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บทน า 

 

บรษัิท ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ถอืเป็นเรือ่งส ำคญัอย่ำงยิง่ทีก่รรมกำรและพนักงำนทกุ

คนตอ้งเขำ้ใจและปฏบิัตติำมนโยบำยวำ่ดว้ยจรรยำบรรณธรุกจิซึง่ไดป้รับปรุงและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

บรษัิทแลว้ เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2559  คณะกรรมกำรบรษัิทจะทบทวนคูม่อืจรรยำบรรณธุรกจิฉบบันี้อย่ำง

สม ำ่เสมอและจะปรับปรุงรำยละเอยีดนโยบำยใหส้อดคลอ้งกับสภำพกำรณ์ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงในอนำคต 

 

นับตัง้แตบ่รษัิทฯ ไดเ้ริม่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2536 บรษัิทฯ ไดแ้สดงควำมมุง่มั่นอยำ่งตอ่เนื่องทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิ

อยำ่งโปร่งใสยดึมั่นในคณุธรรม เพรำะมคีวำมเชือ่มั่นวำ่กำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งโปร่งใส ยดึมั่นในคณุธรรม และปฏบิตั ิ

ตำมกรอบจรรยำบรรณธรุกจิทีด่ทีีส่งัคมทั่วไปยอมรับ จะชว่ยใหบ้รษัิทฯสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง มั่นคง และ

ยั่งยนื 

บรษัิท ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มุง่มั่นด ำเนนิธรุกจิอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย และอยูใ่น

กรอบจรรยำบรรณธรุกจิทีด่ ีสนับสนุนหลักกำรกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิอยำ่งเสร ี และใหค้วำมส ำคญัในกำรรักษำ

สิง่แวดลอ้ม คูม่อืจรรยำบรรณธุรกจิฉบบันี้ไดก้ลำ่วอยำ่งกวำ้งๆถงึนโยบำยและหลักปฏบิตัทิีพ่งึมตีอ่กลุม่บคุคลตำ่งๆที่

เกีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิทฯ สว่นรำยละเอยีดปลกียอ่ยนัน้กรรมกำรและพนักงำนทกุคนจะตอ้งใชด้ลุยพนิจิและ

จติส ำนกึทีด่ ีเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯและสงัคมโดยรวม 

 

       

 

 วสิยัทศัน ์

 L&E เป็นผูน้ ำธุรกจิไฟฟ้ำแสงสวำ่งในภมูภิำคอำเซยีนทีด่ ำเนนิธุรกจิในดำ้นนีอ้ยำ่งครบวงจร 

 

 ปรชัญาองคก์ร 

 ยดึมั่นในควำมเป็นธรรม    

 ใสใ่จในคณุภำพ 

 ซือ่สัตย ์ ตรงตอ่เวลำ 

 รว่มกันท ำงำนเป็นทมี 

 

 พนัธกจิ 

 มสีนิคำ้แสงสวำ่งตำ่งๆ ทีห่ลำกหลำยและครบครัน สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของทกุกลุม่ลกูคำ้ 

 มเีครอืขำ่ยกำรตลำดทีค่รอบคลมุ สำมำรถใหบ้รกิำรลกูคำ้กลุ่มตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งทั่วถงึ 

 มบีรกิำรดำ้นไฟฟ้ำแสงสวำ่งในรปูแบบตำ่งๆ อย่ำงครบวงจร  เพือ่ใหล้กูคำ้ไดร้ับประโยชนม์ำกทีส่ดุ 

 มโีรงงำนและหอ้งปฏบัิตกิำรทดสอบเป็นของตัวเอง สำมำรถพัฒนำและผลติสนิคำ้ใหม่ๆ  ป้อนตลำดไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 
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2. นโยบายและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

บรษัิทฯมนีโยบำยใหก้รรมกำรและพนักงำนทกุคนปฏบัิตงิำนอยำ่งโปรง่ใส ไมแ่สวงหำประโยชนส์ว่นตนทีไ่มถ่กูตอ้ง และ

