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สารจากประธานกรรมการ
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจบนหลักการมีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี มีความสาคัญยิง่ ต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) จึงยึดมัน่ อุดมการณ์ในการดาเนิน
ธุ รกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยคานึงถึงความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยและสังคมโดยรวม รวมถึงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานทุกท่านใช้เป็ น
หลักประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยหลักจรรยาบรรณที่ดี
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มี “คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ” ฉบับนี้
และปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่าน นาหลักจริ ยธรรมตามคู่มือฉบับนี้ ใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความเจริ ญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่ อง
ประธานกรรมการ
เดือน พฤษภาคม 2559
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1. อุดมการณ์ ของบริษทั ฯ
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ของคนไทยซึ่งดาเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530
และได้ขยายกิจการเจริ ญก้าวหน้าได้เป็ นลาดับ

“คุณภาพต้ องมาก่ อน ทุกขั้นตอนเราใส่ ใจ”
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ คือ
ความเป็ นธรรม
คุณค่าของบุคลากร
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย
มุ่งมัน่ พัฒนา

1.1 ความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รับความเป็ นธรรมโดยดาเนินธุรกิจให้มีความ
มัน่ คง มีผลกาไร เพื่อส่งผลดีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
บริ หารจัดการด้านสวัสดิการและผลตอบแทนให้กบั พนักงานโดยให้อยูใ่ นระดับชั้นนาเมื่อเทียบกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน
ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง จาหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
ปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในองค์กร และผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ อาทิ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน คู่แข่งทางการค้าให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ

1.2 คุณค่ าของบุคลากร
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสาคัญ และการที่บริ ษทั ฯ ก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้
เพราะมีพนักงานที่เป็ นคนดี มีความรู ้ความสามารถ และมีจริ ยธรรมเป็ นสาคัญ
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เจริ ญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ส่งเสริ ม
จริ ยธรรมความผูกพันทางใจให้พนักงาน รู ้จกั ทาชีวติ ให้ประสบความสาเร็ จ วิธีการทางานที่ได้ผล มีคุณธรรมของ
คนดี เกิดความมัน่ ใจที่จะทางานกับบริ ษทั ฯตลอดไป

1.3 รับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบถึงการอนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึง
การให้ความสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความยัง่ ยืนของสังคมและของ
ธุรกิจ

1.4 มุ่งมั่นพัฒนา
บริ ษทั ฯ มุ่งทาการทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลดีกว่าเดิมเสมอในทุกๆ ด้าน
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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2. จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งพนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ฯ ดังนี้

2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารเงิน
ของผูอ้ ื่น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2.2 ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ตถูกต้องและมีจริ ยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่าง
ที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริ ญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน โดยยึดหลักความเป็ นธรรม ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในทาประโยชน์ส่วนตน โดยการละเว้นการเข้าซื้อ-ขายหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ อย่างน้อย
30 วัน และภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 3 วันทาการ

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทน
หรื อสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ง
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ซึ่งช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ สั้นลง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในซึ่งจากัดให้รับรู ้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสูงเท่านั้น และเปิ ดเผย
ต่อพนักงานของบริ ษทั ตามความจาเป็ นเท่าที่ตอ้ งทราบในการปฏิบตั ิงาน และกาหนดให้ผบู ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ ง
รายงานการถือหลักทรัพย์ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการควบคุมภายในเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริ ษทั
โดยมีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารทาการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารได้รับทราบข้อมูลที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของ
บริ ษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาทุกปี โดยมีกรรมการบริ ษทั กรรมการการตรวจสอบ และมี
ตัวแทนของผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
บริ ษทั ฯได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน หนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียด
ครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผถู ้ ือ
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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หุน้ ตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว๊ปไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.thailuxe.com

2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณค่ายิง่
จึงเป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ิเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการ
อบรมพัฒนาส่งเสริ มพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงาน
ที่เรี ยนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบตั ิ การ
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับความคิดเห็นในเว๊ปไซด์ของบริ ษทั หรื อแจ้งเบาะแสใด ๆ หากมีการ
ทุจริ ตในองค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

2.6 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสาเร็ จของธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมี
เจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
ตลอดเวลา อาทิ ส่งมอบสิ นค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามกาหนดหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาที่เป็ นธรรม ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความ
สุภาพมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้า และการกูย้ มื อย่างเคร่ งครัด ไม่หาเหตุบ่าย
เบี่ยง เพื่อให้การชาระเงินล่าช้าหรื อผิดนัดชาระ

2.8 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั ฯ มีการซื้อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2.9 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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บริ ษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริ ตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม หรื อทาลายคูแ่ ข่งขัน

