจริงจะไดรั้บการพิจารณา

ลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี  
 

7. จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้ของก ำนัล และกำรเลีย้งรับรองจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐ 
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ในฐานะพลเมืองท่ีดี บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) จะไม่ท าการจ่ายเงินใดๆ ท่ี

เห็นว่าไม่เหมาะสมพนักงานจะไม่มอบหรือเอ้ือผลประโยชน์ใดๆ อาทิ เงิน ของก านัล และการเล้ียงรับรอง 

ใหก้บัเจา้พนกังานของรัฐซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั ค าวา่ “เจา้พนกังานของรัฐ” ท่ีใช้

ในท่ีน้ีหมายรวมถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ลูกจ้างภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน

รัฐวสิาหกิจ 

ของก านัล หมายถึง ส่ิงใดๆก็ตามท่ีมีมูลค่า อาทิ เงิน ทรัพยส์มบติั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้ใน

ลกัษณะของของก านัล ซ่ึงรวมถึงของรางวลั ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ค่าตอบแทน ผลิตภณัฑ์ การ

ฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัและอาหาร เงินพิเศษ การสนับสนุน ส่วนลด การเล้ียงรับรอง และส่ิงอ่ืนใดท่ีมี

มูลค่าเป็นเงิน 

การให้ขอก านลั พนกังานพึงตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงัในการมอบของรางวลัใดๆ ให้กบัเจา้พนกังาน

ของรัฐ โดยพิจารณาวา่การให้ของก านลันั้นตอ้งไม่เขา้ข่ายการติดสินบนหรือการพยายามชกัจูงเจา้พนกังานของ

รัฐในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 1. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางดา้นธุรกิจ  พนกังานอาจมอบผลประโยชน์บางประการใหเ้จา้พนกังาน
ของรัฐซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั ทั้งน้ีตอ้งไม่ละเมิดหลกัการ(ขอ้ 1-5) และจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานระดบั Senior Department Manager ก่อน 
 2. การใหข้องก านลัจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 3. การเล้ียงรับรองตอ้งปฏิบติัตามประกาศและขอ้ก าหนดของบริษทั 
 
 ขอ้ยกเวน้ภายใตก้ฎระเบียบในการมอบของก านลัของประเทศไทย มีดงัน้ี 
 1.  ส่ิงของท่ีไม่มีมูลค่า 
 2. อตัราค่าสินคา้หรือบริการและส่วนลดปกติ 
  3.  ของรางวลัท่ีมอบใหใ้นการจดังานสาธารณะ  
 4. การเขา้ร่วมงานท่ีเปิดใหส้าธารณะเขขา้ชม 
 5. ของก านลัท่ีมอบใหจ้ากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
 

8. จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรอำชีวะอนำมัย ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ให้ค  ามัน่วา่จะจดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ท่ีดีเหมาะสมส าหรับพนกังาน บริษทัตระหนกัดีวา่อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มท่ีดีส าหรับ

พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัของการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดจ้ดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและถูก

สุขอนามยัส าหรับพนักงานและทุกคนท่ีมาติดต่อกับบริษทั ในการด าเนินการดังกล่าว บริษทัฯ ได้ก าหนด

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขในกรณีของการเกิดอุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วยจากการท างาน และการบาดเจบ็ต่างๆ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัยดึมัน่ท่ีจะพฒันาและใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งคุม้ค่า รวมถึงผลิตภณัฑ์ และบริการ ท่ี

ก่อใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัฯ คาดหวงัให้พนกังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย คู่มือปฏิบติั และวิธีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั    

อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อตนเอง เพื่อน

ร่วมงาน บุคคลอ่ืนๆ สาธารณะ และสภาพแวดลอ้มได ้การละเลยต่อส่ิงเหล่าน้ีอาจถูกพิจารณาวา่เป้นความผิด

ร้ายแรงและอาจมีความผดิทางอาญา  บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

 1. บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวะอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัด 
 2. ปฏิบติัตามนโยบายดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม คู่มือปฏิบติั วธีิการท างานและบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายของบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 
 3. เขา้ร่วมฝึกอบรม สังเกตวธีิการท างานอยา่งปลอดภยั ฝึกปฏิบติั และส่งเสริมเร่ืองการท างานอยา่ง
ปลอดภยัใหก้บัทีมงาน 
 4. รายงานการเกิดอุบติัเหตุ บาดเจบ็ สูญสีย  เสียหาย หรือการใชง้านผดิประเภท หรือการโจรกรรมให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 
 5. เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสุขอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มต่อผูบ้งัคบับญัชา 
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 6.  ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและบริษทัในการจดัเตรียมรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 7.  ส าหรับการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบการขบัข่ีอยา่งเคร่งครัด 
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บทที ่ 4 
ควำมรับผดิชอบของพนักงำนและ 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

 
1.  ควำมรับผดิชอบของพนักงำน 

พนกังานมีความรับผิดชอบในฐานะลูกจา้งของบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั 
(มหาชน) พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร เคารพเช่ือฟัง และภคัดีต่อองคก์ร 
 หน้ำทีใ่นเร่ืองควำมขยนัหมั่นเพยีร  กระท าไดโ้ดยพนกังานจะตอ้งปฏิบติังานดว้ย “ความ
พยายามทุ่มเทการเอาใจใส่ และทกัษะความช านาญท่ีดีท่ีสุด” ทั้งน้ี บริษทัคาดหวงัใหพ้นกังานน าความรู้ 
ทกัษะความช านาญ และ ความสามารถในวชิาชีพของตนมาใชอ้ยา่งดีท่ีสุด 
 หน้ำทีใ่นเร่ืองกำรเคำรพเช่ือฟัง  กระท าไดโ้ดยพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย คู่มือปฏิบติั วธีิการท างาน ขอ้บงัคบั
ในการท างาน และค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาอนัชอบดว้ยเหตุผล ทั้งน้ี บริษทัคาดหวงัให้พนกังานปฏิบติั
ตามทิศทางของบริษทัและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยส านึกของความรับผดิชอบ 
 หน้ำทีใ่นเร่ืองของควำมภัคดีต่อองค์กร  จะตอ้งด าเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) โดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งน้ี บริษทั
คาดหวงัใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนดว้ยการปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั
และไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสถานะ และช่ือเสียงของบริษทั 

