นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด ("บริษัท")
(Code of Conduct)
1.

นโยบาย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ความโปร่ งใสโดยมุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมในทุกด้ าน และสอดคล้ องกับหลักการของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําไปสูก่ ารเป็ น
องค์กรธรรมาภิบาล
บริ ษัทได้ กําหนดคู่มือ “จริ ยธรรมทางธุรกิ จ” เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบัติที่ดี ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งขันทางการ
ค้ า สัง คมส่ ว นรวม ในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ร่ ว มกัน อย่ า งเป็ น ธรรม เพื่ อ สร้ างความมั่น คง และความ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร และผู้ถือหุ้น

2.

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ที่กํากับดูแลธุรกิจ
ของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด

3.

นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้ วย
3.1 การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่ างๆ ของบริษัท
จริ ยธรรมทางธุรกิจนี ้เป็ นส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ อื่นๆ ของบริ ษัท หากข้ อความ
ในระเบียบข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคําสัง่ ใดๆ ขัดแย้ งกับข้ อความในจริ ยธรรมทางธุรกิ จ ให้ ใช้ ข้อความใน
จริ ยธรรมทางธุรกิจนี ้แทน
พนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสัง่ ต่างๆ ของบริ ษัท และของ
ผู้บงั คับบัญชาในระดับเหนือขึ ้นไป กล่าวคือ
3.1.1 ต้ องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง่ ข้ อตกลง ประกาศ หรื อ
หนังสือเวียนของบริ ษัท ซึง่ ประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด
3.1.2 ต้ อ งปฏิ บัติ ง านในหน้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และเที่ ย งธรรม ตลอดจนต้ อ งรายงาน
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สนิ ของบริษัท โดยเร็ ว
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3.1.3 ต้ องสุภาพ ให้ เกียรติ และให้ ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน
3.1.4 ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความตังใจ
้ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ
บริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่างอันดีให้ แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้ บริ ษัท มีความก้ าวหน้ า และ
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามครรลองธรรม
3.1.5 ต้ องรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริ ษัท ของลูกค้ า หรื อที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่
บริ ษัท ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด การเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัว
บุคคลของบริ ษัท จะต้ องกระทําตามแนวทางที่ถกู ต้ องเหมาะสมที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ และ
ต้ องกระทําด้ วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของ
บริ ษั ท และภายหลังจากพ้ นสภาพของพนักงานของบริ ษั ท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษา
ข้ อมูลอันเป็ นความลับดังกล่าวข้ างต้ นไว้ เป็ นความลับ หากมีการเปิ ดเผยหรื อส่งให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อ
ใช้ ข้อมูลดังกล่าวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัท พนักงานตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่บริ ษัท ตามที่เกิดขึ ้นจริงทุกประการ
3.1.6 ต้ องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัท โดยมิให้ เสียหายหรื อสูญหายไม่วา่ จาก
บุคคลหรื อจากภัยพิบตั ิใดๆ เท่าที่สามารถจะทําได้ อย่างเต็มที่ รวมทังไม่
้ นําสิ่งของใดๆ ไม่ว่า
อุปกรณ์ หรื อทรัพย์ สินของบริ ษั ท ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อเพื่อประโยชน์ ของผู้อื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.1.7 บริ หารงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมใน
ทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนสอดส่ อ งดู แ ลและจั ด การแก้ ปั ญหาความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในบริษัท
3.1.8 ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด มีความยุตธิ รรม ไม่มีอคติ
3.1.9 ต้ องพร้ อมที่จะทํางานเป็ นทีม และสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
3.1.10 ต้ องปฏิบตั ิตาม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ วิ นั ย และข้ อกํ า หนดของบริ ษั ท ในการใช้ ระบบคอมพิ ว เตอร์
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ การใช้
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษั ท เป็ น ไปตามกฎหมายคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริ ษัท
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3.2

