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สารจากประธานกรรมการ 

 
แนวทางในการด าเนินธุรกิจบนหลกัการมีจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี มีความส าคญัยิง่ต่อ

ความส าเร็จขององคก์ร    บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  จึงยดึมัน่อุดมการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและสังคมโดยรวม   รวมถึงการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ เพื่อใหพ้นกังานทุกท่านใชเ้ป็น
หลกัประพฤติปฏิบติัดว้ยหลกัจรรยาบรรณท่ีดี   

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบบัน้ี   และปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่าน น าหลกัจริยธรรมตามคู่มือฉบบัน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน  เพื่อความเจริญเติบโตและกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

 
 

พลอากาศเอกพิธพร  กล่ินเฟ่ือง 
ประธานกรรมการ 

เดือน พฤษภาคม 2559 
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1. อุดมการณ์ของบริษทัฯ  
 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั ของคนไทยซ่ึงด าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530  

และไดข้ยายกิจการเจริญกา้วหนา้ไดเ้ป็นล าดบั  

“คุณภาพต้องมาก่อน ทุกข้ันตอนเราใส่ใจ” 
 
บริษัทฯ มอีุดมการณ์ในการด าเนนิธุรกจิ คือ  

 ความเป็นธรรม 
 คุณค่าของบุคลากร 
 รับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 
 มุ่งมัน่พฒันา 

 

1.1 ความเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรมโดยด าเนินธุรกิจใหมี้ความ

มัน่คง มีผลก าไร เพ่ือส่งผลดีตอ่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
บริหารจดัการดา้นสวสัดิการและผลตอบแทนใหก้บัพนกังานโดยใหอ้ยูใ่นระดบัชั้นน าเม่ือเทียบกบัธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั 
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง จ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหลู้กคา้พึงพอใจ 
ปฏิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในองคก์ร และผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ อาทิ ผูถื้อหุน้ พนกังาน 

ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน คู่แข่งทางการคา้ใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

1.2 คุณค่าของบุคลากร 
บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญั และการท่ีบริษทัฯ กา้วหนา้มาไดทุ้กวนัน้ี

เพราะมีพนกังานท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ  และมีจริยธรรมเป็นส าคญั 
ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัฯ ส่งเสริม

จริยธรรมความผกูพนัทางใจใหพ้นกังาน รู้จกัท าชีวติใหป้ระสบความส าเร็จ วธีิการท างานท่ีไดผ้ล มีคุณธรรมของ
คนดี เกิดความมัน่ใจท่ีจะท างานกบับริษทัฯตลอดไป 

1.3 รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  
บริษทัฯ ค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบถึงการอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมถึง

การใหค้วามสนบัสนุนตอ่ชุมชนและสงัคม เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของสงัคมและของ
ธุรกิจ 

1.4 มุ่งมั่นพฒันา 
บริษทัฯ มุ่งท าการทุกอยา่งดว้ยความตั้งใจท่ีจะใหเ้กิดผลดีกวา่เดิมเสมอในทุกๆ ดา้น 
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2. จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซ่ึงพนกังานพึงประพฤติปฏิบติัในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการและพนกังานไม่ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารเงิน

ของผูอ่ื้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

2.2 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัย ์ สุจริตถูกตอ้งและมีจริยธรรม และจะใชค้วามพยายามอยา่ง

ท่ีสุดท่ีจะพฒันากิจการใหเ้จริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัการลงทุนของผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื โดยยดึหลกัความเป็นธรรม  ไม่ใชข้อ้มูลภายในท าประโยชน์ส่วนตน โดยการละเวน้การเขา้ซ้ือ-ขายหุน้ของ
บริษทัฯ ในช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ย 
30 วนั และภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 3 วนัท าการ 

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน 

หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเขา้ประชุมแทน  โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ บริษทัไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้น
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงช่วยใหร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้สั้นลง 