 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 บริษทัคาดหวงัใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีของตน เพื่อ
ผลประโยชน์และผลก าไรของบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) พนกังานไม่พึง
กระท าการใดๆ อนัเป็นการท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ส่วนตน 
 

2. ข้อจ ำกดัในกำรให้ กำรรับของก ำนัล และกำรเลีย้งรับรอง (ทำงธุรกจิ) 
บริษทัฯ หา้มมิให้รับหรือให้สินบนหรือเงินใตโ้ตะ๊ไม่วา่กรณีใดๆ เงินใตโ้ตะ๊ คือ การรับหรือ

การใหเ้งินของก านลั หรือส่ิงของใดๆ ท่ีมีมูลค่า เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ตอบแทนไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม อีกทั้งใหห้ลีกเล่ียงการรับหรือมอบของก านลัท่ีมีมูลค่าสูง เงิน หรือส่ิงของราคาแพงท่ี
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สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได ้อนัอาจจะส่งผลใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
(ผูจ้  าหน่าย ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา เจา้หนา้ท่ีธนาคาร และส่ือมวลชน)   จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. หา้มมิใหก้ระท าธุรกรรมทางการเงินเป็นส่วนตวักบัลูกคา้และผูผ้ลิตช้ินส่วน 

2. หา้มมิใหรั้บหรือใหสิ้นบนหรือเงินใตโ้ตะ๊ไม่วา่กรณีใดๆ 

3. ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการรับของก านัลการเล้ียงรับรองของลูกค้าและคู่ค้า       

อยูเ่สมอ 

4. ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและยึดมัน่ในคุณธรรม ในการมอบของก านลัทุกคร้ังตอ้งท า

ดว้ยความเป็นธรรมกบัลูกคา้ 

5. ปฏิบัติตามประกาศของบริษัทในเร่ือง “การให้และการรับของก านัล” กับผู ้ร่วมธุรกิจ 

(ภายนอก) 

6. ปฏิบติัตามประกาศของบริษทัในเร่ือง “การเล้ียงรับรอง” กบัผูร่้วมธุรกิจภายนอก และคู่มือ

ขอบเขตอ านาจความรับผดิชอบ 

7. หา้มมิใหจ้บัจ่ายเงินแก่เจา้พนกังานของรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการอ านวยความสะดวก 

 
3. กำรให้   กำรรับของก ำนัล และกำรเลีย้งรับรองระหว่ำงพนักงำน 

บริษทัฯ ก าหนดใหก้ารให ้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นไปตามการกระท า
ในวสิัยท่ีสมควร แต่ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ จึงก าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี  

1. พนกังานทุกระดบั และ/หรือ ครอบครัว ไม่ควรเรียกร้องของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูค้า้ ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

2. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาวา่ไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด ใหส่้งคืนแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้หส่้งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้เป็นสิทธิของ
บริษทัฯ  

3. ของขวญัท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆ ของบริษทัฯ 
เช่น เม่ือมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เม่ือมีการรับรางวลัต่างๆ หรือของท่ีระลึกจาก
การร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมฯลฯ อนุญาตใหพ้นกังานทุกระดบัรับแทนบริษทัฯ ได ้ 
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4. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะ
ยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจากพนกังานท่ีเป็นผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามิได ้ เวน้แต่
กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั แต่ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพนับาท  

5. กรณีการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะเป็นการรับทั้งจากในประเทศหรือจาก
ต่างประเทศ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่สามพนับาท ไม่วา่จะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นตอ้งรับไวเ้พื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ผูรั้บจะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยเร็ว และถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตใหผู้รั้บยดึถือไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ผูรั้บ
ตอ้งส่งมอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหท้รัพยสิ์นหรือผลประโยชน์นั้นตกเป็นของบริษทัฯ ทนัที  

6. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ไม่ควรให ้หรือรับ หรือสัญญาวา่จะให ้หรือจะรับประโยชน์
หรือส่ิงมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั รวมทั้งการกระท าใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว  
 

4. กำรปฏบิัติตำมกฎหมำย และข้อพงึปฏบิัติในชีวติส่วนตัว 
พนกังานมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมใด ท่ีไม่ผิดกฏหมายเม่ือยู่นอกสถานท่ีประกอบการ 

พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นตัวแทนท่ีส่ือถึงช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั ดงันั้นกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดันอกสถานประกอบการจะตอ้งถูกกฎหมายและไม่
เป็นการบัน่ทอนสถานภาพของบริษทัหรือส่งผลกระทบกบัภาพลกัษณ์ขององค์กร  จึงก าหนดแนว
ปฏิบติัดงัน้ี  

1. ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

2. เคารพกฎและขอ้บงัคบัจราจรอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่ในขณะขบัข่ีรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์

พึงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีบนทอ้งถนน 

3. ห้ามมิให้ส่ือแสดงให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อบริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของพนักงานท่ีมีต่อ สังคม การเมือง ปรัชญา 

ศาสนา และอ่ืนๆ ตอ้งไม่ส่ือวา่เป็นขอ้คิดเห็นของบริษทั 

4. ห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นส่วนตวัเก่ียวกบัวงการอุตสหกรรมต่อผูส่ื้อข่าว การส่ือสาร

