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สารจากประธานกรรมการ 

 ตลอดการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯบริหารงานดว้ยความมุ่งมัน่ โดยมีเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนิน

ธุรกิจดา้นวิศวกรรมส่ือสารและการใหบ้ริการจดัจ าหน่ายสินคา้วิศวกรรม งานระบบ ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถืออย่าง

กวา้งขวางดว้ยการจดัการอยา่งมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล โดยยดึมัน่ในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัทุก

ฝ่ายอยา่งมีคุณธรรม ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยบนัทึกเป็นจรรยาบรรณพนักงาน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลใหม่ ภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการ

บริหารจดัการดว้ยความโปร่งใส อนัจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ  

 จริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ี   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติท่ีดี           

และเหมาะสม เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้

การด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ และภารกิจ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตามท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตาม

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณธุรกิจน้ีจะไดร้ับการทบทวนและปรบัปรุงเสมอ เพื่อใหเ้หมาะสม กบัสภาพสถานการณ์

ปัจจุบัน และเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าแนวทางท่ียึดถือปฏิบัติอยู่น้ัน สามารถท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ และ

เป้าหมายรวมทั้งสรา้งความส าเร็จใหก้บับริษัทไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

ทั้งน้ี กระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกนัยึดถือและปฏิบติัตาม

จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฉบบัน้ีดว้ยความมุ่งมัน่ จริงใจ และช่วยกนัรกัษาไวใ้หท้รงคุณค่าคู่กบัองคก์รของ

เราอยา่งยัง่ยนืตลอดไป  

 

         อนุมติั วนัท่ี23 กุมภาพนัธ ์2560 

       ทบทวน วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 

 

             (นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์) 

                 ประธานกรรมการ 
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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 ยดึมัน่ในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเสมอภาค

และเท่าเทียมกนั 

3. ด าเนินธุรกิจโดย ไม่พึงประสงค์ใหพ้นักงานรับเงินหรือส่ิงของท่ีมีค่าจากผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจกับเครือฯ     

ทุกฝ่ายซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

4. ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง 

5. ด าเนินธุรกิจภายใต้การหาผลประโยชน์ในทางท่ีชอบและเปิดเผย โดยไม่ใหเ้งินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด   

เพื่อชกัน าใหก้ระท าหรือละเวน้กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไม่ถูกตอ้ง 

6. ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในส่ิงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากบริษัทฯ   

โดยยอมรบัการตรวจสอบ และพรอ้มท่ีจะรบัผิดชอบในผลการตรวจสอบน้ันๆตามขอ้เท็จจริง 

7. ด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุกประเทศ            

ทุกวฒันธรรมและทุกสถานการณ ์โดยจะยดึหลกัการเคารพต่อแนวปฏบิติัสากล 
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1. จรรยาบรรณตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1.1 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

1.1.1 ปฏบิติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งสุดความสามารถและด าเนินการใดๆดว้ยความเป็นธรรมต่อผู ้

ถือหุน้ทุกราย 

1.1.2 ปฏบิติัและรกัษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

1.1.3 ก ากบัดูแลการบริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และจดัหากระบวนการในการควบคุมความ

เส่ียง เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ น เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้สูงสุด 

1.1.4 จดัท ารายงาน เปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษัทอย่างสม า่เสมอ และการปฏิบติัอื่นๆ

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา ตามความเป็นจริง 

1.1.5 รายงานใหผู้ ้ถือหุน้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผล

สนับสนุนอยา่งเพียง 

1.1.6 เคารพในสิทธิการน าเสนอขอ้มลูท่ีมีประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบริหาร

ของบริษัทฯ 

1.1.7 ก ากบัดูแลใหม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือรอ้งเรียน และด าเนินการแกไ้ขรวมทั้ง

แจง้ผลใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบโดยเร็ว 

 

1.2 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 

1.2.1 ปฏบิติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค  

1.2.2 ก ากบัดูแลใหลู้กคา้ไดร้ับประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นราคา บริการ และคุณภาพสินคา้ตามมาตรฐานสากล 

ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม  

1.2.3 ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ และเมื่อเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง

รีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

1.2.4 มุ่งมัน่สรา้งความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ เพื่อสรา้งความไวว้างใจความ

น่าเช่ือถือแก่ลูกคา้อยา่งประทบัใจ เพื่อรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบยัง่ยนื 

1.2.5 รกัษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจงั และไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและหรือ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1.2.6 ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันเหตุการณ์ และไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