ปฏบัิตงิำนในกรอบของกฎหมำยรวมถงึระเบยีบขอ้บังคับตำ่งๆดังรำยละเอยีดตอ่ไปนี้ 

 

1.  หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกับตนเอง  กรณีมคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรดังกลำ่วเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ ให ้

กระท ำรำยกำรนัน้เสมอืนกำรท ำรำยกำรกับบคุคลนอก และกรรมกำรหรอืพนักงำนทีม่สีว่นไดเ้สยีในรำยกำรดังกลำ่วตอ้ง

ไมม่สีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจ 

2.  รำยกำรทีเ่กีย่วโยงตอ้งผำ่นกำรสอบทำนหรอืพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรณีทีม่กีรรมกำรตรวจสอบทำ่นใดมี

สว่นไดเ้สยีในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงใด กรรมกำรตรวจสอบทำ่นนัน้ตอ้งไมม่สีว่นในกำรพจิำรณำรำยกำรเกีย่วโยงนัน้ 

3. ไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำรหรอืพนักงำนในกำรแสวงหำประโยชนส์ว่นตน เชน่ท ำธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืท ำ

ธุรกจิแขง่กับบรษัิทฯ เป็นตน้ 

4. ไมใ่ชข้อ้มลูภำยในของบรษัิทฯหรอืใหข้อ้มลูดังกลำ่วแกบ่คุคลอืน่เพือ่ประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ
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3.      จรรยาบรรณของกรรมการบรษิทัฯ 

 

  บรษัิทฯ มุง่หวงัให ้กรรมกำร กรรมกำรชดุย่อย และกรรมกำรบรษัิทยอ่ย ปฏบิัต ิหนำ้ทีภ่ำยใตก้รอบจรรยำบรรณ 

 ด ำรงตนหรอืปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ ระมัดระวงั รอบคอบ เพือ่ประโยชน์สงูสดุในกำรด ำเนนิธรุกจิ

อยำ่งตอ่เนือ่งและยั่งยนื ของบรษัิทฯและผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

 

1) กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย และกรรมกำรบรษัิทย่อย จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

2) กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย และกรรมกำรบรษัิทย่อย ตอ้งไมห่ลกีเลีย่งกำรปฏบิตัติำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย และกรรมกำรบรษัิทย่อย จะตอ้งใหค้วำมร่วมมอืกับหน่วยงำนก ำกบัดแูลกจิกำรที่

บรษัิทฯก ำหนดขึน้ และรำยงำนขอ้มลูเกีย่วกบักำรฝ่ำฝืนกำรไมป่ฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคับ และกฎหมำยตอ่

หน่วยงำนนัน้ๆ 

4) ปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชมุมเีรือ่งทีจ่ะพจิำรณำกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีทำ่นนัน้ตอ้งออก

จำกหอ้งประชมุและงดหลกีเลีย่งควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนส์ว่นตนเพือ่ควำมโปร่งใสในกำรบรหิำรอยำ่งมี

ประสทิธภิำพ  

5) ไมน่ ำขอ้มลูทีไ่ดรั้บจำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีเ่พือ่แสวงหำประโยชนใ์หแ้กต่นหรอืผูอ้ ืน่โดยมชิอบ 

6) ไมใ่ชค้วำมลบัขององคก์รในทำงทีผ่ดิ และไมเ่ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัขององคก์ร แมพ้น้สภำพ หรอืสิน้สดุ

กำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่นองคก์รไปแลว้ 

7) ไมห่ำประโยชน์สว่นตัว จำกกำรเป็นกรรมกำร 

8) ไมส่รำ้งขอ้ผกูมัดทีอ่ำจขดัแยง้กบัหนำ้ทีข่องตนในภำยหลงั 

9) ไมรั่บสิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดอนัเป็นกำรขดัตอ่ประโยชนข์ององคก์ร 

10) รักษำขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัขององคก์ร ไมใ่หร่ั้วไหลไปยังบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อำจจะกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย

แกอ่งคก์รหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตำมกฎหมำย 

11) กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนของกรรมกำร คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะ ให ้

ปฏบิตัติำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งกำรปฏบิัตเิกีย่วกับกำรไดม้ำหรอืกำร 

จ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพยข์องกรรมกำรและพนักงำน พ.ศ. 2547 
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4.  จรรยาบรรณและการปฏบิตัติอ่พนกังาน 

 

 บรษัิทฯมคีวำมเชือ่มั่นวำ่พนักงำนเป็นทรัพยำกรทีม่คีำ่สงูสดุของบรษัิทฯ จงึมนีโยบำยสง่เสรมิใหพ้นักงำนพัฒนำตนเองอยำ่ง

 ตอ่เนือ่งเพือ่เพิม่ควำมรูแ้ละทักษะในกำรท ำงำน บรษัิทฯมนีโยบำยใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแกพ่นักงำน 

 จัดสรรสวัสดกิำรตำ่งๆทีเ่พยีงพอและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นจรงิ 

 

1) ปฏบิตัติอ่พนักงำนดว้ยควำมสภุำพ ใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์

2) ดแูลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของพนักงำน 

3) จัดท ำคูม่อืกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนเพือ่ใหก้ำรปฏบิัตงิำนด ำเนนิไปดว้ยควำมรำบรืน่ 

4) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครัดและตรงไปตรงมำ 

5) จัดอบรมสมัมนำอย่ำงสม ่ำเสมอเพือ่พัฒนำควำมรูแ้ละทักษะในกำรท ำงำนของพนักงำน 

6) สง่เสรมิใหพ้นักงำนมโีอกำสไดศ้กึษำเพิม่เตมิในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

7) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสม ตลอดจนจัดสวัสดกิำรทีพ่อเพยีงและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที 

   เป็นจรงิ 

8) แตง่ตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและลงโทษพนักงำนดว้ยควำมสจุรติใจและเป็นธรรม 

9) เปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดแ้สดงควำมคดิเห็นและเสนอแนะเรือ่งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

10) สง่เสรมิใหพ้นักงำนเลน่กฬีำและออกก ำลงักำยอยำ่งสม ำ่เสมอ รวมถงึจัดหำอปุกรณ์กฬีำใหพ้นักงำนตำม 

   ควำม เหมำะสม 

11) สง่เสรมิใหพ้นักงำนท ำงำนเป็นทมี  และจัดใหม้หีอ้งประชมุเพยีงพอส ำหรับกำรประชมุหำรอืของแตล่ะ 

   ทมีงำน 

12) สง่เสรมิใหพ้นักงำนใชส้ทิธใินกำรแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงสภุำพและเหมำะสม 

13) มชีอ่งทำงใหพ้นักงำนแจง้เบำะแสเมือ่พบเห็นเหตกุำรณ์ทจุรติ ประพฤตมิชิอบ คอรัปชัน่ หรอืเหตกุำรณ์ทีอ่ำจ

  ท ำ ใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่องคก์ร ตอ้งรำยงำนทนัทผี่ำนชอ่งทำงกำรแจง้ขอ้ รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ  

  (ตำมนโนบำยตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ / หัวขอ้กำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ) ทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

  ไว ้ 

14) ใหค้วำมชว่ยเหลอืหรอืบรจิำคสิง่ของและทรัพยส์นิแกผู่ป้ระสบภัยตำ่งๆตำมควำมเหมำะสม 

15) บรษัิทฯยดึมั่นในระบอบประชำธปิไตย โดยมพีระมหำกษัตรยิเ์ป็นประมขุ  และสง่เสรมิใหก้รรมกำรและ 

  พนักงำนทกุคนไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมรัฐธรรมนูญ  อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯไมม่นีโยบำยทีจ่ะสนับสนุนทำง 

  กำรเงนิแกนั่กกำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืง 
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5. จรรยาบรรณและการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

 

 5.1 นโยบายและการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 

 