บริษทัฯ มีนโยบายเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในซ่ึงจ ากดัใหรั้บรู้เฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น และเปิดเผย
ต่อพนกังานของบริษทั ตามความจ าเป็นเท่าท่ีตอ้งทราบในการปฏิบติังาน และก าหนดใหผู้บ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้ง
รายงานการถือหลกัทรัพยต์ามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และ
ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งไดมี้การควบคุมภายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทั โดยมีนโยบายหา้มผูบ้ริหารท าการซ้ือขายหุน้ของบริษทั ในกรณีท่ีผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีจะมี
ผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของ
บริษทั ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าทุกปี    โดยมีกรรมการบริษทั กรรมการการตรวจสอบ และมี

ตวัแทนของผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั   หนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
ครบถว้นเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ มีการบนัทึกรายงานการประชุมครบถว้นเพื่อใหผู้ถื้อ
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หุน้ตรวจสอบได ้ ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเวป๊ไซดข์องบริษทัฯ ท่ี 
www.thailuxe.com  

2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่ายิง่

จึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะใหก้ารปฏิบติัเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจดัการ
อบรมพฒันาส่งเสริมพนกังาน มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ      การใหทุ้นการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนกังาน
ท่ีเรียนดี    รวมถึงการใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานเอง  ตลอดจนการพฒันาดา้นศกัยภาพ การไม่เลือกปฏิบติั     การ
ดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน     การรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของพนกังานผา่นศูนยรั์บความคิดเห็นในเวป๊ไซดข์องบริษทัหรือแจง้เบาะแสใด ๆ หากมีการ
ทุจริตในองคก์ร   ซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวจะถูกส่งตรงมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน หรือคุกคาม  และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

2.6 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของความพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษทัฯ จึงมี

เจตจ านงท่ีจะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน
ตลอดเวลา อาทิ ส่งมอบสินคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามก าหนดหรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ใน
ราคาท่ีเป็นธรรม ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความ
สุภาพมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจแก่ลูกคา้ รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 

2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ และการกูย้มือยา่งเคร่งครัด ไม่หาเหตุบ่าย

เบ่ียง เพ่ือใหก้ารช าระเงินล่าชา้หรือผิดนดัช าระ 

2.8 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบติัต่อคูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมโดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุด

ของบริษทัฯ มีการซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้โดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงปฏิบติัตามสญัญาต่อคู่คา้
ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 
รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

2.9 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย 

เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

http://www.thailuxe.com/
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บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 
หลีกเล่ียงวธีิการท่ีไม่สุจริตเพ่ือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัท่ีไม่เป็นธรรม หรือท าลายคูแ่ข่งขนั 

 

2.10 ความรับผดิชอบต่อสังคม และส่วนรวม 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามส าคญักบัการดูแล 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษทัฯตั้งอยู ่ ยดึมัน่ปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองท่ีดี ทั้งในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น มุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งถูกตอ้งท่ีจะด าเนินการยกระดบัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและการดูแลความปลอดภยัทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน และรวมถึงการด าเนินการ
เพ่ือคืนก าไรส่วนหน่ึงใหแ้ก่กิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคม และปลูกฝังจิตส านึกของพนกังานทุกระดบัใหมี้
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน และสงัคม มีการด าเนินการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รและสงัคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ในการด าเนินงานของ
บริษทั เพ่ือป้องกนัสภาพแวดลอ้มจากมลภาวะท่ีเกิดข้ึน บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานภายในและมอบหมายใหมี้
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงด าเนินกิจกรรมดา้น CSR เช่น การมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตร ธิดา ของลูกคา้, การสนบัสนุน
การศึกษา, ประมงโรงเรียน, โรงงานสีขาว, และรณรงคก์ารปลอดยาเสพติด 

 