ข้ อไม่ พงึ ปฏิบัติ

พนักงานทุกคนพึงงดเว้ นไม่ปฏิบตั ิหรื อประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสู่ความเสื่อมเสียของบริ ษัท
และของตนเอง กล่าวคือ
3.2.1 ใช้ เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอื่น หรื อใช้ ประโยชน์สว่ นตัว
3.2.2 ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อผู้อื่น หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําการจัดการ ซึ่งอาจเป็ นผล
เสียหายต่อบริษัท ไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้ อม
3.2.3 ประพฤติตนไปในทางที่อาจทําให้ เสื่อมเสียต่อตําแหน่งหน้ าที่และเกียรติคณ
ุ ของบริษัท
3.2.4 แจ้ งหรื อใช้ ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรแจ้ งต่อบริษัท
3.2.5 ทํางานด้ วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใดๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้ งานลุลว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริต
3.2.6 ปกปิ ด หรื อบิดเบือนความจริงเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึง่ อาจจะเป็ น
ผลเสียหายต่อบริษัท ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
3.2.7 ขัดขวาง หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้ าที่
ในบริ ษัท หรื อออกคําสัง่ ใดๆ ให้ พนักงานปฏิบตั ใิ นทางมิชอบหรื อผิดจริยธรรม
3.2.8 ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ว่าโดย
เจตนาหรื อไม่ก็ตาม
3.2.9 เปิ ดเผยค่าจ้ างหรื อเงินเดือน อัตราการขึน้ เงินเดือนของตนเองหรื อของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรื อไม่ก็ตาม
3.2.10 เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้ า ผู้ค้า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง หรื อบุคคล
อื่ น ใด ที่ ทํ า ธุ รกิ จ กับ บริ ษั ท หรื อ การเลี ย้ งรั บ รอง ซึ่ง พิ สูจ น์ ได้ ว่า เกิ น กว่า ความเหมาะสม
ยกเว้ นของขวัญตามประเพณีนิยม หรื อการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรื อค่าใช้ จ่ายใน
การส่งเสริ มธุรกิจอันนํามาซึง่ ชื่อเสียงทางการค้ า เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม
แต่ห ากสิ่งเหล่า นัน้ มี มูล ค่าเกิ น กว่า 3,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับ บัญ ชาระดับ ตัง้ แต่
ผู้จดั การฝ่ ายทราบทันที
3.2.11 ให้ สินบนไม่ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม และ/หรื อ ใช้ อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้ องต่อตัวแทน
ของรัฐ ลูกค้ าหรื อคูค่ ้ า ซึง่ นับว่าเป็ นการขัดแย้ งต่อนโยบายของบริษัท
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3.2.12 กระทํ า การเพิ่ ม เติ ม ตัด ทอนหรื อ แก้ ไขด้ วยประการใดๆ ในบั น ทึ ก หรื อ ข้ อ มู ล ใดๆ เพื่ อ
เปลี่ยนแปลง หรื อบิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง
โดยเจตนา ไม่วา่ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม
3.2.13 ชําระเงิน หรื อจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรื อทําให้ เข้ าใจได้ ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน
หรื อการจัดการทางธุรกิจนันๆ
้ มีจดุ ประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ ระบุในเอกสาร
เพื่อการชําระเงินหรื อการจัดการทางธุรกิจ
3.2.14 เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้ สนั นิษฐานได้
ว่ามีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
3.2.15 ไม่รักษาข้ อมูลทางทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท หรื อที่บริ ษัทได้ มาจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
พนักงาน
3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่ืน
3.2.17 กระทําการใดๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
3.2.18 ให้ หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื ้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรื อคูค่ ้ า (หากมีความจําเป็ นที่จะต้ อง
ขอการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ให้ หน่วยงานต่างๆ หารื อกับสายจัดซื ้อเพื่อ
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ยกเว้ น การจัดกิจกรรมร่ วมทางการตลาด ให้ การตลาดของสาย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็ นผู้รับผิดชอบ)
3.2.19 กระทําการอันเป็ นการละเลย หรื อเอื ้ออํานวยแก่บคุ คลใดๆ ที่จะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อ
เข้ าถึง หรื อรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
โดยมิชอบ หรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท หรื อจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่
ซึ่งการกระทํ าผิดของผู้ให้ บริ การ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