บรษัิทฯมนีโยบำยในกำรด ำเนนิธุรกจิอยำ่งโปรง่ใส ยดึมั่นในคณุธรรม และอยูใ่นกรอบของกฎหมำยรวมถงึกรอบนโยบำยกำร

ก ำกับดแูลกจิกำรของบรษัิทฯ บรษัิทฯจะมุง่มั่นพัฒนำธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตอยำ่งตอ่เนือ่งและมั่นคงเพือ่สรำ้งควำมมั่งคั่งและ

ผลตอบแทนกำรลงทนุทีด่ใีหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตลอดจนยดึหลักปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคนอยำ่งเสมอภำคและเทำ่เทยีมกัน 

 

1. จัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวัน เวลำ และสถำนทีท่ีส่ะดวกตอ่ผูถ้อืหุน้ 

2. สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มวำระกำรประชมุตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วัน เพือ่ใหผู้ถ้อื

หุน้มเีวลำศกึษำขอ้มลูลว่งหนำ้ไดอ้ยำ่งเพยีงพอ นอกจำกนีบ้รษัิทฯจะเผยแพรข่อ้มลูทัง้หมดดังกลำ่วในเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 

เป็นกำรลว่งหนำ้กอ่นทีจ่ะจัดสง่เอกสำร 

3. ประธำนทีป่ระชมุจะจัดสรรเวลำใหเ้พยีงพอ เหมำะสม และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนมโีอกำสในกำรแสดงควำมคดิเห็นและตัง้

ค ำถำมตอ่ทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ 

4. จัดท ำรำยงำนกำรประชมุทีม่สีำระส ำคัญครบถว้น พรอ้มทัง้เผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯภำยใน 14 วัน 

5. ใหก้รรมกำรทกุคน เขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ฟังควำมคดิเห็นและตอบค ำถำมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีง 

6. อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุคนในกำรเสนอเพิม่วำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุ 

7. คณะกรรมกำรบรษัิทจะไมเ่พิม่วำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดแ้จง้เป็นกำรลว่งหนำ้ โดยเฉพำะวำระส ำคัญทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้ง 

ใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูกอ่นตัดสนิใจ 

8. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยผูถ้อืหุน้ควรเสนอชือ่พรอ้มขอ้มลูประกอบกำร

พจิำรณำดำ้นคณุสมบัตพิรอ้มหนังสอืใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดรั้บกำรเสนอชือ่และสง่ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้ไมน่อ้ย

กวำ่ 3 เดอืนกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

9. คณะกรรมกำรบรษัิทจะแนบหนังสอืมอบฉันทะไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถมำประชมุ

ดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่ไปประชมุแทนได ้เพือ่เพิม่ทำงเลอืกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรจะเสนอชือ่

กรรมกำรอสิระอยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

10. ในวำระแตง่ตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรบรษัิทจะจัดใหม้กีำรพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

11. หำ้มกรรมกำรหรอืพนักงำนทกุคนใชข้อ้มลูภำยในหรอืใหข้อ้มลูดังกลำ่วแกบ่คุคลอืน่เพือ่ประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์

ของบรษัิทฯซึง่อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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5.2 นโยบายและการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 

 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญของลกูคำ้ทีม่ตีอ่ควำมส ำเร็จทำงธุรกจิของบรษัิทฯ จงึมนีโยบำยจัดหำสนิคำ้ไฟฟ้ำแสงสวำ่ง

ตำ่งๆทีห่ลำกหลำยและครบครันเพือ่ใหล้กูคำ้สำมำรถหำซือ้สนิคำ้ดำ้นไฟฟ้ำแสงสวำ่งทกุชนดิไดจ้ำกบรษัิทฯ   บรษัิทฯยังไดจั้ดใหม้ี

บรกิำรในรปูแบบต่ำงๆ แกล่กูคำ้อย่ำงครบวงจรเพือ่ใหล้กูคำ้ไดร้ับประโยชนจ์ำกบรษัิทฯมำกทีส่ดุ นอกจำกนียั้งไดจั้ดวำงเครอืขำ่ย

กำรตลำดทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธภิำพเพือ่ใหล้กูคำ้สำมำรถหำซือ้สนิคำ้และบรกิำรของบรษัิทฯไดส้ะดวกยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พือ่สรำ้งและ

เพิม่ควำมพงึพอใจใหแ้กล่กูคำ้อย่ำงตอ่เนือ่งและสม ่ำเสมอ 

1. สง่มอบสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำนและมคีณุภำพตำมทีไ่ดเ้สนอลกูคำ้ 

2. สง่มอบสนิคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกมอีปุสรรคท ำใหไ้มส่ำมำรถสง่มอบสนิคำ้ตำมทีก่ ำหนด  ใหร้บีแจง้ลกูคำ้ทรำบลว่งหนำ้

เพือ่รว่มกันหำแนวทำงแกไ้ข 

3. ขำยสนิคำ้ใหล้กูคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม ไมฉ่วยโอกำสคำ้ก ำไรเกนิควร 

4. ใหบ้รกิำรลกูคำ้ในรปูแบบตำ่งๆ รวมถงึกำรชว่ยแกปั้ญหำของลกูคำ้อยำ่งรวดเร็วดว้ยควำมเต็มใจ 

5. ใหข้อ้มลูขำ่วสำรดำ้นสนิคำ้และบรกิำรทีถ่กูตอ้ง  พอเพยีง และทันต่อเหตกุำรณ์ เพือ่ใหล้กูคำ้สำมำรถตัดสนิใจ 

         ไดถ้กูตอ้ง 

6. ใหค้ ำแนะน ำในกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรทีถ่กูตอ้ง 

7. ใหก้ำรรับประกันสนิคำ้และบรกิำรในเงือ่นไขเวลำทีเ่หมำะสม 

8. จัดระบบใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนเกีย่วกับคณุภำพของสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทฯ 

9. รักษำควำมลับของลกูคำ้ และไมน่ ำไปใชเ้พือ่ประโยชนอ์ืน่โดยมชิอบ 

10. ใหเ้กยีรตแิกล่กูคำ้ และตดิตอ่กับลูกคำ้ดว้ยควำมสภุำพ  

  

 

5.3     นโยบายและการปฏบิตัติอ่คูค่า้ 

 

บรษัิทฯมนีโยบำยปฏบัิตติอ่คูค่ำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรไดร้ับประโยชนร์ว่มกัน 

แลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถกูตอ้ง ตลอดจนปฏบัิตติำมพันธะสัญญำอยำ่งเครง่ครัด 

1. ปฏบัิตติำมเงือ่นไขตำ่งๆ ทีไ่ดต้กลงกันไวอ้ยำ่งเครง่ครัด หำกมอีปุสรรคใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถปฏบัิตติำมเงือ่นไข ตอ้งรบีแจง้คู่

คำ้ทรำบล่วงหนำ้เพือ่รว่มกันหำแนวทำงแกไ้ข 

2. ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถกูตอ้ง 

3. สนับสนุนและรว่มมอืกับคูค่ำ้ในกำรผลติสนิคำ้ทีม่คีณุภำพและไดม้ำตรฐำน 

4. สนับสนุนและรว่มมอืกับคูค่ำ้ในกำรพัฒนำสนิคำ้ใหม่ๆ รวมถงึบรกิำรใหม่ๆ  เพือ่สนองตอบตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ทีม่กีำร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ 

5. หำ้มกรรมกำรและพนักงำนรับหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชนใ์ดๆทีไ่มส่จุรติจำกคูค่ำ้ 

6. หำ้มกรรมกำรและพนักงำนเสนอหรอืจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆทีไ่มส่จุรติแกคู่ค่ำ้ 

7. รักษำควำมลับของคูค่ำ้ และไมน่ ำไปใชเ้พือ่ประโยชนอ์ืน่โดยมชิอบ 
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5.4 นโยบายและการปฏบิตัติอ่เจา้หนี ้

  

