
1 | P a g e  
 

 

 

 

 

จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

สารจากประธานกรรมการ 

 ตลอดการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯบริหารงานดว้ยความมุ่งมัน่ โดยมีเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนิน

ธุรกิจดา้นวิศวกรรมส่ือสารและการใหบ้ริการจดัจ าหน่ายสินคา้วิศวกรรม งานระบบ ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถืออย่าง

กวา้งขวางดว้ยการจดัการอยา่งมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล โดยยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัทุก

ฝ่ายอยา่งมีคุณธรรม ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยบนัทึกเป็นจรรยาบรรณพนักงาน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงขอ้มูลใหม่ ภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการ

บริหารจดัการดว้ยความโปร่งใส อนัจะกอ่ใหเ้กิดความเช่ือมัน่แกผู่ถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ  

 จริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติท่ีดี           

และเหมาะสม เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอในการปฏิบติัหน้าที่ เพ่ือให้

การด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ และภารกิจ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตามท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตาม

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณธุรกิจน้ีจะไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงเสมอ เพ่ือใหเ้หมาะสม กบัสภาพสถานการณ์

ปัจจุบัน และเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าแนวทางท่ียึดถือปฏิบัติอยู่น้ัน สามารถท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ และ

เป้าหมายรวมทั้งสรา้งความส าเร็จใหก้บับริษัทไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

ทั้งน้ี กระผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกนัยึดถือและปฏิบติัตาม

จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฉบบัน้ีดว้ยความมุ่งมัน่ จริงใจ และช่วยกนัรกัษาไวใ้หท้รงคุณค่าคู่กบัองคก์รของ

เราอยา่งยัง่ยืนตลอดไป  

 

   

       (พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ) 

                 ประธานกรรมการ 

               23 กุมภาพนัธ ์2560 
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล ภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยยึดถือหลัก 

ความโปร่งใส ความเสมอภาค และความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการสรา้งคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไวด้งัน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในอุดมการณ์ ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ พรอ้มทั้งมีกลไกในการควบคุม   

ใหเ้กิดการปฏบิติัและรายงานผลอยา่งมีจริยธรรม 

2. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง ความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกนั 

3. ด าเนินธุรกิจโดย ไม่พึงประสงค์ใหพ้นักงานรบัเงินหรือส่ิงของท่ีมีค่าจากผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจกับเครือฯ     

ทุกฝ่ายซ่ึงอาจกอ่ใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

4. ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการอันเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง 

5. ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารหาผลประโยชน์ในทางท่ีชอบและเปิดเผย โดยไม่ใหเ้งินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด   

เพ่ือชกัน าใหก้ระท าหรือละเวน้กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไมถู่กตอ้ง 

6. ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในส่ิงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากบริษัทฯ   

โดยยอมรบัการตรวจสอบ และพรอ้มท่ีจะรบัผิดชอบในผลการตรวจสอบน้ันๆตามขอ้เท็จจริง 

7. ด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุกประเทศ            

ทุกวฒันธรรมและทุกสถานการณ ์โดยจะยึดหลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล 
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1. จรรยาบรรณตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1.1 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

1.1.1 ปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งสุดความสามารถและด าเนินการใดๆดว้ยความเป็นธรรมต่อผู ้

ถือหุน้ทุกราย 

1.1.2 ปฏิบติัและรกัษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

1.1.3 ก ากบัดูแลการบริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และจดัหากระบวนการในการควบคุมความ

เส่ียง เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้สูงสุด 

1.1.4 จดัท ารายงาน เปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษัทอย่างสม า่เสมอ และการปฏิบติัอ่ืนๆ

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา ตามความเป็นจริง 

1.1.5 รายงานใหผู้ ้ถือหุน้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดว้ยเหตุผล

สนับสนุนอยา่งเพียง 

1.1.6 เคารพในสิทธิการน าเสนอขอ้มลูท่ีมีประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบริหาร

ของบริษัทฯ 

1.1.7 ก ากบัดูแลใหม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือรอ้งเรียน และด าเนินการแกไ้ขรวมทั้ง

แจง้ผลใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบโดยเร็ว 

 

1.2 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 

1.2.1 ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค  

1.2.2 ก ากบัดูแลใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นราคา บริการ และคุณภาพสินคา้ตามมาตรฐานสากล 

ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม  

1.2.3 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ และเมื่อเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง

รีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

1.2.4 มุ่งมัน่สรา้งความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ เพ่ือสรา้งความไวว้างใจความ

น่าเช่ือถือแกลู่กคา้อยา่งประทบัใจ เพ่ือรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบยัง่ยืน 

1.2.5 รกัษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจงั และไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองและหรือ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1.2.6 ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันเหตุการณ์ และไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

1.2.7 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไมร่บัหรือไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆท่ีไมสุ่จริตกบัลูกคา้ 

1.2.8 จดัใหม้ีช่องทางเพ่ือใหลู้กคา้แสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียน อาทิเช่น สินคา้ บริการ หรือการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ รวมทั้งด าเนินการแกไ้ขและแจง้ผลใหผู้ค้า้ทราบโดยเร็ว 

 

1.3 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่คู่คา้  

1.3.1 ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งคดั 

1.3.2 จา่ยช าระเงินใหคู่้คา้ตรงตามระยะเวลา และตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนัไวเ้ป็นการล่วงหน้า 

1.3.3 เมื่อเกิดกรณีไมส่ามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั

ไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

1.3.4 ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างโปร่งใส่ เป็นธรรมและเสมอภาค ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทั้งสองฝ่าย 

1.3.5 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไมร่บัหรือไมใ่หผ้ลประโยชน์ใด ๆที่ไมสุ่จริตกบัคู่คา้ 
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1.3.6 รักษาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่ค้า ไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และ

ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 

1.3.7 ในการคัดเลือกคู่คา้ เพ่ือจัดซ้ือ จัดจา้ง หรือด าเนินการอ่ืน ๆ ตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้

ระเบียบปฏิบติัของบริษัท  

เกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ 

1.3.7.1 เป็นบริษัทท่ีมีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้ 

1.3.7.2 เป็นบริษัทท่ีผลิต หรือ จ าหน่ายสินค้าท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการและสามารถ

ตรวจสอบได ้

1.3.7.3 เป็นบริษัทท่ีสามารถจดัการปัญหาในการใหบ้ริการทั้งในดา้นการส่งสินคา้ , และการจัดการ

เมื่อสินคา้มีปัญหา 

  

1.4 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่คู่แข่งทางการคา้ 

1.4.1 แข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม และประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

1.4.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันทางการคา้ ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต

หรือไมเ่หมาะสม 

1.4.3 ไมท่ าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการใหร้า้ยป้ายสีโดยปราศจากความจริง 

 

1.5 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่เจา้หน้ี 

1.5.1 ปฏิบัติตามเง่ือนไข สัญญา และขอ้ผูกพันท่ีตกลงกันไวก้ับเจา้หน้ี อย่างเคร่งคัดทั้งในแง่การช าระคืน    

หน้ี เงินกู ้ดอกเบ้ีย การดูแลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั เร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินและเร่ืองอ่ืนๆ กรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ผูกพนัในสญัญา ตอ้งรีบรายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

1.5.2 รายงานฐานะทางการเงินกบัเจา้หน้ีตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกูอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และตรงเวลา

อยา่งสม า่เสมอ 

 

1.6 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 

1.6.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั เพ่ือบริหาร

ความสมัพันธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งเป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อใหเ้กิดความสงบสุขและความเจริญ

มัน่คง 

1.6.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน           

ของพนักงานแต่ละคน 

1.6.3 จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงาน 

1.6.4 การด าเนินการแต่งตั้ง โยกยา้ย ใหร้างวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต และตั้งอยู่