2.11 นโยบายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซ่ีอสัตย์ และรับผดิชอบ ด้วยการปฏิบัติหน้าที ่และสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- ความถูกตอ้งตามกฎหมายและใหห้มายความรวมถึงความสอดคลอ้งถูกตอ้งตามนโยบายของบริษทัฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวฒันธรรมท่ีแต่ละทอ้งถ่ินยดึปฏิบติั บริษทัฯมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคน
ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และจะไม่รับพนกังานท่ีไดรั้บผลงานท่ีละเมิดกฎหมาย หรือโดยการ
กระท าท่ีไร้จรรยาบรรณ 

- ความสมดุล ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ไม่วา่ต่อองคก์ร ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ ผูร่้วม
คา้ คู่แขง่ และรวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย  จดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส 

- หลกัจริยธรรมท่ีเป็นสากล  ความถูกตอ้งคือหลกัการท่ีเป็นสากลใชก้บัทุกเช้ือชาติ ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกๆ
คนเท่ากนัโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกนัทางเพศ เช้ือชาติมีความเคารพต่อสิทธิของผูอ่ื้น ดว้ยหลกัการ 
ไม่ใช่ดว้ยประโยชน์แอบแฝงอ่ืนใด และการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในท่ีท างาน 

- ปฏิบติัตามสิทธิและกฎเกณฑใ์นสงัคม ยดึหลกัการเคารพและปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ และขอ้ตกลงของสงัคมท่ี
ท าใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมด เช่น ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน           
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2.12 การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
- บริษทัฯไดก้ าหนดเป็นจรรยาบรรณของพนกังานท่ีจะตอ้งรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯทุกประเภท และความ

รับผิดชอบท่ีจะใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี และรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และไม่พึงกระท าการ
ใดๆท่ีขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผดิกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผา่นทาง website ในหวัขอ้ติดต่อเรา/ติดต่อ
ส านกังาน/ติดต่อเร่ือง/คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถแจง้ขอ้มูลไดท้างฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : 
IA@thailuxe.com 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการไม่เปิดเผยและเก็บขอ้มูลตา่ง ๆ ของผูแ้จง้
เบาะแสเป็นความลบั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้กระบวนการด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้เบาะแส โดยในเบ้ืองตน้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะท าการรวบรวมสรุปเร่ืองดงักล่าวเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสูจน์หา
ขอ้เทจ็จริง และหากพบวา่เป็นขอ้มูลท่ีกระทบต่อบริษทั จะด าเนินการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ต่อไป 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใส และทัว่ถึงทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยผา่นช่องทางและการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายงานประจ าปี ผา่นทางช่องทางเวป็ไซดข์องบริษทัฯ รวมทั้งคณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจ าปีนั้นดว้ย 
 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มีจ านวนตามขอ้บงัคบัของบริษทั   ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ  กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุน้ต่างๆ จึงมีการถ่วงดุลอ านาจอยา่งพอเพียง 

คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจดัหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนก ากบั
ดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในแต่ละเร่ืองจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจใดๆ ในเร่ืองนั้นๆ 
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คณะกรรมการไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการและพนกังานทุกคนรับทราบ และเขา้ใจถึงมาตรการ
ปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  โดยมีการจดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดย
ใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลการประกอบการของบริษทัฯ 
ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสม และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมี
เหตผุลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพื่อใหท้ราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมติันโยบาย  รวมถึงก าหนดใหมี้ระบบท่ี
สนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  พนกังานทุกคนของบริษทัไดต้ระหนกัดีและให้
ความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากการคอร์รัปชัน่ 

 
 

5. ข้อประพฤตปิฏิบตัขิองพนักงาน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดขอ้พึงประพฤติปฏิบติัของ
พนกังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในรูปแบบ “จรรณยาบรรณ 10 ประการ” ไวใ้หพ้นกังานน าไปใชใ้นการท างานโดยถือเอา
คุณธรรมและความสุจริตเป็นท่ีตั้ง ดงัต่อไปน้ี 

จรรยาบรรณ  10  ประการ 
1. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดต่ีอบริษัทฯ ประหนึ่งเป็นครอบครัวของข้าพเจ้าเอง 

