จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั คอมมิวนิเคชั ่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั ่น จากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
ตลอดการดาเนิ นธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯบริหารงานด้วยความมุ่งมัน่ โดยมีเป้ าหมายความสาเร็จในการดาเนิ น
ธุ รกิจด้านวิศวกรรมสื่อสารและการให้บริการจัดจาหน่ ายสิ นค้าวิศวกรรม งานระบบ ให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถื ออย่าง
กว้างขวางด้วยการจัดการอย่างมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับทุก
ฝ่ ายอย่างมีคุณธรรม ซึ่งได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยบันทึกเป็ นจรรยาบรรณพนักงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ดาเนิ นการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
จริ ย ธรรมหรื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ที่ ดี
และเหมาะสม เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้
การดาเนิ นธุรกิจสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และภารกิจ รวมทั้งบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิจตามที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม
จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณธุ รกิจนี้ จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเสมอ เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพสถานการณ์
ปั จจุบัน และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า แนวทางที่ยึดถือปฏิบัติอยู่น้ั น สามารถทาให้การดาเนิ นงานบรรลุวิสัยทัศน์ และ
เป้ าหมายรวมทั้งสร้างความสาเร็จให้กบั บริษัทได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ กระผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะร่วมมือร่ วมใจกันยึดถือและปฏิบตั ิตาม
จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ ด้วยความมุ่งมัน่ จริงใจ และช่วยกันรักษาไว้ให้ทรงคุณค่าคู่กบั องค์กรของ
เราอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

(พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ)
ประธานกรรมการ
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนิ นงานตามหลักบรรษัทภิบาล ภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดถือหลัก
ความโปร่งใส ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว
บริษัทฯ ได้กาหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไว้ดงั นี้
1. ดาเนิ นธุรกิจโดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีกลไกในการควบคุม
ให้เกิดการปฏิบตั ิและรายงานผลอย่างมีจริยธรรม
2. ดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ งถึง ความโปร่งใส ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
3. ดาเนิ นธุ รกิจโดย ไม่พึงประสงค์ให้พนั กงานรับเงินหรื อสิ่ งของที่มีค่าจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ กับเครื อฯ
ทุกฝ่ ายซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่กระทาการอันเป็ น
การฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหนึ่ งพรรคการเมืองใด หรือผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่มีอานาจทางการเมือง
5. ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การหาผลประโยชน์ ในทางที่ชอบและเปิ ดเผย โดยไม่ให้เงินหรื อสิ่งของแก่ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด
เพื่อชักนาให้กระทาหรือละเว้นกระทาสิ่งหนึ่ งสิ่งใดอย่างไม่ถูกต้อง
6. ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในสิ่งที่เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากบริษัทฯ
โดยยอมรับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้นๆตามข้อเท็จจริง
7. ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ สากล ที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ไ ด้ใ นทุ ก ประเทศ
ทุกวัฒนธรรมและทุกสถานการณ์ โดยจะยึดหลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ิสากล
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1.
1.1

จรรยาบรรณต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
1.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างสุดความสามารถและดาเนิ นการใดๆด้วยความเป็ นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ ทุกราย
1.1.2 ปฏิบตั ิและรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
1.1.3 กากับดูแลการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และจัดหากระบวนการในการควบคุมความ
เสี่ ยง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้ น เพื่ อให้เป็ นไปตามเป้ า หมายและแนวทาง เพื่อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด
1.1.4 จัดทารายงาน เปิ ดเผยข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริษัท อย่างสมา่ เสมอ และการปฏิบตั ิอื่นๆ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ตามความเป็ นจริง
1.1.5 รายงานให้ผู ้ถือ หุ น้ ทราบถึ งแนวโน้ม ในอนาคตของบริ ษัท ทั้งในด้า นบวกและด้า นลบ ด้ว ยเหตุ ผ ล
สนับสนุ นอย่างเพียง
1.1.6 เคารพในสิทธิการนาเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
ของบริษัทฯ
1.1.7 กากับดูแลให้มีช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน และดาเนิ นการแก้ไขรวมทั้ง
แจ้งผลให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบโดยเร็ว