ขอ้มูลใดๆ กบัผูส่ื้อข่าวตอ้งขออนุมติัจากแผนกประชาสัมพนัธ์ทุกคร้ัง 

5. ห้ามมิให้พนักงานใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีในการท างานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

จากบุคคลภายนอกไม่วา่ในทางใด 
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5. กำรใช้ส่ิงของ ทรัพย์สิน และเวลำของบริษัท 
บริษทัไดจ้ดัหาส่ิงของและทรัพยสิ์นต่างๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานทางธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้บัพนกังานในการปฏิบติังาน และเพื่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี ทั้งน้ีส่ิงของ ทรัพยสิ์น และเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อศักยภาพด้านการแข่งขันและความส าเร็จของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค       
เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)  ส่ิงของและทรัพยสิ์นต่างๆ หมายรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท ์เคร่ืองใชใ้นส านกังาน ทรัพยสิ์นทางปัญญา เคร่ืองหมายทางการคา้ เทคนิคความรู้เฉพาะทาง (Know-
How) และอ่ืนๆ พนกังานจะตอ้งตระหนกัวา่ทรัพยสิ์นและเวลาของบริษทัมีไวเ้พื่อการด าเนินงานทางธุรกิจของ
บริษทั และควรใชบ้ริหารจดัการรวมทั้งดูแลรักษาเป็นอยา่งดี  จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. ใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นต่างๆของบริษทัในการปฏิบติังาน มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

2. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนการท างาน และผูมี้อ  านาจอยา่งเคร่งครัด 

3. หา้มมิใหใ้ชเ้วลาท างานบริษทัเพื่อหาประโยชน์หรือรายไดส่้วนตน 

4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพยสิ์นและเวลาท างานของบริษทัในการประกอบกิจกรรมส่วนตวั รวมถึงกิจกรรมดา้น

การเมือง ปรัชญา หรือศาสนาของพนกังาน 

5. รายงานความสูญหาย เสียหาย การใชง้านผดิประเภท การถูกโจรกรรม ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

6. ขออนุมติัเม่ือต้องน าทรัพย์สินของบริษัทออกนอกบริษทัทุกคร้ัง เพื่อควบคุมด้านการรักษาความ

ปลอดภยั 

7. ปฏิบติัตามคู่มือปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเคร่งครัด เพื่อควบคุมการใชค้อมพิวเตอร์ของ

บริษทั 

6. ข้อมูล   และทรัพย์สิน ทำงปัญญำของบริษทั 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่ามากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของบริษทัฯ และส าคญัต่อการรักษา

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ เอกลกัษณ์ตราสินคา้ประกอบดว้ยช่ือของบริษทัฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายการบริการ ความลบัทางการคา้ ขั้นตอนท างาน นวตักรรม เน้ือหา และ
สิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งมากท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปกป้องทรัพยสิ์นเหล่าน้ี และใหเ้กียรติต่อ
ทรัพยสิ์นเช่นน้ีของบุคคลอ่ืนดว้ย จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี  

1. บริษทัฯ ตอ้งด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบั
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ  

2. บริษทัฯ จะไม่ละเมิดหรือน าสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นทางท่ีผิด  
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3. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ท่ีมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑ ์หรือวธีิการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั จะตอ้งรักษาความลบันั้นๆ ใหป้ลอดภยัท่ีสุด และ
ป้องกนัมิใหข้อ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล  

4. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่น าผลงานของผูอ่ื้น
แมเ้พียงบางส่วนไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของงานเสียก่อน 
 

7. กำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท 
การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความส าคญัต่อความ

มัน่คงในอาชีพการงานของพนกังานทุกคนดว้ย เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน
แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทัฯ จึงก าหนดใหมี้จรรยาบรรณเก่ียวกบัการรักษา
ความลบัและการใชข้อ้มูลภายในดงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทัฯ และหรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใด
โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก าหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท า
ผดิอยา่งร้ายแรง  

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) โดยหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานระดบัตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป และบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และเป็นเวลา 48 ชัว่โมง ภายหลงัขอ้มูลสารสนเทศส าคญัถูก
เปิดเผย  

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและพนกังานระดบัตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป จะตอ้งรายงาน
รายการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหบ้ริษทัทราบทุกคร้ัง  
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6.  พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรักษา หรือใชข้อ้มูลดงักล่าว
อยา่งระมดัระวงั  

7. บริษทัฯ ก าหนดใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญาถือเป็น
ความลบัท่ีไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สัญญาเท่านั้น  

8. บริษทัฯ จดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตน
อยา่งรัดกุม เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่
อยา่งเป็นทางการ โดยใหถื้อวา่มาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียง
ท่ีส าคญัของบริษทัฯ ดว้ย  

9. บริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาในล าดบัขั้นต่างๆ ท่ี
จะตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหมี้การร่ัวไหลของขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ออกสู่ภายนอก โดย
พนกังานในสายบงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการของบริษทัฯ  

10. การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัของพนกังานจะตอ้งอยูใ่นกรอบหนา้ท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ี
พนกังานพึงไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  

11. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพ
หรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้  

 
8. กำรจัดกำรกบัข้อมูลส่วนตัว 

พนกังานตอ้งปฏิบติัตามในทุกมาตรการเพื่อป้องกนัมิใหข้อ้มูลส่วนตวัถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีสาม  
เช่น ขอ้มูลส่วนตวัขอ้มูลดา้นสุขภาพ เงินเดือน เง่ือนไขส่วนบุคคลทางดา้นการเงิน ขอ้มูลการประกนัชีวติ  
เป็นตน้ หา้มมิใหใ้ชข้อ้มูลส่วนตวัเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคห์ลกัคือการเก็บรวม
รวมขอ้มูล หา้มส่งต่อขอ้มูลดงักล่าวใหก้บับุคคลท่ีสามโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลนั้น นอกจากน้ีพนกังานจะตอ้งพิจารณาด าเนินการต่อค าร้องของบุคคลใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของ
บุคคลนั้นอยา่งเหมาะสม 