 คนท่ีมาท ากิจการงานร่วมกนัในฐานะลูกจา้งฝ่ายหน่ึงและนายจา้งฝ่ายหน่ึงควรปฏิบติัต่อกนัเสมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกนัเพ่ือความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัและเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 
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2. ข้าพเจ้าจะด ารงชีวติอย่างมศีีลธรรม เรียบง่าย และประหยดั 
 ปัจจยัท่ีเป็นพ้ืนฐานความส าเร็จ ตั้งตวัสร้างหลกัฐานได ้ประกอบดว้ย ศีลธรรม สมรรถะ รู้จกัหาและรู้จกั
ใชท้รัพยใ์หเ้ป็นประโยชน์   

3. ข้าพเจ้าจะรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว บริษัทฯ และสังคม 
 ความรับผิดชอบจะสมัพนัธ์ความดีงาม ความสุข และท าประโยชน์แก่คนใกลชิ้ด ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ
ประเทศ ฯลฯ 

4. ข้าพเจ้าจะยอมรับนบัถือผู้ทีม่คุีณธรรม ความรู้ความสามารถและไม่ดูหมิน่ผู้อ่ืน 
 บริษทัฯ ส่งเสริมค่านิยมการยอมรับนบัถือพนกังานท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรู้ ความสามารถ 
ใหเ้ป็นท่ียอมรับระหวา่งกนั แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ดูหม่ินผูอ่ื้น 

5. ข้าพเจ้าจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวั เพ่ือประโยชน์ของหมู่คณะ 
 ความมีน ้ าใจ เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เอาใจใส่ช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อหมู่คณะ 
อาทิ การท างานเป็นทีม 

6. ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบงัคบั และวนิัยของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 
 ความมีวนิยั 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นจ านวนมากรวมกนัท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือความมีวนิยั ไดแ้ก่   
การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีอนัดีงามอยา่งถูกตอ้ง ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นตลอดไป 

 การปฏิบติัตนและปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา พึงปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึง 
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

7. ข้าพเจ้าจะต้องปฏบิัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันและจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัท โดยไม่เข้าไป
เกีย่วข้องกบัเร่ืองคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 การรับประโยชน์และการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้  าธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ 
พนกังานยอ่มไม่เรียกรับหรือยนิยอมจะรับเงินส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืน ๆ จากลูกคา้ ผูแ้ทนจ าหน่าย 
พอ่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้ และผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ นอกจากน้ีพนกังานไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน 
เช่น ร่วมทุนหรือรวมท าการคา้ ใหย้มืหรือกูย้มืเงิน เร่ียไร ใหเ้ช็คแลกเงินสด ช้ือสินคา้เช่ือ  ซ้ือขาย เช่า 
หรือใหเ้ช่า หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบับุคคลเหล่าน้ี 

 การรับของขวญัตามประเพณีเพณีนิยม 
ในโอกาสตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมการใหข้องขวญั หากพนกังานไดรั้บของขวญัท่ีมีมูลค่าเกิน
ปกติวสิยั จากผูท้  าธุรกิจกบับริษทัฯ ใหพ้นกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 

 การท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทัฯ 
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พนกังานตอ้งอุทิศตนและเวลาใหก้บักิจการงานของบริษทัฯอยา่งเตม็ท่ี ในกรณีท่ีพนกังานมีความจ าเป็น
ท่ีตอ้งท างานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานของบริษทัฯ แลว้งานนั้นตอ้งไม่เป็นการกระทบกระเทือนตอ่งาน
ในหนา้ท่ีของตน และหา้มท างานอ่ืน ๆในเวลาท างานของบริษทัฯ 

 การทุจริตต่อหนา้ท่ี 
พนกังานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ aในหนา้ท่ีและหากพบเห็นหรือสงสยัผูใ้ด 
ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 

8. ข้าพเจ้าจะสร้างเสริมความรักความเข้าใจและความสามคัคอีนัดใีนบริษัทฯ 
 พนกังานท่ีดี ตอ้งสร้างสรรคส์งัคม มีคุณธรรม มีความปรารถนาดี มีไมตรี ตอ้งการช่วยเหลือใหทุ้กคน
ประสบประโยชน์ และความสุข 