1.2.7 ปฏบิติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่รบัหรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

1.2.8 จดัใหม้ีช่องทางเพื่อใหลู้กคา้แสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียน อาทิเช่น สินคา้ บริการ หรือการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ รวมทั้งด าเนินการแกไ้ขและแจง้ผลใหผู้ค้า้ทราบโดยเร็ว 

 

1.3 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่คู่คา้  

1.3.1 ปฏบิติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ อยา่งเคร่งคดั 

1.3.2 จ่ายช าระเงินใหคู้่คา้ตรงตามระยะเวลา และตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นการล่วงหน้า 

1.3.3 เมื่อเกิดกรณีไม่สามารถปฏบิติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

1.3.4 ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างโปร่งใส่ เป็นธรรมและเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทั้งสองฝ่าย 

1.3.5 ปฏบิติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่รบัหรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ 
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1.3.6 รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่ค ้า ไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ

ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 

1.3.7 ในการคัดเลือกคู่คา้ เพื่อจัดซ้ือ จัดจา้ง หรือด าเนินการอื่น  ๆ ตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้

ระเบียบปฏบิติัของบริษัท  

เกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ 

1.3.7.1 เป็นบริษัทท่ีมีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้ 

1.3.7.2 เป็นบริษัทท่ีผลิต หรือ จ าหน่ายสินค้าท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการและสามารถ

ตรวจสอบได ้

1.3.7.3 เป็นบริษัทท่ีสามารถจดัการปัญหาในการใหบ้ริการทั้งในดา้นการส่งสินคา้ , และการจดัการ

เมื่อสินคา้มีปัญหา 

  

1.4 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่คู่แข่งทางการคา้ 

1.4.1 แขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม และประพฤติปฏบิติัภายใตก้รอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี 

1.4.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งเพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัทางการคา้ ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต

หรือไม่เหมาะสม 

1.4.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการใหร้า้ยป้ายสีโดยปราศจากความจริง 

 

1.5 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่เจา้หน้ี 

1.5.1 ปฏิบัติตามเง่ือนไข สัญญา และขอ้ผูกพันท่ีตกลงกันไวก้ับเจา้หน้ี อย่างเคร่งคัดทั้งในแง่การช าระคืน    

หน้ี เงินกู ้ดอกเบ้ีย การดูแลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั เร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินและเร่ืองอื่นๆ กรณีท่ีไม่

สามารถปฏบิติัไดต้ามขอ้ผูกพนัในสญัญา ตอ้งรีบรายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

1.5.2 รายงานฐานะทางการเงินกบัเจา้หน้ีตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกูอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และตรงเวลา

อยา่งสม า่เสมอ 

 

1.6 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 

1.6.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั เพื่อบริหาร

ความสัมพนัธร์ะหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งเป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อใหเ้กิดความสงบสุขและความเจริญ

มัน่คง 

1.6.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน           

ของพนักงานแต่ละคน 

1.6.3 จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงาน 

1.6.4 การด าเนินการแต่งตั้ง โยกยา้ย ใหร้างวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต และตั้งอยู่

บนพื้ นฐานความรู ้ความสามารถหรือการปฏบิติังานของพนักงาน้ันๆ 

1.6.5 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรูแ้ละความสามารถใหไ้ดร้บัอยา่งทัว่ถึงและสม า่เสมอ 

1.6.6 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และทรพัยสิ์นของพนักงาน 

1.6.7 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.6.8 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น      

เพื่อก าหนดทิศทาง การบริหารและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

1.6.9 ปฏบิติัต่อพนักงานบนพื้ นฐานหลกัสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วนบุคคล 

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 านึกพนักงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดกับพนักงาน      

ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

1.7.3 ใหค้วามร่วมมือและควบคุมใหม้ีการปฏบิติัอยา่งเคร่งครดั ตามเจตนารมณข์องกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.7.4 จดัใหม้ีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และรับขอ้รอ้งเรียนในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบ    

ต่อภาครัฐ ชุมชนและสังคม รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อประโยชน์ในการอยู่

ร่วมกนัอยา่งยัง่ยนื  

 

1.8 การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

1.8.1 ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งเคร่งครดั รวมทั้งวางแผนในการควบคุม ดูแล การด าเนินงานใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

1.8.2  สนับสนุน ส่งเสริมใหค้วามรู ้ฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งสม า่เสมอ รวมทั้งสรา้งจิตส านึกใหพ้นักงานในการใชท้รพัยากร วสัดุ หรืออุปกรณต่์างๆอยา่งคุม้ค่า

และไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

1.8.3 จัดให้มี ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับขอ้ร้องเรียนในเร่ืองผลกระทบ           

ต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ปรบัปรุงแกไ้ข

อยา่งไม่ชกัชา้ และรายงานใหผู้ท่ี้รอ้งเรียนรบัทราบอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

 

1.9 การไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

1.9.1 บุคลากรของบริษัท มีหน้าท่ีท่ีต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีบริษัทเป็นเจา้ของไม่ให ้      

ถูกละเมิดหรือถูกน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

1.9.2 บุคลากรของบริษัท ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื่น ไม่น าไปใช้เพื่อ

ผลประโยชน์ใดๆ 

 

1.10 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.10.1 ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครดั 

1.10.2 ใหค้วามเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเสมอภาคอยา่งเท่าเทียม 

 

1.11 การรกัษาความลบัและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

1.11.1 ควบคุม ดูแล ขอ้มูลภายในของบริษัท และรักษาความลบัของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคล

อื่น และไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการท าธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัท  

1.11.2 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีได้

จากต าแหน่งหน้าท่ี ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  

1.11.3 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง เพียงพอและครบถว้น ทนัเวลา ตามหลักเกณฑ์ และขอ้ก าหนด

ต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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1.11.4 ละเวน้หรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

บริษัท โดยตนเองไม่มีอ านาจหน้าท่ีหรือเร่ืองอื่นใดท่ีอาจจะกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการ

ด าเนินงานของบริษัท 

1.11.5 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท 

1.11.6 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด และตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทเป็นท่ีตั้ง รวมทั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวโยงกนัอย่าง

เคร่งครดั ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1.11.7 บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่ไดร้บัผลประโยชน์หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทคู่แข่งหรือกิจการใดๆรวมถึงผูค้า้ 

ผูข้ายท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย อย่างไรก็ตามกรณีท่ีหุน้ของบริษัทคู่แข่ง กิจการ หรือบุคคลดังกล่าวจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ถือว่าซ้ือหุน้ของบริษัทฯ 

 

1.12 การรบัและใหข้องขวญั 

1.10.1 ไม่เรียก รบั หรือยนิยอมท่ีจะรบัเงิน ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใดจากผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัท 

1.10.2 อาจรบั หรือใหข้องขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญัน้ันตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ

เชิงธุรกิจใดๆ 

1.10.3 ไม่รบัเล้ียงในลกัษณะท่ีเกินกว่าเหตุความสมัพนัธป์กติจากบุคคลอื่น ท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษัท 

 

1.13 การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

1.13.1 ควบคุม ดูแล ขอ้มูลภายในของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลอื่น และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองในการซ้ือ ขายหุน้ของบริษัท  

1.13.2 ควบคุม ดูแล ใหม้ีกระบวนการในการรายงานการซ้ือ ขาย หลักทรัพย ์ของกรรมการ ผูบ้ริหารให้

รายงานการซ้ือ ขายหลักทรัพย ์ภายใน 3 วนั นับจากการท ารายการ และท าการรายงานการซ้ือขาย 

หลกัทรพัย ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ใหค้ณะกรรมการรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

1.14 การจดัหา 

1.14.1 วางตวักบั ผูค้า้/ผูข้าย ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่าน้ัน ควรระมดัระวงัอย่าให้เกิดขอ้ครหาว่า

ไดม้ีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูค้า้/ผูข้าย รายใดรายหน่ึงมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจท าใหเ้กิด

การตัดสินใจเลือกจดัหา การจดัประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาค     

เท่าเทียมกนัต่อทุกราย 

1.14.2 ใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง ถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผูค้า้/ผูข้าย โดยไม่ท าใหผู้ค้า้/ผูข้าย รีบตดัสินใจดว้ย

ความเขา้ใจท่ีผิดพลาด หรือไดร้บัขอ้มลูท่ีถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้นเท่าท่ีควรจะได ้

1.14.3 ไม่รบัของก านัล สินน ้าใจ การรบัเชิญไปงานเล้ียงสงัสรรค ์หรืองานเล้ียงรบัรองจาก ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีจดัขึ้ น

เป็นการส่วนตวั หรือหมู่คณะใดคณะหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจงรวมถึงการรบัเชิญไปดูงานท่ี ผูค้า้/ผูข้าย

เสนอตัวเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งให้ หรือการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ผู ้ค ้า/ผู ้ขาย      