2.10 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม และส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่หน่วยงานของบริ ษทั ฯตั้งอยู่ ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ ที่จะใช้ความพยายามอย่างถูกต้องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน และรวมถึงการดาเนินการ
เพื่อคืนกาไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คม และปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม มีการดาเนินการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม
โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่ องใช้อุปกรณ์ในการดาเนินงานของ
บริ ษทั เพื่อป้ องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น บริ ษทั ยังได้จดั ตั้งหน่วยงานภายในและมอบหมายให้มี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงดาเนินกิจกรรมด้าน CSR เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของลูกค้า, การสนับสนุน
การศึกษา, ประมงโรงเรี ยน, โรงงานสี ขาว, และรณรงค์การปลอดยาเสพติด

2.11 นโยบายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ซี่อสั ตย์ และรับผิดชอบ ด้ วยการปฏิบัติหน้ าที่ และสร้ าง
ความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
- ความถูกต้องตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงความสอดคล้องถูกต้องตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อวัฒนธรรมที่แต่ละท้องถิ่นยึดปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และจะไม่รับพนักงานที่ได้รับผลงานที่ละเมิดกฎหมาย หรื อโดยการ
กระทาที่ไร้จรรยาบรรณ
- ความสมดุล ซึ่งหมายถึงการปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ไม่วา่ ต่อองค์กร ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า ผูร้ ่ วม
ค้า คู่แข่ง และรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็ นธรรม โปร่ งใส
- หลักจริ ยธรรมที่เป็ นสากล ความถูกต้องคือหลักการที่เป็ นสากลใช้กบั ทุกเชื้อชาติ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆ
คนเท่ากันโดยไม่มีการแบ่งแยก หรื อกีดกันทางเพศ เชื้อชาติมีความเคารพต่อสิ ทธิของผูอ้ ื่น ด้วยหลักการ
ไม่ใช่ดว้ ยประโยชน์แอบแฝงอื่นใด และการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางาน
- ปฏิบตั ิตามสิ ทธิและกฎเกณฑ์ในสังคม ยึดหลักการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และข้อตกลงของสังคมที่
ทาให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมด เช่น สิ่ งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
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2.12 การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
- บริ ษทั ฯได้กาหนดเป็ นจรรยาบรรณของพนักงานที่จะต้องรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯทุกประเภท และความ
รับผิดชอบที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และไม่พึงกระทาการ
ใดๆที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรื อระบบควบคุมภายในบกพร่ อง ผ่านทาง website ในหัวข้อติดต่อเรา/ติดต่อ
สานักงาน/ติดต่อเรื่ อง/คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ ายตรวจสอบภายใน e-mail :
IA@thailuxe.com
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผูแ้ จ้ง
เบาะแสเป็ นความลับ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีกระบวนการดาเนินการหลังจากมีผแู ้ จ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะทาการรวบรวมสรุ ปเรื่ องดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริ ง และหากพบว่าเป็ นข้อมูลที่กระทบต่อบริ ษทั จะดาเนินการนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ต่อไป

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่ งใส และทัว่ ถึงทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและการสื่ อสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยรายงานประจาปี ผ่านทางช่องทางเว็ปไซด์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งคณะกรรมการได้จดั ให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงาน
ประจาปี นั้นด้วย

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นตัวแทนจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ต่างๆ จึงมีการถ่วงดุลอานาจอย่างพอเพียง
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนกากับ
ดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มี
ส่วนได้เสี ยในแต่ละเรื่ องจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อตัดสิ นใจใดๆ ในเรื่ องนั้นๆ
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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คณะกรรมการได้จดั ทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบ และเข้าใจถึงมาตรการ
ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการจัดหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดย
ใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลการประกอบการของบริ ษทั ฯ
ประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ต
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตั ินโยบาย รวมถึงกาหนดให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่า พนักงานทุกคนของบริ ษทั ได้ตระหนักดีและให้
ความสาคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน่