 
9. กำรเลือกปฏิบัติและเกือ้กูลพวกพ้อง 

ตามหนา้ท่ีของพนกังานในเร่ืองความภคัดีต่อองคก์ร บริษทัคาดหวงัใหพ้นกังานมีความ
รับผดิชอบต่อการกระท าของตนดว้ยการรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และจะไม่กระท าการใดๆ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสถานภาพองคก์ร พนกังานจะตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการเลือกปฏิบติัและเก้ือกูล
พวกพอ้งในการวา่จา้ง ไล่ออก หรือเลือกปฏิบติัต่อบุคคลหรือผูรั้บเหมาซ่ึงอยูห่รืออาจจะอยูภ่ายใตส้ายบงัคบั
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บญัชาของพนกังานนั้น  “การเก้ือกูลพวกพอ้ง” หมายถึง การท่ีพนกังานคนใดคนหน่ึงมีส่วนร่วมในการ
กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวา่จา้ง หรือการท าสัญญากนัทางธุรกิจกบัสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซ่ึง
รวมถึงการมอบอ านาจ การแต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่ง หรือการใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในการท าสัญญา
ทางธุรกิจกบับริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) จึงมีขอ้ก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. แนวทางการปฏิบติัในการวา่จา้งงานควรจ ากดัไวเ้ฉพาะความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพเท่านั้น  ควร

หลีกเล่ียงการให้ความช่วยเหลือในการว่าจา้งหรือการด าเนินธุรกิจดว้ยเหตุผลของความสัมพนัธ์ส่วนตวั 

หรือทางครอบครัว 

2. ในการด าเนินธุรกิจกบับุคคลภายนอกจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ดว้ยความล าเอียง (ตวัอย่างเช่น การแข่งขนัในการประมูล การตรวจสอบของคณะกรรมการในการจดัการ

ทรัพยสิ์นบริษทั หรือการขนยา้ยวสัดุ เป็นตน้) 

3. ห้ามมิให้รับสมาชิกในครอบครัวหรือญาติให้เขา้ท างานในสายงานภายใตก้ารบงัคบับญัชา 

(ครอบครัวและ ญาติ หมายถึง ญาติสนิท อาทิ สามี/ภรรยา ลูก พี่ นอ้ง และ เขย/สะใภ)้ 

4. ปฏิบติัตามนโยบายของการสรรหาวา่จา้งบุคคลากร 

 
10. กำรเคำรพในปัจเจกบุคคล และสิทธิมนุษยชน 

บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) พยายามสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน
ใหก้บัพนกังานทุกคนบรรยากาศท่ีดีในการท างานจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือพนกังานทุกคนยึดถือค่านิยมเหมือนๆกนั
ในเร่ืองการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และการยอมรับในความแตกต่างของปัจเจกบุคคล บริษทัคาดหวงัให้
พนักงานปฏิบติัต่อกนัด้วยความสุภาพและให้เกียรติกนั และไม่พึงประพฤติตนอนัเป็นการแสดงอาการ
กา้วร้าวและคุกคามผูอ่ื้น 

ในขณะเดียวกนั พนกังานควรเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูอ่ื้น การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็น
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท่ีปราศจากการใช้อ านาจในทางท่ีผิด และล่วงละเมิดทางเพศทั้ง
ทางดา้นร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกความทางเพศในรูปแบบต่างๆ การคุกคามทางเพศ หมายถึงการข่ม
เหงรังแกทางเพศโดยไม่พึงประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเง่ือนไขการตดัสินใจในการวา่จา้ง นอกจากน้ีการคุกคามทาง
เพศยงัหมายรวมถึงการข่มเหงรังแกทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆ มุขตลกท่ีเป็นการดูหม่ิน 
การท าอนาจารทั้งทางร่างกาย วาจา จึงมีขอ้ก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้ดว้ยความสุภาพและใหเ้กียรติ 
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2. หา้มเลือกปฏิบติัต่อบุคคลในการวา่จา้ง และการด าเนินการทางธุรกิจ 
3. หา้มเลือกปฏิบติัต่อบุคคลในสถานท่ีท างานอนัเน่ืองมากจากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
4. ป้องกนัมิใหเ้กิดการท าร้ายในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางร่างกายและวาจา 
5. หา้มมิใหใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ีผดิ เพื่อท าอนัตรายต่อบุคคลอ่ืนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
6. หา้มมิใหใ้ชค้  าพูดตลกท่ีเป็นการดูหม่ิน วิพากษว์ิจารณ์ดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย หรือแสดงความเห็นท่ี

เป็นการวา่ร้ายหรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความอบัอาย 
7. ห้ามมิให้ท าการขอนดัพบระหว่างหญิงชาย แสดงพฤติกรรมทางเพศทั้งทางวาจา และทางร่างกาย

อนัไม่พึงประสงค ์โดยเฉพาะเม่ือมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพการวา่จา้งงานหรือการตดัสินใจวา่จา้งงาน 

8. ห้ามแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงรวมถึงการครอบครองภาพลามกอนาจารและแสดงไวห้น้า

จอคอมพิวเตอร์และมือถือ การใชค้  าพูดและแสดงท่าทางลามกอนาจาร และการย ัว่ยทุางเพศ เป็นตน้ 

9. แจง้บุคคลนั้นทราบทนัทีถึงความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และขอให้เขา/เธอหยุด

พฤติกรรมดงักล่าว 

10. รายงานการคุกคามในทุกรูปแบบต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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บทที ่ 5 
นโยบำยส ำคญัและระเบียบปฏบิัติอ่ืนๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 

1. กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจึงไดก้ าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้ความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน 
และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบั
ดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัฯไดรั้บเอาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน (Good 
Corporate Governance) ปี 2549 ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 
หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้นซ่ึงอาจไม่จ  ากดัเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดส่้งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน 
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษทัฯ การไดรั้บ
ข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้  
 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 