บนพื้ นฐานความรู ้ความสามารถหรือการปฏบิติังานของพนักงาน้ันๆ 

1.6.5 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรูแ้ละความสามารถใหไ้ดร้บัอย่างทัว่ถึงและสม า่เสมอ 

1.6.6 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และทรพัยสิ์นของพนักงาน 

1.6.7 ส่งเสริม สนับสนุนและสรา้งจิตส านึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.6.8 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งจัดใหม้ีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น      

เพ่ือก าหนดทิศทาง การบริหารและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

1.6.9 ปฏิบติัต่อพนักงานบนพ้ืนฐานหลกัสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วนบุคคล 

1.6.10 ใหสิ้ทธิพนักงานในการใชสิ้ทธิทางการเมือง โดยบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวขอ้งกับการใชสิ้ทธิ    

ของพนักงาน 
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1.7 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ภาครฐั ชุมชน และสงัคม 

1.7.1  ใหค้วามส าคัญกับกิจกรรมของภาครัฐ ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นใหเ้กิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธรณประโยชน์ต่างๆ 

1.7.2 มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกพนักงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดกับพนักงาน      

ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

1.7.3 ใหค้วามร่วมมือและควบคุมใหม้กีารปฏบิติัอยา่งเคร่งครดั ตามเจตนารมณข์องกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.7.4 จดัใหม้ีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และรบัขอ้รอ้งเรียนในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบ    

ต่อภาครฐั ชุมชนและสังคม รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือประโยชน์ในการอยู่

ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน  

 

1.8 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

1.8.1 ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งเคร่งครดั รวมทั้งวางแผนในการควบคุม ดูแล การด าเนินงานใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

1.8.2  สนับสนุน ส่งเสริมใหค้วามรู ้ฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งสม า่เสมอ รวมทั้งสรา้งจิตส านึกใหพ้นักงานในการใชท้รพัยากร วสัดุ หรืออุปกรณต์่างๆอยา่งคุม้ค่า

และไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

1.8.3 จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับข้อรอ้งเรียนในเร่ืองผลกระทบ           

ต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ปรบัปรุงแกไ้ข

อยา่งไมช่กัชา้ และรายงานใหผู้ท่ี้รอ้งเรียนรบัทราบอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

 

1.9 การไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

1.9.1 บุคลากรของบริษัท มีหน้าท่ีท่ีตอ้งปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจา้ของไม่ให ้      

ถูกละเมิดหรือถูกน าไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

1.9.2 บุคลากรของบริษัท ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่น าไปใชเ้พ่ือ

ผลประโยชน์ใดๆ 

 

1.10 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.10.1 ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั 

1.10.2 ใหค้วามเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเสมอภาคอยา่งเทา่เทียม 

 

1.11 การรกัษาความลบัและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

1.11.1 ควบคุม ดูแล ขอ้มูลภายในของบริษัท และรกัษาความลบัของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคล

อ่ืน และไมใ่ชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเองในการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท  

1.11.2 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีได้

จากต าแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  

1.11.3 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง เพียงพอและครบถว้น ทนัเวลา ตามหลกัเกณฑ์ และขอ้ก าหนด

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.11.4 ละเวน้หรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

บริษัท โดยตนเองไม่มีอ านาจหน้าท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจจะกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการ

ด าเนินงานของบริษัท 

1.11.5 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัอนักอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท 

1.11.6 ในกรณีที่จ าเป็นตอ้งท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด และตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทเป็นท่ีตั้ง รวมทั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวโยงกนัอย่าง

เคร่งครดั ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

1.11.7 บุคลากรของบริษัทตอ้งไมไ่ดร้บัผลประโยชน์หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทคู่แข่งหรือกิจการใดๆรวมถึงผูค้า้ 

ผูข้ายท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย อย่างไรก็ตามกรณีที่หุน้ของบริษัทคู่แข่ง กิจการ หรือบุคคลดงักล่าวจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ถือวา่ซ้ือหุน้ของบริษัทฯ 

 

