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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั ได้มีการดาเนิ น ธุรกิจและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ยึดถื อเป็ นแนวปฏิ บัติในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่ องของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
รายการระหว่างกัน การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย การดู แ ลทรั พ ย์สิ น และการป้ อ งกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
ผลพวงจากการยึดถือจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจนี้ คณะกรรมการเชื่อมัน่ ว่าจะยังประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ
อยูร่ อด และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป
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ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. กากับดู แลการดาเนิ น งาน เพื่อ ให้ม ั่น ใจว่า บริ ษ ัทฯ มี สถานะทางการเงิ น การบริ ห ารและการจัด การ
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้ องและเพิ่มผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
3. มุ่งมัน่ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืน
จากการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริ ษทั ฯ
4. เคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อประเมินบริ ษทั ฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิ ดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริ ง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุ กคนเป็ นทรั พยากรที่ ทรงคุณ ค่าที่ สุดของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยแห่ ง
ความส าเร็ จ ของการบรรลุ เป้ าหมายของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯ จึ งให้ก ารดู แ ลและปฏิ บัติ ที่ เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และ
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ
อาทิ การจัดสัมมนา ฝึ กอบรม อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้น
5. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
6. กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคานึงถึงความสามารถของ
บริ ษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
7. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุ ขภาพประจาปี กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ เงินกูย้ ืม เงิ นช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถ
รั บ ส่ ง การจัด ให้มี ส ถานที่ อ อกก าลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่ วนลดในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ฯ
เป็ นต้น
8. เปิ ดโอกาสให้พ นักงานเสนอแนะหรื อร้ องทุ กข์เกี่ ยวกับการทางาน ซึ่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องทุ กข์
ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน
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นโยบายความปลอดภัยในชี วติ และสุ ขอนามัยของพนักงาน
1. บริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวติ และสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน
3. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการเพื่อควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากอุบตั ิ เหตุ อัคคี ภยั และความ
เจ็บ ป่ วยอันเนื่ องจากการท างาน ตลอดจนรั กษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ ปลอดภัยต่อพนักงาน
รวมทั้งการส่งเสริ มและสร้างจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั ฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาเนิ นการตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมัน่ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้และสร้างจิ ตสานึ กในด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่าความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ของพนั ก งาน เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ยิ่ ง เป็ นหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ังคับบัญชาทุ กระดับ และพนักงานทุ กคน จะต้องปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ
ข้อกาหนดของกฎหมาย

จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน
โดยผ่ า นการ Orientation พนั ก งานใหม่ คู่ มื อ พนั ก งาน HR Website ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ (www.samarthre.com) ซึ่ ง
จรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ เพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พนักงานบริ ษทั ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที่บริ ษทั ฯ กาหนด
2. พนัก งานบริ ษ ัท ต้อ งเคารพและปฏิ บัติ ต ามค าสั่ งอัน ชอบด้ว ยกฎหมายและค าแนะน าโดยชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนบุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมาย
3. พนักงานบริ ษทั ต้องอุทิศตนและปฏิบตั ิหน้าที่เต็มความรู ้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. พนักงานบริ ษทั ต้องปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
5. พนักงานบริ ษทั ต้องรักษาเวลาทางานและมาปฏิบตั ิงานโดยสม่าเสมอ
6. พนักงานบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
7. พนักงานบริ ษทั ต้องประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจอย่างต่อเนื่ องให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
พระคุณของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
1. มุ่งมัน่ ที่จะจัดหาและพัฒนาบริ การให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. ให้บริ การที่มีคุณภาพให้กบั ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณหรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
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4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปั ญหาของการให้บริ การที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะ
ได้ป้องกัน / แก้ไขปั ญหา ให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาการ
ให้บริ การดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริ การหลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริ มสร้างและธารงรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับ
บริ ษทั ฯ ให้ยงั่ ยืนสื บไป

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษ ัทฯ ปฏิ บัติ กับ คู่คา้ ซึ่ งถื อเป็ นหุ ้น ส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุ รกิ จที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งด้วย
ความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การจัดหาอุปกรณ์และบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
- กาหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้าง และดาเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
- จัดทาสัญญาที่ เหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่สัญญา ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขทางการค้าและสัญญาที่ กาหนดไว้
และมีความเป็ นธรรมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชาระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา พบปะคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมถึงมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
4. ไม่กระทาการโฆษณาที่เป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด
5. ไม่ทาธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดี
6. หลีกเลี่ยงการซื้ออุปกรณ์และ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
และติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้
มีพฤติกรรมดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะหลีกเลี่ยงการซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่คา้

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ฯ ได้
ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน
2. หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ หรื อมีปัญหาทางการเงิน บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา
3. กาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึ งถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งรวมถึงเจ้าหนี้
ตลอดจนติ ดตามการแก้ไขปั ญ หา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริ ห าร รั บทราบอย่าง
สม่าเสมอ
4. การพิจารณาแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษทั อย่างรอบคอบและเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ส่งเสริ มการค้าเสรี โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
2. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น หรื อคู่แข่งทางการค้า
4. ไม่แทรกแซง หรื อทาการสิ่ งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็ นการ
สร้างผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ และยึดถือปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการฟอกเงิ น
โดยบริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ ตามกฎหมาย และข้อกาหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่ งครัด

นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
2. ดาเนินการนาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3. ดาเนินการให้มีการประเมินความเสี่ ยง ที่อาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรไม่ถูกต้อง

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรื อส่งเสริ ม
ให้มีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ฯ ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
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-

บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นมนุษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลอื่น

2. การปฏิบัตติ ่ อพนักงานด้ วยความเสมอภาค
-

-

-

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิ บตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื้ อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่
การงานตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยไม่สร้างความ
เสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ให้ โอกาสพนัก งานในการแสดงความสามารถอย่างเต็ม ที่ โดยก าหนดผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและ
การอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
การดาเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใดที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทางานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทาง
ในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึ กข้อตกลงการไม่กระทาความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั สามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงาน
เพื่อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
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