1.2

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1.2.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
1.2.2 กากับดูแลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ สูงสุดทั้งด้านราคา บริการ และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล
ด้วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
1.2.3 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า และเมื่อเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ ง
รีบเจรจากับลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.2.4 มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความไว้วางใจความ
น่ าเชื่อถือแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบยัง่ ยืน
1.2.5 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองและหรือ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
1.2.6 ด าเนิ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
1.2.7 ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
1.2.8 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน อาทิเช่น สินค้า บริการ หรือการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมทั้งดาเนิ นการแก้ไขและแจ้งผลให้ผคู ้ า้ ทราบโดยเร็ว

1.3

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่คา้
1.3.1 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งคัด
1.3.2 จ่ายชาระเงินให้คู่คา้ ตรงตามระยะเวลา และตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกันไว้เป็ นการล่วงหน้า
1.3.3 เมื่อเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรีบเจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.3.4 ปฏิบัติ ต่ อคู่ ค า้ อย่า งโปร่ งใส่ เป็ นธรรมและเสมอภาค ตั้งอยู่บ นพื้ นฐานของการได้รับ ผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
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1.3.5 ในการคั ด เลื อ กคู่ ค ้า เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้า ง หรื อ ด าเนิ นการอื่ น ๆ ต้ อ งด าเนิ นการอย่ า งโปร่ ง ใส
ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท
1.3.6 ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่คา้
1.3.7 รั ก ษาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลั บ ของคู่ ค ้า ไม่ น าข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ เ พื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.4

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
1.4.1 แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
1.4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งเพื่อประโยชน์ ในการแข่งขันทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
หรือไม่เหมาะสม
1.4.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการให้รา้ ยป้ ายสีโดยปราศจากความจริง

1.5

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
1.5.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพัน ที่ ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งคัดทั้งในแง่การชาระคืน
หนี้ เงิ น กู ้ ดอกเบี้ ย การดู แ ลหลั ก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน เรื่ อ งวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้เ งิ น และเรื่ อ งอื่ น ๆ
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามข้อผูกพันในสัญญา ต้องรีบรายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข
1.5.2 รายงานฐานะทางการเงินกับเจ้าหนี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงเวลา
อย่างสมา่ เสมอ

1.6

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1.6.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็ นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญ
มัน่ คง
1.6.2 ให้ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานแต่ละคน
1.6.3 จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน
1.6.4 การดาเนิ นการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและการลงโทษ กระทาด้วยความเสมอภาค สุจริต และตั้งอยู่
บนพื้ นฐานความรู ้ ความสามารถหรือการปฏิบตั ิงานของพนักงานั้นๆ
1.6.5 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรูแ้ ละความสามารถให้ได้รบั อย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ
1.6.6 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
1.6.7 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้า งจิ ต ส านึ ก ให้พ นั ก งานของบริ ษั ท มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน
สิ่งแวดล้อม
1.6.8 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน รวมทั้งจัด ให้มี ช่ อ งทางในการแสดงความคิ ด เห็ น
เพื่อกาหนดทิศทาง การบริหารและแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
1.6.9 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้ นฐานหลักสิทธิมนุ ษยชนและให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
1.6.10 ให้สิทธิ พนั กงานในการใช้สิทธิ ทางการเมือง โดยบริ ษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ
ของพนักงาน
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1.7

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ชุมชน และสังคม
1.7.1 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของภาครัฐ ชุ มชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุ มชน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุ นกิจกรรมสาธรณประโยชน์ต่างๆ
1.7.2 มุ่งเน้น การปลู กฝั งจิ ตส านึ ก พนั กงานความรับ ผิ ดชอบต่ อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ มให้เกิ ดกับ พนั ก งาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง
1.7.3 ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.7.4 จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
ต่อภาครัฐ ชุ มชนและสังคม รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุ งแก้ไขเพื่อประโยชน์ ในการอยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน

1.8

การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
1.8.1 ดาเนิ นธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งวางแผนในการควบคุม ดูแล การดาเนิ นงานใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง
1.8.2 สนั บสนุ น ส่งเสริมให้ความรู ้ ฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งสร้างจิตสานึ กให้พนักงานในการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างคุม้ ค่า
และได้ประสิทธิภาพสูงสุด
1.8.3 จัด ให้มี ช่ อ งทางในการแสดงความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ และรับ ข้อ ร้อ งเรี ย นในเรื่ อ งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไข
อย่างไม่ชกั ช้า และรายงานให้ผทู ้ ี่รอ้ งเรียนรับทราบอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