9. ข้าพเจ้าจะรักษาผลประโยชน์และความลบัของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 
 การรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯหมายถึงสงัหาริมทรัพย ์ และอสงัหาริมทรัพยร์วมถึงเทคโนโลยคีวามรู้ทางวชิาการ 
ขอ้มูล เอกสารสิทธ์ิ สิทธิประโยชน์ตลอดจนส่ิงประดิษฐ ์ และความลบัของบริษทัฯ พนกังานมีหนา้ท่ี
และรับผิดชอบท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี และดูแลมิใหเ้ส่ือมเสีย สูญหาย
อีกทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นโดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น  

 การรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
พนกังานไม่พึงกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่กิจกรรม หรือการ
กระท าใด ๆ อนัอาจท าใหบ้ริษทัฯเสียประโยชนห์รือไดป้ระโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร หรือเป็นการแบ่ง
ผลประโยชนจ์ากบริษทัฯ 

พนกังานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนัหรืออาจเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัฯ 

การซ้ือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในการกิจการของคู่แข่ง หากพนกังานมีหุน้ของคู่แข่งจนท าใหพ้นกังาน
กระท าการละเวน้การกระท าท่ีควรท าตามหนา้ท่ี หรือจนท าใหก้ระทบกระเทือนต่องานของพนกังานท่ีจะ
ปฏิบติั การมีหุน้นั้นก็ถือไดว้า่เป็นเร่ืองไม่ควร แต่หากการลงทุนหรือมีหุน้อยูด่ว้ยแลว้ก่อนท่ีจะเขา้เป็น
พนกังานของบริษทั พนกังานจะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัขั้น 

 การใชข้อ้มูลของบริษทัฯ หาประโยชน์ 
พนกังานยอ่มไม่หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยอาศยัขอ้มูลของบริษทัฯ แมว้า่บริษทัฯจะไม่เสีย
ประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม 

10. ข้าพเจ้าจะซ่ือสัตย์ ขยนั  อดทน พฒันาตนเองและบริษัทฯให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 คุณสมบติัพ้ืนฐานของพนกังาน ท่ีจะสร้างโอกาสใหพ้นกังานกา้วหนา้ สู่ความส าเร็จสูงข้ึน เป็นคนเก่ง
และคนดี 
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สรุปได้ว่า  จรรยาบรรณ 10 ประการของพนักงานมุ่งเน้นคุณค่าของบุคลากร โดยให้พนักงานเป็นจุด

ศูนย์กลาง รู้จกัท าชีวติให้ประสบความส าเร็จ  ซ่ึงเกดิจาก วธีิการท างานทีไ่ด้ผล  และ คุณธรรมคนด ี
 
 

6. การตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบัต ิ

บริษทัฯ  ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้ง
รับทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจน้ี อยา่งเคร่งครัด 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตนทราบเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งจริงจงั 

บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ระท าการใด ๆ ท่ีผดิกฎหมายขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดีเกิดข้ึน หากกรรมการ  
ผูบ้ริหารและพนกังานผูใ้ดกระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้ จะไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด  หากมีการกระท าผิด
กฎหมายของรัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ   ตระหนกัดีวา่การด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบั
ปัจจยัความเส่ียงในดา้นต่างๆ  ดงันั้นเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงของบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีระบบตามมาตรฐานในระดบั
สากล   ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อผลลพัธ์สุดทา้ยในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้   และใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยมีการบริหารตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงไดก้ าหนดปรัชญา
และนโยบายบริหารความเส่ียงไว ้  ดงัน้ี 

