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นโยบายและจริยธรรมทางธุรกจิของ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จาํกัด ("บริษัท") 

(Code of Conduct) 

1. นโยบาย 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสโดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามหลกั

จริยธรรมในทกุด้าน  และสอดคล้องกบัหลกัการของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือนําไปสูก่ารเป็น

องค์กรธรรมาภิบาล 

บริษัทได้กําหนดคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัท ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  

รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ พนกังาน ผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า  คูค้่า/เจ้าหนี ้ คูแ่ข่งขนัทางการ

ค้า  สังคมส่วนรวม ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมั่นคง และความ

เจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนให้กบัองค์กร และผู้ ถือหุ้น 

  

2. การปฏิบัตติามกฎหมาย 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีกํากบัดแูลธุรกิจ

ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

 

3. นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 

3.1   การปฏิบัตตินตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาํส่ังต่างๆ ของบริษัท 

จริยธรรมทางธุรกิจนีเ้ป็นส่วนท่ีเพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่อ่ืนๆ ของบริษัท หากข้อความ

ในระเบียบข้อบังคบั ประกาศ หรือคําสัง่ใดๆ ขดัแย้งกับข้อความในจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ใช้ข้อความใน

จริยธรรมทางธุรกิจนีแ้ทน 

พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ตา่งๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

3.1.1 ต้องสนบัสนุนนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือ

หนงัสือเวียนของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

3.1.2 ต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม ตลอดจนต้องรายงาน

เหตกุารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 
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3.1.3 ต้องสภุาพ ให้เกียรต ิ และให้ความนบัถือตอ่ผู้ ร่วมงาน 

3.1.4 ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ

บริษัท เพ่ือเป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพ่ือให้บริษัท มีความก้าวหน้า และ

เป็นไปอยา่งถกูต้องตามครรลองธรรม 

3.1.5 ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลบัของบริษัท ของลกูค้า หรือท่ีเก่ียวกับกิจการใดๆ ท่ี 

บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจการเงินและตวั

บุคคลของบริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางท่ีถกูต้องเหมาะสมท่ีได้รับอนุญาตเท่านัน้ และ

ต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานของ

บริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษา

ข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือสง่ให้แก่ผู้ อ่ืนหรือ

ใช้ข้อมูลดงักล่าวในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กับบริษัท  พนักงานตกลง

ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามท่ีเกิดขึน้จริงทกุประการ 

3.1.6 ต้องช่วยกนัระมดัระวงัและปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสญูหายไมว่า่จาก

บคุคลหรือจากภยัพิบตัิใดๆ เท่าท่ีสามารถจะทําได้อย่างเต็มท่ี  รวมทัง้ไม่นําสิ่งของใดๆ ไม่ว่า

อุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนท่ีไม่ได้

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3.1.7 บริหารงานโดยยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคณุธรรมและจริยธรรมใน

ทุกระดับของบริษัท  ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในบริษัท 

3.1.8 ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด  มีความยตุธิรรม  ไมมี่อคต ิ

3.1.9 ต้องพร้อมท่ีจะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

3.1.10 ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคมุกํากับพนกังานในบงัคบับญัชาให้

ปฏิบัติตามระเบียบ  วินัย  และข้อกําหนดของบริษัท  ในการใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ 

ข้อมลูคอมพิวเตอร์  ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด   เพ่ือให้การใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และปอ้งกนัมิให้เกิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ

บริษัท 
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3.2 ข้อไม่พงึปฏิบัต ิ

พนักงานทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางท่ีจะนําไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง  กลา่วคือ 

3.2.1 ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอยา่งอ่ืน  หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 

3.2.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ อ่ืน หรือเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอํานาจครอบงําการจัดการ  ซึ่งอาจเป็นผล

เสียหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดยตรงหรืออ้อม 

3.2.3 ประพฤตตินไปในทางท่ีอาจทําให้เส่ือมเสียตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีและเกียรตคิณุของบริษัท  

3.2.4 แจ้งหรือใช้ข้อความท่ีเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรแจ้งตอ่บริษัท 

3.2.5 ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ  กระทําการใดๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหน้าท่ีของ

ตนเอง เพ่ือให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 

3.2.6 ปกปิด  หรือบดิเบือนความจริงเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน  ซึง่อาจจะเป็น

ผลเสียหายตอ่บริษัท  ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

3.2.7 ขดัขวาง หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้ มีอํานาจหน้าท่ี

ในบริษัท  หรือออกคําสัง่ใดๆ ให้พนกังานปฏิบตัใินทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

3.2.8 ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าโดย

เจตนาหรือไมก็่ตาม 

3.2.9 เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน  อัตราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้ อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนา

หรือไมก็่ตาม 

3.2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คูค้่า คูแ่ข่ง หรือบคุคล

อ่ืนใด ท่ีทําธุรกิจกับบริษัท  หรือการเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  

ยกเว้นของขวญัตามประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายใน

การสง่เสริมธุรกิจอนันํามาซึง่ช่ือเสียงทางการค้า เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม  