- บริษทัฯ จะมีการใหข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
นอกจากน้ี ยงัมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต ์ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาส
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ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร
จากบริษทัฯ  

- บริษทัฯ จะไม่การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ  
- บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 

และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออก
เสียงลงมติไม่ควรมีวธีิท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป  

- บริษทัฯ จะจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ได ้รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม  

- บริษทัฯ จะส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัฯ ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อ
หุน้  

- บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุม โดยแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีระบบการจดัเก็บ
อยา่งดีเพื่อให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
 
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน  

บริษทัฯ มีนโยบายจดัการให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงัต่อไปน้ี  
- คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการจดัการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
- คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่  
- ประธานท่ีประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ  าเป็น โดยเฉพาะ

วาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ  
- บริษทัฯ จะก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย

สามารถเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการสรรหาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  

- ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 
นอกจากน้ีคณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  

- บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน  
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- บริษทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียว
โยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

- บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ในบริษทัฯของตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ  

- บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแจง้ขอ้มูลดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษทัฯ ยดึถือปฏิบติัโดยทัว่กนั และ
หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย งบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และเป็นเวลา 48 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มูลสารสนเทศส าคญัถูกเปิดเผย  
 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนได้

เสียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่
คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นตน้ โดยบริษทัฯตระหนกัดีวา่การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จะปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี และจะไม่
กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึง
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ : ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตของบริษทัฯอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
ยดึมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการ
พฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รให้
ประสบความส าเร็จ ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง
วฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนกังานใหมี้ความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ พร้อมใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัใน
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การท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่ง
เท่าเทียมและเสมอภาคกนั  
 
ลูกคา้ : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้
จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดีมีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด มีการพฒันายกระดบัมาตรฐาน
สินคา้และบริการใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และย ัง่ยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 
คู่คา้และเจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
ตลอดจนการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆอยา่งเคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการช าระ
คืนตามก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สัญญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจา้หน้ีล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
 
คู่แข่ง : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ
แข่งขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่กีดกนัผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูล
ความจริง หรือมีการกระท าการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั  
 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม : มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตระหนกัถึงคุณภาพชีวติของชุมชนและสังคม ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติังานและการตดัสินใจ การด าเนินการใด ๆ  
 
หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  
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ภายหลงัท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
คณะกรรมการบริษทัจะใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้ง
การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผา่น
ช่องทาง อาทิ ช่องทางผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้   ในส่วนของงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั แต่ไดม้อบหมาย
ใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นเพียงพอในงบ
การเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบ หรือ นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งนกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หมวดที่ 5  ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร  
1). โครงสร้ำงคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน มี
วาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยท่ี์ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระมากกวา่หรือเท่ากบัหน่ึงในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดา้น
ธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจบริษทัทั้งหมด  
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
หน่ึงในสามถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯกบัผูบ้ริหารระดบัสูง
อยา่งชดัเจนโดยคณะกรรมการท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารใน
ระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัฯในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
ประธานกรรมการบริษทัมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีแบ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลการจดัการและไม่มีผูใ้ดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
จดัการงานประจ าวนัของบริษทัฯภายใตก้รอบนโยบายตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนอีก 3 คณะเพื่อช่วยก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนา้ท่ีช่วยฝ่ายจดัการในการปฏิบติังานประจ าวนัภายใตก้รอบนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี
เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจดัการความเส่ียง การควบคุมทางการเงินและการบญัชีภายใน และ
การรายงานทางการเงิน รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยประธานกรรมการท่ีเป็น
กรรมการอิรสะ 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
หนา้ท่ีพิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อใหมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
2.  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั
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ฯ เช่น วสิัยทศัน์และภารกิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และก ากบั ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหาร
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตน้  
 
- นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2557 (เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557) ไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี
คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าบริษทัฯมีการ
ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อส่งเสริมใหทุ้กคน
ในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด  

 
- จรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ี
บริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดรั้บความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ แลว้ ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 พร้อมทั้งประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคน
รับทราบและ ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

 
- ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การ
ตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเท่านั้น และควร
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้ง
ทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัให้บริษทัฯทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของ
ตนในรายการดงักล่าว และในการพิจารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยง
กบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา และไมมี่อ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการท า
รายการใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ี
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย  
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คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับ
โอน รวมทั้งหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ  

 
- ระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และ
ระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่าย
จดัการในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหร่ั้วไหล สูญหาย
หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบติั
ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นบริษทัฯจึงได้
ก าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง
เหมาะสม  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัใหมี้ข้ึน รวมทั้งไดจ้ดัท าและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายใน ทั้งดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามส าคญักบัสัญญาณ
เตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผดิปกติ ทั้งน้ีบริษทัฯไดว้า่จา้งบริษทั พีแอนแอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู ้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเขา้มาท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัฯมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความ
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เพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
- การบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในดา้นการบริหารความเส่ียง และเป็นผูรั้บผิดชอบก าหนด
นโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพื่อจดัการ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแลว้ บริษทัฯจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงเหล่าน้ี พร้อมกบั
ส่งเสริมและกระตุน้ใหทุ้กคนสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของความเส่ียง ท าความเขา้ใจ
สาเหตุของความเส่ียง และด าเนินการแกไ้ข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รัพยากร
อยา่งเหมาะสม ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเพื่อช่วยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั การด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้างคุณค่า
เพิ่มใหแ้ก่องคก์รดว้ย 
 