1.9

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
1.9.1 บุ คลากรของบริ ษั ท มีห น้า ที่ ที่ต ้องปกป้ อ งและรักษาทรัพย์สิน ทางปั ญญาที่ บ ริ ษั ทเป็ นเจ้า ของไม่ใ ห้
ถูกละเมิดหรือถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
1.9.2 บุ ค ลากรของบริ ษั ท ต้อ งเคารพและไม่ ล่ วงละเมิ ด ในทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญาของผู ้อื่ น ไม่ น าไปใช้เพื่ อ
ผลประโยชน์ใดๆ

1.10 การเคารพสิทธิมนุษยชน
1.10.1 ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งครัด
1.10.2 ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิ แรงงาน สิทธิสตรี สิทธิ เด็ก และศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
1.11 การรักษาความลับและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.11.1 ควบคุม ดูแล ข้อมูลภายในของบริษัท และรักษาความลับของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคล
อื่น และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
1.11.2 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้
จากตาแหน่ งหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
1.11.3 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพียงพอและครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ และข้อกาหนด
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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1.11.4 ละเว้นหรือหลีกเลี่ ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
บริ ษั ท โดยตนเองไม่ มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่ อ าจจะกระทบกระเทื อ นต่ อ ชื่ อเสี ยงและการ
ดาเนิ นงานของบริษัท
1.11.5 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
1.11.6 ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องเป็ นไปตามราคาตลาด และต้องคานึ งถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็ นที่ต้งั รวมทั้งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.11.7 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ได้รบั ผลประโยชน์หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทคู่แข่งหรือกิจการใดๆรวมถึงผูค้ า้
ผูข้ ายที่บริษัทติดต่อธุ รกิจด้วย อย่างไรก็ตามกรณีที่หุน้ ของบริษัทคู่แข่ง กิจการ หรือบุคคลดังกล่าวจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯถือว่าซื้ อหุน้ ของบริษัทฯ
1.12 การรับและให้ของขวัญ
1.10.1 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
1.10.2 อาจรับ หรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เชิงธุรกิจใดๆ
1.10.3 ไม่รบั เลี้ ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
1.13 การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
1.13.1 ควบคุม ดูแล ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองในการซื้ อ ขายหุน้ ของบริษัท
1.13.2 ควบคุ ม ดูแล ให้มีก ระบวนการในการรายงานการซื้ อ ขาย หลัก ทรัพย์ ของกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารให้
รายงานการซื้ อ ขายหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นั บจากการทารายการ และทาการรายงานการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.14 การจัดหา
1.14.1 วางตัวกับ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้ เกิดข้อครหาว่า
ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกับผูค้ า้ /ผูข้ าย รายใดรายหนึ่ งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทาให้เกิด
การตัดสินใจเลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็ นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาค
เท่าเทียมกันต่อทุกราย
1.14.2 ให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผูค้ า้ /ผูข้ าย โดยไม่ทาให้ผูค้ า้ /ผูข้ าย รีบตัดสินใจด้วย
ความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
1.14.3 ไม่รบั ของกานัล สินน้ าใจ การรับเชิญไปงานเลี้ ยงสังสรรค์ หรืองานเลี้ ยงรับรองจาก ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่จดั ขึ้ น
เป็ นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่ งอย่างเฉพาะเจาะจงรวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่ ผูค้ า้ /ผูข้ าย
เสนอตั ว เป็ นผู ้อ อกค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ หรื อ การรับ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจาก ผู ้ค ้า /ผู ้ข าย
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1.14.4
1.14.5