ปรัชญาการบริหารความเส่ียง 
“บริษทั ฯ  มีความเช่ือมัน่และตระหนกัในความส าคญัของการบริหา รและการควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
ในอนัท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง   มีความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  
โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร ท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จใหแ้ก่บริษทัฯ มากท่ีสุด ลดโอกาสของการ
ลม้เหลวและความสูญเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ 
อนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ” 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
1. ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสร้างความเขา้ใจ จิตส านึก และความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ือง

ความเส่ียง การควบคุม และผลกระทบของความเส่ียงต่อบริษทัฯ ในกระบวนการบริหารและปฏิบติังานทัว่ทั้ง
บริษทัฯ 
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2. ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดบัสากลและ
เพียงพอ รวมถึงการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมิน จดัล าดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และส่ือสาร
ใหข้อ้มูล  เก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทัฯ 

3. ใหมี้การวดัผลความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ และเชิงปริมาณ เช่น ผล
ขาดทุน การลดลงของรายได ้การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบ 

4. ใหมี้การก าหนดเพดานความเส่ียง ( Risk Limit )  เพ่ือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหอ้ยูภ่ายในระดบัท่ี
บริษทัฯสามารถยอมรับได ้รวมทั้งก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยั (Warning 
Sign) ใหผู้ป้ฏิบติังานด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือไม่ใหค้วามเส่ียงเกินกวา่ระดบัเพดานความเส่ียงท่ี
ก าหนด 

5. ใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังานถือปฏิบติั อนัเป็นการ
ควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองนโยบายก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียง  
ควบคุม   ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสถานะความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ และทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปีโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีหวัขอ้ “การประเมิน
ความเส่ียง” รวมอยูใ่นแบบประเมินนั้นดว้ย เพ่ือใหเ้ห็นการพฒันาและการบริหารความเส่ียงของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

  

7. ข้อแนะน าเม่ือมีปัญหา 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และขอ้พึงประพฤติของพนกังานท่ีก าหนดไวน้ี้ คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุก
กรณีท่ีอาจมีข้ึน ดงันั้นเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติัดงักล่าวเกิดข้ึน พนกังานควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นหรือใช้
แนวทางความสบายใจ หมายถึง เม่ือท าส่ิงใดลงไปแลว้ จะไม่เกิดความรู้สึกท่ีไม่สบายใจต่อส่ิงท่ีไดก้ระท าไป ซ่ึงสามารถวดั
ไดง่้าย ๆ ก็คือ ใหส้อบถามตวัเองวา่ เราสามารถจะพดูหรือเล่าส่ิงท่ีเราจะท าหรือไดท้ าไปแลว้อยา่งเปิดเผยใหก้บัสาธารณะชน
หรือคนท่ีอยูร่อบขา้ง ตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น ไม่วา่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกนอ้ง ครอบครัวไดห้รือไม่ ถา้
ตอบวา่ “ได ้” อยา่งไม่เขา้ขา้งตวัเอง ก็หมายความวา่ ส่ิงท่ีเราท าไปนั้น หรือท่ีคิดจะท านั้นมีความถูกตอ้ง 

บริษทัฯส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังาน แจง้การกระท าท่ีผิดจริยธรรมใหผู้บ้ริหารทราบ โดยจะปกปิดผูแ้จง้เป็น
ความลบั และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัพนกังานผูแ้จง้ 
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ค าปฎญิาณ 
 

   ข้าพเจ้าพนักงาน บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ขอประกาศปฏิญาณว่า 
     

1. ข้าพเจ้าจะถือปฏบัิติตามคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯในการด าเนินชีวติและการ
ท างาน  

    
2. ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปเกีย่วข้องการใด ๆ ทีผ่ดิจริยธรรมทั้งต่อหน้าและลบัหลงั  จะ

ยดึถือจรรยาบรรณของพนักงาน 10 ประการโดยเคร่งครัด 

 
3. ข้าพเจ้าจะผดุงและสนับสนุนจริยธรรมให้คงอยู่โดยการ 

- ถ่ายทอดจริยธรรม 

- แจ้งเหตุต้องสงสัยทีผ่ดิจริยธรรม 
 
 
 
 
 

…………………………. 