3.กำรประชุมคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะ
ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมี
การบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิง และสามารถ
ตรวจสอบได ้ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกนัก าหนดวาระ
การประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัฯจะ
จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้เพื่อใหก้รรมการมีเวลาท่ีจะศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่ง
เพียงพอการประชุมด าเนินไปในลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยให้มีการน าเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบท่ี
เหมาะสม ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาส
ใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯใหถื้อมติเสียงขา้งมากเป็นหลกั โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
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ร่วมประชุมและไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษทัฯตอ้ง
ด าเนินการตอบขอ้สงสัยดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษทัฯ บนัทึกขอ้
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรือยื่นหนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบริษทัฯได ้ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และ
จดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองใน
วาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัฯจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็น 
ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯถือเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ี
อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และสามารถเรียกประชุมไดท้นัทีกรณีมีวาระ
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา มีการจดบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีระบบการจดัเก็บท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะมีการจดบนัทึกการประชุมไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีระบบการจดัเก็บท่ีสามารถตรวจสอบได ้
 
4.ค่ำตอบแทน  

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และกระบวนการท่ีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะปัจจุบนั เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และส่งเสริมประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษทัฯ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามหนา้ท่ี ขอบเขตความ
รับผดิชอบ ผลประกอบการของบริษทัฯ และธุรกิจระดบัใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนจะอยูใ่น
รูปแบบของเบ้ียประชุม เงินเดือน และโบนสั ทั้งน้ี คณะกรรมการจะน าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และก าหนดใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารไวใ้น
รายงานประจ าปีดว้ย  
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ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ โดยใหค้่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งน้ีประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั  
 
5. กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้
แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือ
กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ 
รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการใหม่  
 
3.2  นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยใน  

บริษทัฯ มีนโยบายใหทุ้กหน่วยงานท างานอยา่งมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทัฯ มีการดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นอยา่งประหยดัและเหมาะสม มีระบบ
การควบคุมภายในรวมทั้งการ  
ประเมิน และบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ โดยเจา้ของหน่วยงานจะตอ้งมีระบบการท างานท่ี
เป็นมาตรฐานท่ีดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์อาจจะสร้างความเสียหาย
ใหก้บับริษทัฯ ได ้และพฒันาใหพ้นกังานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอนัท่ีจะปฏิบติังานตามวธีิปฏิบติังานท่ี
เหมาะสม รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และพร้อมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประเมินและตรวจสอบการท างาน
ไดต้ลอดเวลา โดยบริษทัฯ มีแนวทางใน  
การปฏิบติัดงัน้ี  
 

1. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งดูแลและตรวจสอบระบบ
การท างานภายในหน่วยงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามระเบียบการปฏิบติังาน โดยมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีรัดกุมสามารถตรวจสอบได ้และทุกหน่วยงานจะตอ้งจดัท าคู่มือก าหนดระเบียบการปฏิบติังาน 
เป็นบรรทดัฐานส าหรับการด าเนินกิจการในส่วนงานท่ีอยูใ่นความดูแลของตน โดยถือปฏิบติัตามนโยบาย
คุณภาพของบริษทัฯ  
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2. แนวทางการควบคุมภายในท่ีมีการประเมิน และบริหารควบคุมความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหแ้ต่
ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดว้ยการลดผลกระทบหรือ
ลดโอกาสท่ีจะ 
เกิดความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษทัฯ ตอ้งการใหพ้นกังานทุกระดบัชั้น มีส่วนร่วมในการประเมิน และควบคุม
ความเส่ียงโดยทัว่กนั เพื่อช่วยกนัป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3. แผนกตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็นผูส้นบัสนุนผูบ้ริหารทุกหน่วยงานในการจดัใหมี้การควบคุม
ภายในในทุกหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกหน่วยงานมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การปรับปรุงระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนน้ไปในลกัษณะท่ีสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงระบบงานใหดี้ข้ึน 
รายงานท่ีแผนกตรวจสอบระบบงานภายในจดัท าข้ึน ซ่ึงฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของระบบงานมีความเห็น สอดคลอ้ง
ดว้ยกนัแลว้ จะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนท่ีจะน าไปปฏิบติัต่อไป 
หากปรากฏวา่มีระบบงานในหน่วยงานใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิง่ข้ึน ขอใหถื้อ
เป็นหนา้ท่ีของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรีบด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขทนัที โดยบริษทัฯ จะถือวา่หนา้ท่ีดงักล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีหน่วยงานนั้นๆ รับผดิชอบและถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลงานของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย  

5. บริษทัฯ เล็งเห็นวา่การปฏิบติังานในแผนกตรวจสอบระบบงานภายในน้ีจะเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถเรียนรู้ระบบงาน และธุรกิจทั้งหมดของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พนกังานท่ีไดผ้า่นการ
ท างานในแผนกน้ี จะมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจงานของบริษทัฯ มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการหมุนเวยีน
ไปท าหนา้ท่ีในส่วนต่างๆ ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึง ในการวางแผนอาชีพของ
พนกังานใหส้ามารถปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีมีความรับผดิชอบสูงข้ึน บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะหมุนเวยีน
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ มาท างานในแผนกตรวจสอบระบบงานภายในตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และฝ่ายท่ีพนกังานนั้นๆ 
สังกดัอยู ่ 
 
3.3 นโยบำย และระเบียบปฏิบัติในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนพนกังานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนั
ประกอบดว้ยวงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูล
ของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ และใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั
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คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยมี
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงของขอ้มูลท่ีเพียงพอ ระเบียบการใชง้าน  

 
1.  นโยบายและระเบียบปฏิบติัฯ น้ีครอบคลุมถึงพนกังานบริษทัฯ พนกังานบริษทัในเครือ และบุคคล

อ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกบับริษทัฯ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั
ฯ  