1.12 การรบัและใหข้องขวญั 

1.10.1 ไมเ่รียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบัเงิน ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัท 

1.10.2 อาจรบั หรือใหข้องขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญัน้ันตอ้งไมส่่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ

เชิงธุรกิจใดๆ 

1.10.3 ไม่รบัเล้ียงในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืน ท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษัท 

 

1.13 การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

1.13.1 ควบคุม ดูแล ขอ้มูลภายในของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลอ่ืน และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองในการซ้ือ ขายหุน้ของบริษัท  

1.13.2 ควบคุม ดูแล ใหม้ีกระบวนการในการรายงานการซ้ือ ขาย หลักทรัพย์ ของกรรมการ ผูบ้ริหารให้

รายงานการซ้ือ ขายหลักทรพัย ์ภายใน 3 วนั นับจากการท ารายการ และท าการรายงานการซ้ือขาย 

หลกัทรพัย ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ใหค้ณะกรรมการรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

1.14 การจดัหา 

1.14.1 วางตวักบั ผูค้า้/ผูข้าย ใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่าน้ัน ควรระมดัระวงัอย่าให้เกิดขอ้ครหาว่า

ไดม้ีความสัมพันธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูค้า้/ผูข้าย รายใดรายหน่ึงมากกว่ารายอ่ืนๆ จนอาจท าใหเ้กิด

การตัดสินใจเลือกจดัหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาค     

เท่าเทียมกนัต่อทุกราย 

1.14.2 ใหข้อ้มูลท่ีเที่ยงตรง ถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผูค้า้/ผูข้าย โดยไม่ท าใหผู้ค้า้/ผูข้าย รีบตดัสินใจดว้ย

ความเขา้ใจท่ีผิดพลาด หรือไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งแต่ไมค่รบถว้นเท่าที่ควรจะได ้

1.14.3 ไมร่บัของก านัล สินน ้าใจ การรบัเชิญไปงานเล้ียงสงัสรรค ์หรืองานเล้ียงรบัรองจาก ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีจดัข้ึน

เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจงรวมถึงการรบัเชิญไปดูงานท่ี ผูค้า้/ผูข้าย

เสนอตัวเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องให ้หรือการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ผู ้ค ้า/ผู ้ขาย      

ส าหรบักิจกรรมภายในต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่าง ๆ ท่ีอาจะมีข้ึน และเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษ 



8 | P a g e  
 

1.14.4 ไมห่วงัหรือเรียกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวั หรือหมูค่ณะจาก ผูค้า้/ผูข้าย ไม่วา่ในโอกาส 

หรือสถานการณใ์ด ๆ และไมร่บัเงินหรือสินบนไมว่า่ในรปูแบบใดทั้งส้ิน 

1.14.5 ไม่เชิญ ผูค้า้/ผูข้าย เขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ไดม้ีความตอ้งการจัดหาอย่างแทจ้ริง 

หรือตั้งใจไวแ้ลว้วา่จะไม่จดัหาจาก ผูค้า้/ผูข้าย รายน้ัน ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผูค้า้/ผูข้าย ที่เมื่อพิจารณา

แลว้เห็นว่า มีคุณสมบติั ความตั้งใจ ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนั โดยหวงัจะไดร้บัการจดัหาในที่สุด

เท่าน้ัน ไม่ควรเชิญ ผูค้า้/ผูข้าย มาประกวดราคา เพียงเพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรบัตั้งเง่ือนไขต่อรอง

กบัผูค้า้/ผูข้าย รายอ่ืน หากตอ้งการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใชจ้่าย หรือจดัท างบประมาณ

จะตอ้งแจง้ให ้ผูค้า้/ผูข้าย ทราบอยา่งชดัเจนล่วงหน้า 

1.14.6 ใชห้ลกัเกณฑ ์ขอ้มูลที่ชัดเจนถูกตอ้ง และปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั 