4.1 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายที่มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นบุคคลจึงกําหนดข้ อควรปฏิบตั ไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
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(1) พนัก งานทุก คนไม่ ว่า จะมี ห น้ าที่ ระดับ หรื อ ตํ าแหน่ งใด (รวมถึ งสมาชิ ก ในครอบครั ว โดยตรง)
จะต้ องหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ งระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ของตนกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
(2) กรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ให้ ทํารายการนันเสมื
้ อนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทั่วไป
ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลจากการที่เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว รวมถึงการไม่เข้ าร่ วมประชุมในการพิจารณา
เรื่ องดังกล่าว
(3) ในกรณี ที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกําหนด
(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน เข้ าไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึกษาในองค์กรอื่น
การดํารงตําแหน่งนันต้
้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษัท หรื อเอื ้ออํานวยผลประโยชน์ให้ กบั องค์กรที่บคุ คล
ดังกล่าวดํารงตําแหน่ง รวมถึงต้ องไม่ขดั แย้ งต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยตรงในบริษัท
(5) ในการพิ จ ารณารายการที่ มี หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอื่นให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าทํา
รายการระหว่างกันและหลักการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัท บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้ อง
(6) กรรมการ และผู้บ ริ ห ารที่ ดํ าเนิ น การใดๆ ซึ่งมี ส่วนได้ เสี ย กับ การดํ าเนิ น ธุรกิ จของบริ ษั ท ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องมีหน้ าที่ในการรายงานการมีส่วนได้ เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ ้น และเพื่อ
มัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทได้ มีการตรวจสอบเป็ นประจําจึงกําหนดให้ เลขานุการบริษัท มีหน้ าที่สํารวจรายการที่มี
ส่วนได้ เสียเป็ นประจําทุกสิ ้นปี และให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ
(7) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท หรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้ อง ให้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามข้ อกําหนด และส่งสําเนาให้ เลขานุการบริ ษัท ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เลขานุการ
บริษัท รายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
4.2

การใช้ ข้อมูลภายในและการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
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(1) ห้ ามใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์สว่ น
ตน เพื่อผู้อื่น หรื อทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรื อ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(2) ห้ า มกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานใช้ ข้ อ มูล ภายในหรื อ ให้ ข้ อ มูล ภายในแก่ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อ
หรื อขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์ อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าการกระทํา
ดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทํา
ดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนหรื อไม่ก็ตามและบุคคลดังกล่าวที่ทราบข้ อมูลภายในที่มี
นัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องงดซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท เป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินหรื อเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และสถานะของบริ ษัท ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผย
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
ข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
(3) ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริษัท ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้ างประโยชน์สว่ นตัว
(4) ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง ถึงแม้ จะพ้ น
สภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัท ไปแล้ ว
(5) รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ การใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท
5.

ขัน้ ตอนการลงโทษทางวินัย
5.1

การฝ่ าฝื น ที่ ไม่ ร้ายแรง : พนักงานจะได้ รับ หนังสื อเตื อนเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ซึ่งจะระบุ
ลัก ษณะของการฝ่ าฝื น รวมทัง้ มูล เหตุที่ อ าศัย เป็ นหลัก ของการฝ่ าฝื น นั น้ โดยให้ โอกาส
พนักงานดังกล่าวโต้ แย้ งข้ อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชา หากไม่สามารถแก้ ปัญหาได้
ให้ นําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ ายธุรการ เพื่อพิจารณา
และให้ ถือคําตัดสินของผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล/ฝ่ ายธุรการ เป็ น ที่ สิน้ สุด
หากมีการฝ่ าฝื นเป็ นครัง้ ที่สอง หรื อพนักงานดังกล่าวไม่แก้ ไขความผิดจากการฝ่ าฝื นในครัง้
แรกตามที่ได้ รับหนังสือเตือนนัน้ พนักงานดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด ซึ่ง
อาจรวมถึงการเลิกจ้ างได้
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5.2

การฝ่ าฝื นร้ ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่ าฝื นดังต่อไปนี ้ เช่น การให้ หรื อการรับสินบน การฉ้ อโกง
การเปิ ดเผยข้ อมูลความลับ หรื อทรัพย์ สินทางปั ญ ญาของบริ ษัท ต่อบุคคลที่ สาม และการ
กระทําใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริ ษัท หรื อปกปิ ดหรื อไม่รายงานข้ อมูล การหารื อ
หรื อเอกสารสําคัญใดๆ ต่อผู้บงั คับบัญชา : บริ ษัทอาจพิจารณาเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
และโดยไม่จําเป็ นต้ องออกหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

(นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในนามคณะกรรมการบริษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด
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