2) บริษทัฯ อนุญาตใหเ้ฉพาะพนกังานของบริษทัฯ พนกังานบริษทัในเครือ และบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะลงทะเบียนรายช่ือผูใ้ชบ้ริการใน
ฐานขอ้มูลกลางและผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัฯ อยา่งเคร่งครัด  

 
 3) การใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี  

3.1.   วงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.2    จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรือ อีเมล์ (Electronic Mail)  
3.3    อินทราเน็ท (Intranet)  
3.4   โปรแกรมมาตรฐานบนเคร่ืองพีซี (Standard PC Software) 

            3.5   บริการอินเทอร์เน็ตเวบ็และอินเทอร์เน็ตเมล์ (Internet Web and Internet Mail Service)  
            3.6    การใชค้อมพิวเตอร์ท างานระยะไกลผา่นระบบ Remote Access System เช่น Web Mail  

3.7    โปรแกรมเฉพาะงาน (Specific Application Software)  
3.8    ต่อเคร่ืองพีซีเขา้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (External Link)  
3.9    โปรแกรมไลน์ ( Line For PC and Line in Mobile) 

4. การใชร้หสัผา่น (Password)  
4.1 ใชร้หสัผา่นท่ีเป็นของตนเองในการเขา้ใชค้อมพิวเตอร์และเครือข่ายตามสิทธิท่ีไดรั้บเท่านั้น 

เพื่อ ประโยชน์ในการป้องกนัความมัน่คงของขอ้มูล  
4.2 รักษาความลบัของรหสัผา่น มิใหผู้อ่ื้นพบเห็นหรือถูกเปิดเผยโดยง่ายรวมทั้งเปล่ียนรหสัผา่น

ตั้งตน้ (Initial Password) ทนัทีท่ีไดรั้บจากระบบหรือผูดู้แลระบบ  
4.3  เปล่ียนรหสัผา่นท่ีใชเ้ขา้สู่เครือข่ายตามก าหนด 

5. การใชค้อมพิวเตอร์  
5.1   ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใชง้าน  
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             5.2  ล็อคหนา้จอคอมพิวเตอร์ดว้ยรหสัผา่น โดยใช ้Screensaver กบั Password Protect และออก
จาก ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยการ Log Off เม่ือละออกจากหนา้จอคอมพิวเตอร์นานเกิน 15 นาที  

            5.3   เก็บรักษา Notebook หรือ PDA ดว้ยความระมดัระวงัมิใหเ้กิดการสูญหาย เช่น เก็บในท่ีท่ี
ปลอดภยั ทนัทีท่ีละออกจากโตะ๊ท างาน  
                    5.4  ไม่ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผดิต่อบริษทัฯ หรือผูอ่ื้น เช่น การเขา้ถึง
ขอ้มูล เครือข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบรบกวนหรือก่อความร าคาญต่อการท างานของเครือข่าย และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ดกัรับขอ้มูล ลกัลอบถอดรหสัผา่น ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพขอ้ความ
หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ในการกระท าส่ิงใดท่ีผดิกฎหมาย หรือการกระท าท่ีส่อ
เจตนาไปในทางท่ีผดิจากพฤติกรรมการใชง้านปกติ  

5.5 พนกังานตอ้งรับผดิชอบในขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มขอ้มูลท่ีส่งออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ของพนกังานเอง และรับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีจะมีข้ึน หากมีการกระท าท่ีผดิกฎหมาย  

5.6 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะควบคุมการใชค้อมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ใหเ้กิดความมัน่คงต่อระบบขอ้มูล 
สารสนเทศ และไม่อนุญาตใหพ้นกังานแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเคร่ือง เช่น Computer 
name, System configuration, Program configuration  

5.7 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหพ้นกังานติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอิสระ เวน้แต่ 
พนกังานนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งโปรแกรม หรือไดรั้บอนุญาตสิทธิจาก บริษทัฯ แลว้ 

6. การใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  
6.1 ใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ียกเวน้การใชค้อมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ในงานดา้นปฏิบติังาน งานวจิยัหรืองานเฉพาะทางท่ีหน่วยงานไดจ้ดัหาไวใ้ชเ้อง  
6.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ หากเกิดการฟ้องร้องจากผูเ้สียหายแลว้พนกังานผูล้ะเมิด 

ตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  
    6.3 ไม่ท าการผลิต หรือครอบครอง หรือจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 
      6.4 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเขา้ตรวจสอบขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังานใชห้ากมีเหตุตอ้งสงสัยวา่ 
พนกังานกระท าการท่ีอาจส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อบริษทัฯ 

7.  การใชอิ้นเทอร์เน็ต  
7.1 ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นการส่วนตวั ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ 

เขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ไซตก์ารพนนั เวบ็ไซตท่ี์ขดัต่อศีลธรรม เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหา ต่อตา้นชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยัต่อสังคม  
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7.2 ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ Download ขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีผดิกฎหมายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ท างาน เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม เป็นตน้  

7.3 ระมดัระวงัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อเขา้สู่ Web Board และตอ้งไม่อา้งช่ือบริษทัฯ ใน Web Board 
สาธารณะ  

7.4  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมได ้
8. โปรแกรมไลน์ (Line for PC and Line in Mobile)  

8.1 กรณีบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมไลน์ เพื่อใชใ้นการส่ือสารทางธุรกิจ ไม่วา่จะส่วนตวั 
หรือ เป็นกลุ่มก็ตาม จะตอ้งระมดัระวงัการใชโ้ดยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ หรือ สร้างความ
ขดัแยง้ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลอ่ืนๆ หรือสร้างความเขา้ใจผดิ หรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น  

หรือสร้างความร าคาญต่อผูอ่ื้น หรือผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทั้งไม่แสวงหา ผลประโยชน์ 
หรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใชโ้ปรแกรมไลน์นั้นๆ  