1.14.6

1.14.7
1.14.8

สาหรับกิจกรรมภายในต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจะมีขนึ้ และเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเป็ นพิเศษ
ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นการส่วนตัว หรือหมู่คณะจาก ผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่ว่าในโอกาส
หรือสถานการณ์ใดๆ และไม่รบั เงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้ น
ไม่เชิญ ผูค้ า้ /ผูข้ าย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริง
หรือตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจาก ผูค้ า้ /ผูข้ าย รายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความตั้งใจ ความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขัน โดยหวังจะได้รบั การจัดหาในที่สุด
เท่านั้น ไม่ควรเชิญ ผูค้ า้ /ผูข้ าย มาประกวดราคา เพียงเพื่อที่จะใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับตั้งเงื่อนไขต่อรอง
กับผูค้ า้ /ผูข้ าย รายอื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใช้จ่าย หรือจัดทางบประมาณ
จะต้องแจ้งให้ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า
ใช้หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่ชดั เจนถูกต้อง และปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน
หากรายหนึ่ งรายใดร้องขอ และได้รบั ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปรายอื่นๆ ที่ไม่ได้รอ้ ง
ขอด้วย หรื อหากรายหนึ่ งรายใดร้องขอและได้รับอนุ ญาตให้เลื่ อนกาหนดวันส่ งเอกสารการประมูล
ก็จะต้องแจ้งวันครบกาหนดใหม่น้ันให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
รั ก ษาข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ จากผู ้เ สนอราคา หรื อ ผู ้เ ข้า ประกวดราคาแต่ ล ะรายไว้เ ป็ นความลั บ
ไม่ควรเปิ ดเผยตัวเลขราคา หรือข้อมูลทางเทคนิ คที่ได้รบั จากรายหนึ่ งให้กบั รายอื่นทราบ
ดาเนิ นการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้อิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้

1.15 รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
1.15.1 จัดทารายงานทางการเงิน ที่ มีค วามถู กต้อ ง ครบถ้วน ทันต่ อเวลา และเชื่ อถื อได้ โดยจัด ทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็ นที่รบั รองโดยทัว่ ไป
1.15.2 จัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ า บริ ษั ท ได้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน
กฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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2. จรรยาบรรณคณะกรรมการ
บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดาเนิ นงานในกรอบจริยธรรมสูงสุดและต้องดารงตนหรือปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงการดารงตนเป็ นต้นแบบที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร ดังนี้
1.
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.
บริหารงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ ของผูม้ ีส่ วนได้เสียทุกฝ่ าย ทั้งในปั จจุบัน และอนาคต
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
3.
บริ ห ารงานด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โดยไม่ ฝั ก ใฝ่ การเมื อ ง หรื อ อยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง
และวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่งครัด
4.
ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
5.
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท
เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6.
ปฏิบัติ ห น้ า ที่ อ ย่า งเต็ ม ความสามารถ รวมทั้งการให้ค วามเห็ น ข้อ เสนอแนะกับ บริ ษั ท เพื่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษั ท รวมถึงในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ
7.
ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้พนักงานมีจริยธรรมทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางาน ตลอดจนมีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
8.
ไม่ ก ระท าการใดอัน มี ลัก ษณะเป็ นการเข้า ไปบริ ห ารหรื อ จัด การใดๆ ในบริ ษั ท อื่ น ที่ มี ผ ลบัน่ ทอน
ผลประโยชน์ ของบริ ษัท หรื อเอื้ อประโยชน์ ให้บุคคลหรือนิ ติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองหรือของผูอ้ ื่น
9.
รักษาข้อมูลที่ เป็ นความลับขององค์กรไม่ให้รวั ่ ไหลไปยังบุ คคลอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ อ
องค์กรยกเว้นกรณีที่เป็ นไปตามกฎมาย
10. รายการเกี่ยวโยง/รายการระหว่างกัน/รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้รายงาน
ให้บริษัทรับทราบทันทีที่เกิดรายการ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
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3. จรรยาบรรณพนักงาน
3.1