ส าหรบักิจกรรมภายในต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่าง ๆ ท่ีอาจะมีขึ้ น และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ความโน้มเอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษ 
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1.14.4 ไม่หวงัหรือเรียกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวั หรือหมู่คณะจาก ผูค้า้/ผูข้าย ไม่ว่าในโอกาส 

หรือสถานการณใ์ด ๆ และไม่รบัเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งส้ิน 

1.14.5 ไม่เชิญ ผูค้า้/ผูข้าย เขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ไดม้ีความตอ้งการจดัหาอย่างแทจ้ริง 

หรือตั้งใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจาก ผูค้า้/ผูข้าย รายน้ัน ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเมื่อพิจารณา

แลว้เห็นว่า มีคุณสมบติั ความตั้งใจ ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแขง่ขนั โดยหวงัจะไดร้บัการจดัหาในท่ีสุด

เท่าน้ัน ไม่ควรเชิญ ผูค้า้/ผูข้าย มาประกวดราคา เพียงเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรบัตั้งเง่ือนไขต่อรอง

กบัผูค้า้/ผูข้าย รายอื่น หากตอ้งการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใชจ้่าย หรือจดัท างบประมาณ

จะตอ้งแจง้ให ้ผูค้า้/ผูข้าย ทราบอยา่งชดัเจนล่วงหน้า 

1.14.6 ใชห้ลกัเกณฑ ์ขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้ง และปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั 

หากรายหน่ึงรายใดรอ้งขอ และไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลเพิ่มเติมน้ันควรถูกส่งไปรายอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้อ้ง

ขอด้วย หรือหากรายหน่ึงรายใดรอ้งขอและได้รับอนุญาตใหเ้ล่ือนก าหนดวันส่งเอกสารการประมูล        

ก็จะตอ้งแจง้วนัครบก าหนดใหม่น้ันใหร้ายอื่น ๆ ทราบโดยทนัทีเช่นกนั 

1.14.7 รกัษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้ับจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลับ ไม่ควร

เปิดเผยตวัเลขราคา หรือขอ้มลูทางเทคนิคท่ีไดร้บัจากรายหน่ึงใหก้บัรายอื่นทราบ 

1.14.8 ด าเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยุติธรรม และซ่ือสตัย ์และไม่ใหอ้ิทธิพลใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้

 

1.15 รายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 

1.15.1 จัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเช่ือถือได้ โดยจัดท าขึ้ นตาม

มาตรฐานการบญัชีซ่ึงเป็นท่ีรบัรองโดยทัว่ไป 

1.15.2  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

กฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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2. จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการบริษัทฯ ด าเนินงานในกรอบจริยธรรมสูงสุดและตอ้งด ารงตนหรือปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครดัเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงการด ารงตนเป็นตน้แบบท่ีดีใหแ้ก่พนักงานในองคก์ร ดงัน้ี 

1. ปฏบิติัหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั เพื่อผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ 

3. บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง         

และวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครดั 

4. ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับริษัทไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

5. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะกับบริษัทเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุด

อื่น ๆ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุน ใหพ้นักงานมีจริยธรรมทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการท างาน ตลอดจนมีการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

8. ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจัดการใด  ๆ ในบริษัทอื่นท่ีมีผลบัน่ทอน

ผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้ อประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือของผูอ้ื่น 

9. รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับขององค์กรไม่ใหร้ัว่ไหลไปยงับุคคลอื่น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

องคก์รยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎมาย 

10. รายการเกี่ยวโยง/รายการระหว่างกนั/รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะใหป้ฏบิติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งใหร้ายงาน

ใหบ้ริษัทรบัทราบทนัทีท่ีเกิดรายการ รวมทั้งใหม้ีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | P a g e  
 

3. จรรยาบรรณพนักงาน 

3.1 การปฏิบตัิตอ่ตนเอง 

3.1.1  ยดึมัน่ในการปฏบิติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครดั 

3.1.2 ศึกษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อเสริมสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ เพื่อใหก้าร

ปฏบิติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้ น 

3.1.3 ยึดมัน่ในคุณธรรม และตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอื่นใด 

3.1.4 ละเวน้จากอบายมุข และส่ิงเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติ และช่ือเสียง

ของตนเองและบริษัท เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดทุกประเภท ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง       

ไมห่มกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่เผยแพร่ส่ือลามกต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.1.5 หลีกเล่ียงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษัทระหว่างพนักงานด้วยกันเอง       