8.2ไม่ส่งขอ้มูล หรือ รูปภาพ เอกสาร เอกสารความลบัต่างๆ หรือ รายงานต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลทางธุรกิจ ของ
บริษทัฯ ใหพ้นกังาน หรือบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความขอ้งเก่ียว ยกเวน้แต่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการ
ปฏิบติังานในขอ้มูลนั้นๆ  

8.3 ไม่ส่งรูปภาพ เสียง หรือแฟ้มขอ้มูล กระจายถึงพนกังานทุกคนโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ เวน้แต่มี 
หนา้ท่ีโดยตรงต่อการปฏิบติังาน โดยขอ้ความท่ีส่งออกนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯ 

9. การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail)  
9.1 ระมดัระวงัการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิคส์โดยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ หรือสร้าง 

ความขดัแยง้ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลอ่ืนๆ หรือสร้างความเขา้ใจผดิ หรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น หรือ สร้างความ
ร าคาญต่อผูอ่ื้น หรือผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผูอ่ื้น
แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใน เครือข่าย เช่น การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ลูกโซ่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์เพื่อโฆษณาขาย สินคา้ หรือเผยแพร่ข่าวสารท่ีหวงัผล
ทางการคา้ เป็นตน้  

9.2 ไม่ส่งขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มขอ้มูล กระจายถึงพนกังานทุกคนโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ 
เวน้แต่มีหนา้ท่ีโดยตรงต่อการปฏิบติังาน โดยขอ้ความท่ีส่งออกนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานของ บริษทัฯ  

9.3ใชข้อ้ความสุภาพและถูกตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัในการใชเ้ครือข่าย หรือใชข้อ้ความท่ีสุภาพชน 
ทัว่ไปพึงใชใ้นขอ้ความท่ีส่งไปถึงบุคคลอ่ืน 

10) การใช ้Instant Messaging (IM)  
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10.1 ใช ้IM โดยไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสร้างความร าคาญต่อผูอ่ื้น
หรือ ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นแสวงหา 
ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช ้IM  

10.2 ไม่สนทนาหรือส่งขอ้มูลลบัทางธุรกิจผา่น IM  
10.3  ไม่ใช ้e-mail account และรหสัผา่นท่ีซ ้ ากบั e-mail account และรหสัผา่นของบริษทัฯ ในการ 

ลงทะเบียนใช ้IM 
 

11. การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์  
11.1 ไม่ปรับแต่งหรือยกเลิกการท างานของโปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีติดตั้งใชง้านในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
11.2  พนกังานท่ีน าคอมพิวเตอร์ไปใชง้านภายนอกเครือข่ายบริษทัฯ เม่ือจะน ากลบัมาใชใ้นเครือข่าย ให ้

ท าการตรวจสอบไวรัสก่อนเช่ือมต่อเครือข่าย  
11.3ไม่ Download ขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม  
11.4  ใชค้วามระมดัระวงัหากตอ้งเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ท่ีไดรั้บจากคนแปลกหนา้  
11.5  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัไม่ใหค้อมพิวเตอร์ท่ีติดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งสงสัยวา่อาจ 

น าพาไวรัสมาสู่บริษทัเขา้เช่ือมต่อเครือข่ายได ้
12. การรักษาและการป้องกนัความลบัของขอ้มูล  

12.1 ไม่เขา้ถึงขอ้มูลของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล  
12.2 ไม่ท าการพิมพห์รือคดัลอกขอ้มูล (Copy) ท่ีมีระดบัชั้นเป็นความลบัของผูอ่ื้น เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต 

จากเจา้ของขอ้มูล 
13. การน าอุปกรณ์ส่วนตวัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาใชง้านในเครือข่าย  

13.1 ไม่น าอุปกรณ์รับ-ส่งขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นของส่วนตวั เช่น โมเด็มหรืออุปกรณ์รับส่ง 
ขอ้มูลแบบไร้สาย (WIFI) มาเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เวน้แต่จะไดค้วาม เห็นชอบจาก
ผูดู้แลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

13.2  พนกังานตอ้งขออนุญาตผูดู้แลเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อนท่ีจะใหบุ้คคลภายนอก น าคอมพิวเตอร์ 
ส่วนตวัทุกประเภทมาเช่ือมต่อกบัเครือข่า 

14. การใชค้อมพิวเตอร์ท างานระยะไกลผา่นระบบ Remote Access System (RAS) หรือระบบ Virtual Private 
Network (VPN)  

14.1 พนกังานตอ้งขออนุญาตผูดู้แลเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อขอลิขสิทธ์ิใชง้านคอมพิวเตอร์ผา่น RAS 
หรือ VPN และตอ้งไม่น า RAS หรือ VPN Account ไปใหบุ้คคลอ่ืนใชง้าน  
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14.2 พนกังานตอ้งรับผดิชอบการใชง้านคอมพิวเตอร์หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีกระท าผา่น RAS หรือ VPN 
นั้นๆ  

14.3 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหค้อมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเขา้สู่ระบบ RAS หรือ VPN เช่ือมต่อ 
เครือข่ายได ้หากมีเหตุอนัน่าสงสัยวา่คอมพิวเตอร์นั้นไม่ปลอดภยัต่อเครือข่าย 

 
15. การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการก่อกวนระบบ  

หา้มพนกังานกระท าการใดท่ีมีเจตนาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ หรือของหน่วยงาน
ภายนอก เช่น รบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จนไม่สามารถใหบ้ริการได ้

 
16. การฝ่าฝืน  

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ตรวจพบการกระท าละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีของผูใ้ชบ้ริการ บริษทัฯ จะ
พิจารณาด าเนินมาตรการทางวนิยัตามนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัดา้นการบุคคลแก่ผูถื้อครอง และ/หรือ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัฯ ซ่ึงอาจรวมถึงการยกเลิกสิทธิการใชบ้ริการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย 

 
 

 