3.2

การปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
3.1.1 ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
3.1.2 ศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้ น
3.1.3 ยึดมัน่ ในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตาแหน่ ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
3.1.4 ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติ และชื่อเสียง
ของตนเองและบริ ษั ท เช่ น ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับ สิ่ งเสพติ ด ทุ ก ประเภท ไม่ ก ระทาตนเป็ นคนมี หนี้ สิ นรุ งรัง
ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่เผยแพร่สื่อลามกต่างๆ เป็ นต้น
3.1.5 หลี กเลี่ ยงการมี ภ าระผู ก พัน ทางการเงิน กับบุ คคลที่ ทาธุ ร กิจ กับ บริ ษั ทระหว่ างพนั ก งานด้ว ยกันเอง
ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การให้กู ้ยื ม เงิ น หรื อ กู ้ยื ม เงิ น การเรี ย กร้อ งเรี่ ย ไรต่ า งๆ การใช้เ ช็ ค แลกเงิ น สด
การเล่นแชร์ เป็ นต้น
การปฏิบตั ิตอ่ บริษทั
3.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาลังกายและ
กาลังความคิดในการทางาน โดยถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
3.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งงานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
3.2.3 เป็ นผูม้ ีวินัย และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนี ยม และประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะ
ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
3.2.4 พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
3.2.5 ใช้แ ละรั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของบริ ษั ท ฯ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดอย่ า งประหยัด และดู แ ลมิ ใ ห้สู ญ หาย
หรือเสียหาย อีกทั้งไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.2.6 ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทา หรือปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
หรืออาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิ ดการ
กระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
3.2.7 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลอืน่ ที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
3.2.8 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน
3.2.9 ไม่ใช้อานาจหน้า ที่ ของตน หรื อยอมให้ผูอ้ ื่นใช้อานาจหน้าที่ ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
3.2.10 มีความมุ่งมัน่ มีจิตสานึ กที่ ดี และมีความรับผิดชอบร่ วมกันต่ อบริษัทฯ ที่จะดาเนิ นการให้บรรลุ ตาม
วัตถุ ประสงค์ภายใต้นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของบริษัท
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3.3

3.4.

โดยต้องยึดถื อและปฏิบัติอย่างเคร่ งครัดตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้
กาหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอื่น
3.3.1 เสริมสร้างการทางานเป็ นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน
ของบริษัทโดยส่วนรวม
3.3.2 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี ปรับตนเองให้สามารถทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่วมงาน
3.3.3 ให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
3.3.4 ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.3.5 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
3.3.6 มีความสุภาพต่อผูร้ ่วมงาน และเคารพในศักดิ์ศรีของผูอ้ ื่น
3.3.7 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟั งและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้ นไปเป็ นผูส้ งั ่
3.3.8 หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนั กงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่อง
ส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์
โดยส่วนรวมของบริษัทฯ
3.3.9 ไม่กระทาการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมต่อพนักงานอื่น
3.3.10 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนั กงานอื่น โดยการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เดื อ ดร้อ น ร าคาญ หรื อ ก่ อ ให้เ กิ ด สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ บัน่ ทอนก าลั ง ใจ เป็ นปฏิ ปั ก ษ์
หรื อก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนั กงานอื่น โดยไม่มีเหตุผล พฤติ กรรมดังกล่ าว
ครอบคลุมถึงการลวนลามอนาจาร การเกี้ ยวพาราสี หรือล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1 หลี ก เลี่ ยงการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ทางอิ น เตอร์เน็ ต ที่ ผิ ด กฎหมาย หรื อ ละเมิ ด ศี ล ธรรมอัน ดี ง าม รวมทั้ง
ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลหรือข่าวสารของข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ต ดังกล่าวต่อผูอ้ ื่น
3.4.2 หลีกเลี่ยงที่จะส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสร้าง
ความราคาญต่อผูอ้ ื่นหรือฝ่ าฝื นนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
3.4.3 พนั กงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึ งเนื้ อหา จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ของผูอ้ ื่น จะกระทาการดังกล่าว
ก็ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจเท่านั้น
3.4.4 พนักงานที่เข้าถึงเนื้ อหาของจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูอ้ ื่นโดยมิได้รบั อนุ ญาตจะถือว่ามีความผิด
3.4.5 พนักงานไม่ควรล่วงรูม้ าตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผูอ้ ื่นจัดทาขึ้ นเพื่อเป็ นกาลเฉพาะ
และห้ามนามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบอันจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผอู ้ ื่น
3.4.6 ห้า มพนั ก งานเข้า ถึ ง โดยมิ ช อบซึ่ ง ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ที่ มี ม าตรการป้ อ งกัน การเข้า ถึ ง โดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน
3.4.7 ห้ามกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ้ ื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ั นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้
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3.4.8 ห้า มท าให้เ สี ย หาย ท าลาย แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
3.4.9 ห้ามทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ
ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้
3.4.10 ห้า มส่ ง ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ห รื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ก่ บุ ค คลอื่ น โดยปกปิ ดหรื อ ปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
3.4.11 ห้ามกระทาโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็ นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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