หากรายหน่ึงรายใดรอ้งขอ และไดร้บัขอ้มลูเพ่ิมเติม ขอ้มูลเพ่ิมเติมน้ันควรถูกส่งไปรายอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้อ้ง

ขอดว้ย หรือหากรายหน่ึงรายใดรอ้งขอและไดร้ับอนุญาตใหเ้ล่ือนก าหนดวันส่งเอกสารการประมูล        

ก็จะตอ้งแจง้วนัครบก าหนดใหมน้ั่นใหร้ายอ่ืน ๆ ทราบโดยทนัทีเช่นกนั 

1.14.7 รกัษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่ไดร้บัจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลับ ไม่ควร

เปิดเผยตวัเลขราคา หรือขอ้มูลทางเทคนิคท่ีไดร้บัจากรายหน่ึงใหก้บัรายอ่ืนทราบ 

1.14.8 ด าเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยุติธรรม และซ่ือสตัย ์และไมใ่หอิ้ทธิพลใด ๆ ท่ีไมช่อบธรรมแทรกแซงได ้

 

1.15 รายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 

1.15.1 จัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเช่ือถือได ้โดยจัดท าข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีซ่ึงเป็นท่ีรบัรองโดยทัว่ไป 

1.15.2  จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

กฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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2. จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการบริษัทฯ ด าเนินงานในกรอบจริยธรรมสูงสุดและตอ้งด ารงตนหรือปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครดัเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงการด ารงตนเป็นตน้แบบท่ีดีใหแ้กพ่นักงานในองคก์ร ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ 

3. บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง         

และวางตวัเป็นกลางอยา่งเครง่ครดั 

4. ไมม่ีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษัทไมว่า่โดยทางตรง หรือทางออ้ม 

5. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะกับบริษัทเพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุด

อ่ืน ๆ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุน ใหพ้นักงานมีจริยธรรมทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการท างาน ตลอดจนมีการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

8. ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด  ๆ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีผลบัน่ทอน

ผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองหรือของผูอ่ื้น 

9. รักษาขอ้มูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ใหร้ัว่ไหลไปยังบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

องคก์รยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎมาย 

10. รายการเกี่ยวโยง/รายการระหวา่งกนั/รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งใหร้ายงาน

ใหบ้ริษัทรบัทราบทนัทีท่ีเกิดรายการ รวมทั้งใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
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3. จรรยาบรรณพนักงาน 

3.1 การปฏิบตัิตอ่ตนเอง 

3.1.1  ยึดมัน่ในการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั 

3.1.2 ศึกษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพ่ือเสริมสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ เพ่ือใหก้าร

ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3.1.3 ยึดมัน่ในคุณธรรม และตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด 

3.1.4 ละเวน้จากอบายมุข และส่ิงเสพติดทั้งปวง ไมป่ระพฤติตนในทางที่อาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติ และช่ือเสียง

ของตนเองและบริษัท เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดทุกประเภท ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง       

ไมห่มกมุน่ในการพนันทุกประเภท และไมเ่ผยแพร่ส่ือลามกต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.1.5 หลีกเล่ียงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษัทระหว่างพนักงานดว้ยกันเอง       

ซ่ึงหมายรวมถึงการให้กู ้ยืมเงินหรือกู ้ยืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่าง  ๆ การใช้เช็คแลกเงินสด             

การเล่นแชร ์เป็นตน้ 

3.2 การปฏิบตัิตอ่บริษทั 

3.2.1 ปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกายและ

ก าลงัความคิดในการท างาน โดยถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

3.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความขยันหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหม้ี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3.2.3 เป็นผูม้ีวินัย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนียม และประเพณีอนัดีงาม ไมว่า่จะ

ระบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมก่็ตาม 

3.2.4 พึงรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม รวมทั้งไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงของบริษัท 

3.2.5 ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยัดและดูแลมิให ้สูญหาย          

หรือเสียหาย อีกทั้งไมน่ าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 

3.2.6 หา้มเขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท า หรือปกปิดการกระท าใด ๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

