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สารจากประธานกรรมการ 

 
บริษทัไดมี้การด าเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณ

ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท างานด้วยความซ่ือสัตย ์
สุจริต และเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเร่ืองของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

 

ผลพวงจากการยดึถือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจน้ี คณะกรรมการเช่ือมัน่วา่จะยงัประโยชน์ใหบ้ริษทัฯ
อยูร่อด และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัสงัคมและประเทศชาติสืบไป 
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ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

2. ก ากับดูแลการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการ 
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือปกป้องและเพ่ิมผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

3. มุ่งมัน่ในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืน
จากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ีดีของบริษทัฯ 

4. เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประเมินบริษทัฯ โดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทัฯ   เป็นปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้ งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ  ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. การแต่งตั้งและโยกยา้ย   รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน  กระท าดว้ยความสุจริตใจ  และ

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 
4. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ 

อาทิ การจดัสมัมนา  ฝึกอบรม อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 
5. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
6. ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน 

ผลการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยค านึงถึงความสามารถของ
บริษทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

7. จดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เงินกูย้ืม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัให้มีรถ
รับส่ง การจัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย (Fitness) รวมทั้ งส่วนลดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ      
เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน ซ่ึงขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกข์
ดงักล่าว จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และก าหนดวธีิการแกไ้ข  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
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นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมัน่ พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานให้สอดคลอ้ง
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะด าเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยั
ของพนกังาน 

3. บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ือควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความ
เจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อพนักงาน 
รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร อยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมัน่ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตส านึกในดา้นความปลอดภยั 
และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นส่ิงส าคัญยิ่ง เป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหาร ผูบ้ังคบับัญชาทุกระดับ  และพนักงานทุกคน จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

จรรยาบรรณของพนักงาน  
 

บริษทัฯ ไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบติัส าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนกังาน 
โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่ มือพนักงาน HR Website ของกลุ่มบริษัทฯ  (www.samarthre.com) ซ่ึง
จรรยาบรรณดงักล่าวก็ไดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ เพ่ือถือปฏิบติั ดงัน้ี 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทัฯ ก าหนด  
2. พนักงานบริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและค าแนะน าโดยชอบของ

ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมาย 
3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ความรู้ความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาท างานและมาปฏิบติังานโดยสม ่าเสมอ 
6.  พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัท่ีดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
 

บริษทัฯ  เช่ือมัน่ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจอย่างต่อเน่ืองให้กบัลูกคา้  ซ่ึงเป็นผูมี้
พระคุณของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

1. มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาและพฒันาบริการใหมี้คุณภาพ มีความทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้   โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิด

เก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

http://www.samarthre.com/
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4. จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีบริษทัฯ จะ
ไดป้้องกนั / แกไ้ขปัญหา ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาการ
ใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้างและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบั

บริษทัฯ ใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคัญประการหน่ึงด้วย 
ความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัฯ ไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัหาอุปกรณ์และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบและมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงัน้ี 
- ก าหนดระเบียบในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และด าเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 
- มีการแข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  
- จดัท าสัญญาท่ีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสัญญาท่ีก าหนดไว ้
และมีความเป็นธรรมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

- จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่งครบถว้น 
และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขของการช าระเงินท่ีตกลงกนั 
2. พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญา พบปะคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น รวมถึงมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 
4. ไม่กระท าการโฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผิด 
5. ไม่ท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย  ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 
6. หลีกเล่ียงการซ้ืออุปกรณ์และ/หรือบริการกบัคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่  หากพบวา่คู่คา้
มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวอนั
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้กบัผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวนิยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือใหก้บัเจา้หน้ี โดยบริษทัฯ ได้
ยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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1. ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกบัเจา้หน้ีไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 
2. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ี หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 

3. ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี 
ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร รับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

4. การพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
1. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 
3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น หรือคู่แข่งทางการคา้ 
4. ไม่แทรกแซง  หรือท าการส่ิงใดในทางลบัตอ่คู่แข่งทางการคา้  ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบ  อนัเป็นการ

สร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ 

นโยบายการฟอกเงิน 
 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลักเกณฑ์  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 
โดยบริษทัฯ จะยดึมัน่ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบเก่ียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมอยา่งเคร่งครัด  

 

นโยบายด้านภาษี 
บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงัน้ี 

1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. ด าเนินการน าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
3. ด าเนินการใหมี้การประเมินความเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้ง  

 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทัฯ ยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริม
ใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 

 

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
- บริษทัฯ ใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
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- บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

 

2. การปฏบิัตต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 
 

- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือ
ชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ท่ี
การงานตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความ
เส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  

- บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยก าหนดผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนกังานศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษาและ
การอบรมในระยะสั้นและระยะยาว 

- การด าเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหนา้ท่ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ 
เช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการท างานปลอดจากการกดข่ีข่มเหงหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  โดยบริษทัฯ มีแนวทาง
ในการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การท างานของพนกังาน
เพ่ือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน  

  
 