แต่หากสิ่งเหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า  3,000  บาท  ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาระดับตัง้แต่

ผู้จดัการฝ่ายทราบทนัที 

3.2.11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม และ/หรือ ใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตวัแทน

ของรัฐ  ลกูค้าหรือคูค้่า  ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแย้งตอ่นโยบายของบริษัท 
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3.2.12  กระทําการเพิ่มเติม  ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใดๆ เพ่ือ

เปล่ียนแปลง หรือบิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบนัทึกบญัชีให้ผิดไปจากความเป็นจริง

โดยเจตนา ไมว่า่เพ่ือจดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

3.2.13 ชําระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน  

หรือการจดัการทางธุรกิจนัน้ๆ มีจดุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ท่ีได้ระบใุนเอกสาร

เพ่ือการชําระเงินหรือการจดัการทางธุรกิจ 

3.2.14 เป็นบคุคลท่ีมีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้

วา่มีหนีส้นิล้นพ้นตวั 

3.2.15 ไมรั่กษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีบริษัทได้มาจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของ

พนกังาน  

3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

3.2.17 กระทําการใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

3.2.18 ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจดัซือ้ขอการสนบัสนนุจากผู้ ค้าหรือคูค้่า (หากมีความจําเป็นท่ีจะต้อง

ขอการสนบัสนนุดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่างๆ หารือกบัสายจดัซือ้เพ่ือ

เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสาย

การตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผู้ รับผิดชอบ) 

3.2.19 กระทําการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อํานวยแก่บคุคลใดๆ ท่ีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือ

เข้าถึง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

โดยมิชอบ หรือโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่

ซึ่งการกระทําผิดของผู้ ให้บริการ  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

4.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบริษัท เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นบคุคลจงึกําหนดข้อควรปฏิบตัไิว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าท่ี ระดับ หรือตําแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) 
จะต้องหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม
ของตนกบัผลประโยชน์ของบริษัท  

(2) กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้ทํารายการนัน้เสมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไป  
ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลจากการท่ีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการไม่เข้าร่วมประชมุในการพิจารณา
เร่ืองดงักลา่ว   

(3) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องมีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามท่ีกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

(4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน เข้าไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน 
การดํารงตําแหน่งนัน้ต้องไมข่ดัตอ่ประโยชน์ของบริษัท หรือเอือ้อํานวยผลประโยชน์ให้กบัองค์กรท่ีบคุคล
ดงักลา่วดํารงตําแหน่ง รวมถึงต้องไมข่ดัแย้งตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัท  

(5) ในการพิจารณารายการท่ีมี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ระหวา่งผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งอ่ืนให้ปฏิบตัิตามนโยบายการเข้าทํา
รายการระหว่างกนัและหลกัการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ี
มีความเก่ียวข้อง 

(6)   กรรมการ  และผู้ บริหารท่ีดําเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีส่วนได้เสียทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ และเพ่ือ
มัน่ใจได้วา่บริษัทได้มีการตรวจสอบเป็นประจําจึงกําหนดให้เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีสํารวจรายการท่ีมี
ส่วนได้เสียเป็นประจําทุกสิน้ปีและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
ทราบ 

(7) เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามดแูลการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ี
มีความเก่ียวข้อง ให้บุคคลดงักล่าวจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามข้อกําหนด และส่งสําเนาให้เลขานกุารบริษัท ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เลขานกุาร
บริษัท รายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป  

 
4.2 การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
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(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์สว่น
ตน เพ่ือผู้ อ่ืน หรือทําธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

(2) ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้
หรือขายซึ่งหุ้ นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทํา
ดงักลา่วจะทําเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทํา
ดงักล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามและบุคคลดงักล่าวท่ีทราบข้อมลูภายในท่ีมี
นยัสําคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องงดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และสถานะของบริษัท ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

(3) ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัท ไปใช้อ้างอิงตอ่บคุคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์สว่นตวั 

(4) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง ถึงแม้จะพ้น
สภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ไปแล้ว   

(5) รักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย   

ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 

5. ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

5.1 การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง : พนักงานจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุ

ลักษณะของการฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุท่ีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาส

พนกังานดงักล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดงักล่าวต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ให้นําเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ฝ่ายธุรการ เพ่ือพิจารณา  

และให้ถือคําตัดสินของผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายธุรการ เป็นท่ีสิน้สุด  

หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ท่ีสอง  หรือพนกังานดงักล่าวไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้

แรกตามท่ีได้รับหนังสือเตือนนัน้ พนักงานดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่ง

อาจรวมถึงการเลกิจ้างได้ 
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5.2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี ้ เช่น การให้หรือการรับสินบน  การฉ้อโกง  

การเปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลท่ีสาม และการ

กระทําใดๆ ท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ 

หรือเอกสารสําคญัใดๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา  :  บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย  

และโดยไมจํ่าเป็นต้องออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบตัโิดยทัว่กนั 

  

ประกาศ  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 

 

 

 

          (นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา) 

                                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

                       ในนามคณะกรรมการบริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั 

 