หรืออาจท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดต้ามความยุติธรรม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการ

กระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย 

3.2.7 ไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งทางการเงิน หรือกอ่ภาระผูกพนัทางการเงินใด ๆ กบับุคคลอ่ืนที่มีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งกบังานของบริษัท 

3.2.8 ปฏิบติัหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน 

3.2.9 ไม่ใชอ้ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ่ื้นใช้อ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

แสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

3.2.10 มีความมุ่งมัน่ มีจิตส านึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบร่วมกนัต่อบริษัทฯ ที่จะด าเนินการใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงค์ภายใตน้โยบายอาชีวอนามยัความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษัท

โดยตอ้งยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีได้

ก าหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่าว 
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3.3 การปฏิบตัิตอ่พนกังานอ่ืน 

3.3.1 เสริมสรา้งการท างานเป็นทีมโดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั เพ่ือประโยชน์ต่องาน

ของบริษัทโดยส่วนรวม 

3.3.2 ปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนเองใหส้ามารถท างาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้และไมปิ่ดบงัขอ้มลูที่จ าเป็นในการปฏิบติังานของเพ่ือนรว่มงาน 

3.3.3 ใหเ้กยีรติผูอ่ื้น โดยไมน่ าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

3.3.4 ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.3.5 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนับถือ 

3.3.6 มีความสุภาพต่อผูร้่วมงาน และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

3.3.7 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารบัฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ัง่ 

3.3.8 หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอ่ืน ทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการปฏิบติังานและเร่ือง

ส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วจิารณ์ในลกัษณะท่ีจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแกพ่นักงาน หรือภาพพจน์

โดยส่วนรวมของบริษัทฯ 

3.3.9 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมต่อพนักงานอ่ืน 

3.3.10 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอ่ืน โดยการกระท าดังกล่าวก่อใหเ้กิดความ

เดือดรอ้น ร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีบั ่นทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์         

หรือกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืน โดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการลวนลามอนาจาร การเกี้ ยวพาราสี หรือล่วงเกินทางเพศ ไมว่า่จะดว้ยวาจาหรือรา่งกาย 

3.4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.4.1 หลีกเล่ียงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้ง          

ไมเ่ผยแพรข่อ้มูลหรือข่าวสารของขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต ดงักล่าวต่อผูอ่ื้น 

3.4.2  หลีกเล่ียงที่จะส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสรา้ง

ความร าคาญต่อผูอ่ื้นหรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

3.4.3  พนักงานท่ีมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงเน้ือหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ่ื้น จะกระท าการดังกล่าว     

ก็ต่อเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูม้ีอ านาจเท่าน้ัน 

3.4.4 พนักงานท่ีเขา้ถึงเน้ือหาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ของผูอ่ื้นโดยมิไดร้บัอนุญาตจะถือวา่มีความผิด 

3.4.5  พนักงานไม่ควรล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอรท่ี์ผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นกาลเฉพาะ 

และหา้มน ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบอนัจะท าใหเ้กิดความเสียหายแกผู่อ่ื้น 

3.4.6  ห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะ         

และมาตรการน้ันมิไดม้ีไวส้ าหรบัตน 

3.4.7  หา้มกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือดกัรบัไวซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์

ของผูอ่ื้นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอรน้ั์นมิไดม้ีไวเ้พื่อประโยชน์

สาธารณะหรือเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได ้  

3.4.8 ห้ามท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เป ล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่ วน ซ่ึง

ขอ้มลูคอมพิวเตอรข์องผูอ่ื้นโดยมิชอบ   
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3.4.9 หา้มท าดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหก้ารท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงับ ชะลอ 

ขดัขวาง หรือรบกวนจนไมส่ามารถท างานตามปกติได ้

3.4.10 หา้มส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน โดยปกปิดหรือปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าวอนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบุคคลอ่ืน 

3.4.11 หา้มกระท าโดยประการท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอรห์รือระบบคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่คงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือระบบ

คอมพิวเตอรท์ี่มีไวเ้พ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