5. ข้ อประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามอุดมการณ์ และจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของ
พนักงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในรู ปแบบ “จรรณยาบรรณ 10 ประการ” ไว้ให้พนักงานนาไปใช้ในการทางานโดยถือเอา
คุณธรรมและความสุจริ ตเป็ นที่ต้งั ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณ 10 ประการ
1. ข้ าพเจ้ าจะจงรักภักดีต่อบริษัทฯ ประหนึ่งเป็ นครอบครัวของข้ าพเจ้ าเอง
คนที่มาทากิจการงานร่ วมกันในฐานะลูกจ้างฝ่ ายหนึ่งและนายจ้างฝ่ ายหนึ่งควรปฏิบตั ิต่อกันเสมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกันเพื่อความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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2. ข้ าพเจ้ าจะดารงชีวติ อย่ างมีศีลธรรม เรียบง่ าย และประหยัด
ปั จจัยที่เป็ นพื้นฐานความสาเร็ จ ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ ประกอบด้วย ศีลธรรม สมรรถะ รู ้จกั หาและรู ้จกั
ใช้ทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์
3. ข้ าพเจ้ าจะรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว บริษัทฯ และสังคม
ความรับผิดชอบจะสัมพันธ์ความดีงาม ความสุข และทาประโยชน์แก่คนใกล้ชิด สิ่ งแวดล้อม สังคม และ
ประเทศ ฯลฯ
4. ข้ าพเจ้ าจะยอมรับนับถือผู้ทมี่ คี ุณธรรม ความรู้ ความสามารถและไม่ ดูหมิน่ ผู้อื่น
บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มค่านิยมการยอมรับนับถือพนักงานที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรู ้ ความสามารถ
ให้เป็ นที่ยอมรับระหว่างกัน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดูหมิ่นผูอ้ ื่น
5. ข้ าพเจ้ าจะเสียสละประโยชน์ ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ ของหมู่คณะ
ความมีน้ าใจ เสี ยสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เอาใจใส่ช่วยเหลือต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อหมู่คณะ
อาทิ การทางานเป็ นทีม
6. ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับ และวินัยของบริษัทฯ โดยเคร่ งครัด
ความมีวนิ ยั
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้คนจานวนมากรวมกันทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คือความมีวนิ ยั ได้แก่
การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและประเพณี อนั ดีงามอย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะระบุไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม และมีจิตสานึกที่จะประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้นตลอดไป
การปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พึงปฏิบตั ิให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึง
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
7.

ข้ าพเจ้ าจะต้ องปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยไม่ เข้ าไป
เกีย่ วข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชั่น ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผูท้ าธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ฯ
พนักงานย่อมไม่เรี ยกรับหรื อยินยอมจะรับเงินสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผูแ้ ทนจาหน่าย
พ่อค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้า และผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน
เช่น ร่ วมทุนหรื อรวมทาการค้า ให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน เรี่ ยไร ให้เช็คแลกเงินสด ชื้อสิ นค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า
หรื อให้เช่า หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้
การรับของขวัญตามประเพณี เพณี นิยม
ในโอกาสตามประเพณี นิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน
ปกติวสิ ยั จากผูท้ าธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ให้พนักงานรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
การทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษทั ฯ

“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”
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พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้กบั กิจการงานของบริ ษทั ฯอย่างเต็มที่ ในกรณี ที่พนักงานมีความจาเป็ น
ที่ตอ้ งทางานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานของบริ ษทั ฯ แล้วงานนั้นต้องไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่องาน
ในหน้าที่ของตน และห้ามทางานอื่น ๆในเวลาทางานของบริ ษทั ฯ
การทุจริ ตต่อหน้าที่
พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ aในหน้าที่และหากพบเห็นหรื อสงสัยผูใ้ ด
ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
8. ข้ าพเจ้ าจะสร้ างเสริมความรักความเข้ าใจและความสามัคคีอนั ดีในบริษัทฯ
พนักงานที่ดี ต้องสร้างสรรค์สงั คม มีคุณธรรม มีความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบประโยชน์ และความสุข
9. ข้ าพเจ้ าจะรักษาผลประโยชน์ และความลับของบริษัทฯ โดยเคร่ งครัด
การรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯหมายถึงสังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงเทคโนโลยีความรู ้ทางวิชาการ
ข้อมูล เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิประโยชน์ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ และความลับของบริ ษทั ฯ พนักงานมีหน้าที่
และรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่ อมเสี ย สูญหาย
อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินโดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น
การรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
พนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้แก่กิจกรรม หรื อการ
กระทาใด ๆ อันอาจทาให้บริ ษทั ฯเสี ยประโยชน์หรื อได้ประโยชน์นอ้ ยกว่าที่ควร หรื อเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ
พนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรื อลงทุนใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันหรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ
การซื้อหุน้ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนในการกิจการของคู่แข่ง
หากพนักงานมีหุน้ ของคูแ่ ข่งจนทาให้พนักงาน
กระทาการละเว้นการกระทาที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อจนทาให้กระทบกระเทือนต่องานของพนักงานที่จะ
ปฏิบตั ิ การมีหุน้ นั้นก็ถือได้วา่ เป็ นเรื่ องไม่ควร แต่หากการลงทุนหรื อมีหุน้ อยูด่ ว้ ยแล้วก่อนที่จะเข้าเป็ น
พนักงานของบริ ษทั พนักงานจะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ หาประโยชน์
พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม

แม้วา่ บริ ษทั ฯจะไม่เสี ย

10. ข้ าพเจ้ าจะซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน พัฒนาตนเองและบริษัทฯให้ เจริญรุ่งเรื องสื บไป
คุณสมบัติพ้นื ฐานของพนักงาน ที่จะสร้างโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า สู่ความสาเร็ จสูงขึ้น เป็ นคนเก่ง
และคนดี
“ เกียรติยศย่ อมเกิดจากการกระทาทีส่ ุ จริต”

คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ หน้าที่ 10/13

สรุปได้ ว่า
จรรยาบรรณ 10 ประการของพนักงานมุ่งเน้ นคุณค่ าของบุคลากร โดยให้ พนักงานเป็ นจุด
ศู นย์ กลาง รู้ จกั ทาชีวติ ให้ ประสบความสาเร็จ ซึ่งเกิดจาก วิธีการทางานทีไ่ ด้ ผล และ คุณธรรมคนดี

6. การติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจนี้ อย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั อย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้กระทาการใด ๆ ที่ผดิ กฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด
หากมีการกระทาผิด
กฎหมายของรัฐ บริ ษทั ฯ จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า

ปัจจัยความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับ
ปั จจัยความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานในระดับ
สากล ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผลลัพธ์สุดท้ายในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยมีการบริ หารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดปรัชญา
และนโยบายบริ หารความเสี่ ยงไว้ ดังนี้

ปรัชญาการบริหารความเสี่ ยง
“บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ และตระหนักในความสาคัญของการบริ หา รและการควบคุมความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
ในอันที่จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง มีความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โดยใช้เป็ นเครื่ องมือทางการบริ หาร ที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จให้แก่บริ ษทั ฯ มากที่สุด ลดโอกาสของการ
ล้มเหลวและความสูญเสี ยให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษทั ฯ
อันจะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ”

นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
1. ส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสานึก และความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ อง
ความเสี่ ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ ยงต่อบริ ษทั ฯ ในกระบวนการบริ หารและปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้ง
บริ ษทั ฯ
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2. ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและ
เพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่ อสาร
ให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั ฯ
3. ให้มีการวัดผลความเสี่ ยงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ และเชิงปริ มาณ เช่น ผล
ขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
4. ให้มีการกาหนดเพดานความเสี่ ยง ( Risk Limit ) เพื่อจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยูภ่ ายในระดับที่
บริ ษทั ฯสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกาหนดเหตุการณ์หรื อระดับความเสี่ ยงที่เป็ นสัญญาณเตือนภัย (Warning
Sign) ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่
กาหนด
5. ให้มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการ
ควบคุมความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณากลัน่ กรองนโยบายกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสถานะความเสี่ ยง และการจัดการความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภาพ และทัว่ ถึงทั้งองค์กร
รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีหวั ข้อ “การประเมิน
ความเสี่ ยง” รวมอยูใ่ นแบบประเมินนั้นด้วย เพื่อให้เห็นการพัฒนาและการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง

7. ข้ อแนะนาเมื่อมีปัญหา
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ และข้อพึงประพฤติของพนักงานที่กาหนดไว้น้ ี คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุก
กรณี ที่อาจมีข้ ึน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ้น พนักงานควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นหรื อใช้
แนวทางความสบายใจ หมายถึง เมื่อทาสิ่ งใดลงไปแล้ว จะไม่เกิดความรู ้สึกที่ไม่สบายใจต่อสิ่ งที่ได้กระทาไป ซึ่งสามารถวัด
ได้ง่าย ๆ ก็คือ ให้สอบถามตัวเองว่า เราสามารถจะพูดหรื อเล่าสิ่ งที่เราจะทาหรื อได้ทาไปแล้วอย่างเปิ ดเผยให้กบั สาธารณะชน
หรื อคนที่อยูร่ อบข้าง ตามสถานการณ์น้ นั ๆ เช่น ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง ครอบครัวได้หรื อไม่ ถ้า
ตอบว่า “ได้ ” อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ก็หมายความว่า สิ่ งที่เราทาไปนั้น หรื อที่คิดจะทานั้นมีความถูกต้อง
บริ ษทั ฯส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงาน แจ้งการกระทาที่ผิดจริ ยธรรมให้ผบู ้ ริ หารทราบ โดยจะปกปิ ดผูแ้ จ้งเป็ น
ความลับ และป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพนักงานผูแ้ จ้ง
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คาปฎิญาณ
ข้ าพเจ้ าพนักงาน บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ขอประกาศปฏิญาณว่า
1. ข้ าพเจ้ าจะถือปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯในการดาเนินชีวติ และการ
ทางาน
2. ข้ าพเจ้ าจะไม่ เข้ าไปเกีย่ วข้ องการใด ๆ ทีผ่ ดิ จริยธรรมทั้งต่ อหน้ าและลับหลัง
ยึดถือจรรยาบรรณของพนักงาน 10 ประการโดยเคร่ งครัด
3. ข้ าพเจ้ าจะผดุงและสนับสนุนจริยธรรมให้ คงอยู่โดยการ
- ถ่ ายทอดจริยธรรม
- แจ้ งเหตุต้องสงสั ยทีผ่ ดิ จริยธรรม

………………………….
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