ซ่ึงหมายรวมถึงการให้กู ้ยืมเงินหรือกู ้ยืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่าง  ๆ การใช้เช็คแลกเงินสด             

การเล่นแชร ์เป็นตน้ 

3.2 การปฏิบตัิตอ่บริษทั 

3.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกายและ

ก าลงัความคิดในการท างาน โดยถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

3.2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหม้ี

ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

3.2.3 เป็นผูม้ีวินัย และประพฤติปฏบิติัตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนียม และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะ

ระบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม 

3.2.4 พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสังคม รวมทั้งไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงของบริษัท 

3.2.5 ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยัดและดูแลมิให้สูญหาย          

หรือเสียหาย อีกทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

3.2.6 หา้มเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท า หรือปกปิดการกระท าใด ๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

หรืออาจท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดต้ามความยุติธรรม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการ

กระท าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

3.2.7 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน หรือก่อภาระผูกพนัทางการเงินใด ๆ กบับุคคลอื่นท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งกบังานของบริษัท 

3.2.8 ปฏบิติัหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน 

3.2.9 ไม่ใชอ้ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

3.2.10 มีความมุ่งมัน่ มีจิตส านึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัทฯ ท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคภ์ายใตน้โยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษัท

โดยตอ้งยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีได้

ก าหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่าว 
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3.3 การปฏิบตัิตอ่พนกังานอ่ืน 

3.3.1 เสริมสรา้งการท างานเป็นทีมโดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่องาน

ของบริษัทโดยส่วนรวม 

3.3.2 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ปรับตนเองใหส้ามารถท างาน

ร่วมกบับุคคลอื่นได ้และไม่ปิดบงัขอ้มลูท่ีจ าเป็นในการปฏบิติังานของเพื่อนร่วมงาน 

3.3.3 ใหเ้กียรติผูอ้ื่น โดยไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

3.3.4 ผูบ้งัคบับญัชาปฏบิติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.3.5 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนับถือ 

3.3.6 มีความสุภาพต่อผูร่้วมงาน และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ้ื่น 

3.3.7 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารบัฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้ นไปเป็นผูส้ัง่ 

3.3.8 หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอื่น ทั้งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานและเร่ือง

ส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์

โดยส่วนรวมของบริษัทฯ 

3.3.9 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมต่อพนักงานอื่น 

3.3.10 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระท าดังกล่าวก่อใหเ้กิดความ

เดือดร้อน ร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์         

หรือกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่น โดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าว

ครอบคลุมถึงการลวนลามอนาจาร การเกี้ ยวพาราสี หรือล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะดว้ยวาจาหรือร่างกาย 

3.4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.4.1 หลีกเล่ียงการเขา้ถึงขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้ง          

ไม่เผยแพร่ขอ้มลูหรือขา่วสารของขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต ดงักล่าวต่อผูอ้ื่น 

3.4.2  หลีกเล่ียงท่ีจะส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสรา้ง

ความร าคาญต่อผูอ้ื่นหรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

3.4.3  พนักงานท่ีมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงเน้ือหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ื่น จะกระท าการดังกล่าว     

ก็ต่อเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูม้ีอ านาจเท่าน้ัน 

3.4.4 พนักงานท่ีเขา้ถึงเน้ือหาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ของผูอ้ื่นโดยมิไดร้บัอนุญาตจะถือว่ามีความผิด 

3.4.5  พนักงานไม่ควรล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอรท่ี์ผูอ้ื่นจดัท าขึ้ นเพื่อเป็นกาลเฉพาะ 

และหา้มน ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบอนัจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น 

3.4.6  ห้ามพนักงานเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเขา้ถึง โดยเฉพาะ         

และมาตรการน้ันมิไดม้ีไวส้ าหรบัตน 

3.4.7  หา้มกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อดกัรบัไวซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์

ของผูอ้ื่นท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์น้ันมิไดม้ีไวเ้พื่อประโยชน์

สาธารณะหรือเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได ้  

3.4.8 ห้ามท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เป ล่ียนแปลง หรือเพิ่ มเติมไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ซ่ึง

ขอ้มลูคอมพิวเตอรข์องผูอ้ื่นโดยมิชอบ   
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3.4.9 หา้มท าดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหก้ารท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่นถูกระงบั ชะลอ 

ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได ้

3.4.10 ห้ามส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มลูดงักล่าวอนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบุคคลอื่น 

3.4.11 หา้มกระท าโดยประการท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอรห์รือระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

เกี่ยวกับ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่คงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือระบบ

คอมพิวเตอรท่ี์มีไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