 บรษัิทฯมนีโยบำยปฏบัิตติอ่เจำ้หนี้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นจรงิและทันตอ่เหตกุำรณ์ ตลอดจน

ปฏบัิตติำมพันธะสัญญำอยำ่งเครง่ครัด 

1. ปฏบัิตติำมเงือ่นไขตำ่งๆ ทีไ่ดต้กลงกันไวอ้ยำ่งเครง่ครัด  หำกมอีปุสรรคใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถปฏบัิตติำมเงือ่นไขได ้ตอ้งรบีแจง้

เจำ้หนีท้รำบลว่งหนำ้เพือ่รว่มกันหำแนวทำงแกไ้ข 

2. รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิทีเ่ป็นจรงิและถกูตอ้ง 

 

 

5.5 นโยบายและการปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ 

 

บรษัิทฯมนีโยบำยปฏบัิตติอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้อยำ่งยุตธิรรมโดยยดึหลักกำรสำกลทีย่อมรับกันทั่วไป  ไมล่ะเมดิควำมลับและ

สทิธอิันชอบธรรมของคูแ่ขง่ดว้ยวธิทีีม่ชิอบ 

1. ประพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแขง่ขันทีด่ซี ึง่เป็นทีย่อมรับกันทั่วไป 

2. ไมล่ะเมดิควำมลับและสทิธอิันชอบธรรมของคูแ่ขง่ดว้ยวธิทีีม่ชิอบ 

3. หลกีเลีย่งวธิกีำรไมส่จุรติเพือ่ท ำลำยคูแ่ขง่ขัน 

 

 

5.6 นโยบายและการปฏบิตัติอ่ผูส้อบบญัชอีสิระ 

 

บรษัิทฯตระหนักถงึควำมส ำคัญของผูส้อบบัญชอีสิระทีผู่ถ้อืหุน้ใชเ้ป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำยบรหิำร

และใหม้รีำยงำนทำงกำรเงนิตำ่งๆถกูตอ้ง ครบถว้น  จงึมนีโยบำยใหค้วำมรว่มมอืกับผูส้อบบัญชอีย่ำงเต็มทีโ่ดยเสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้น ตลอดจนใหค้วำมสะดวกแกผู่ส้อบบัญชอีสิระในกำรตรวจสอบ 

1. บันทกึขอ้มลูตำ่งๆอยำ่งเป็นระเบยีบ ถกูตอ้ง และครบถว้นเพือ่ใหผู้ส้อบบัญชอีสิระสำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งสะดวกและ

รวดเร็ว 

2. ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้น 

3. อ ำนวยควำมสะดวกแกผู่ส้อบบัญชอีสิระในกำรตรวจสอบ 
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6.   นโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

 

นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ฉบับนีไ้ดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท เมือ่วนัที ่9 

พฤศจกิำยน 2559 คณะกรรมกำรบรษัิทจะตดิตำมและปรับปรุงนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ฉบับนีอ้ย่ำง

สม ำ่เสมอ เพือ่ใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วในรำยงำน

ประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และบนเว็บไซตข์องบรษัิท www.lighting.co.th 

บทน า 

บรษัิท ไลทต์ิง้ แอนด ์ อคีวปิเมนท ์ จ ำกดั (มหำชน)มุง่มั่นทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิดว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส และเป็นไป

ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี และปรัชญำองคก์รทีว่ำ่ “ยดึม ัน่ในความเป็นธรรม ใสใ่จในคณุภาพ ซือ่สตัยแ์ละ

ตรงตอ่เวลา รว่มกนัท างานเป็นทมี” บรษัิทฯตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ทกุรูปแบบดว้ยตระหนักดถีงึภัยรำ้ยแรงของกำร

คอรรั์ปชัน่ทีท่ ำลำยกำรแขง่ขนัอยำ่งเสรแีละเป็นธรรม ทัง้ยังกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ (“นโยบำย”) ฉบับนีถ้อืเป็นสว่นเพิม่เตมิของจรรยำบรรณธุรกจิของบรษัิท และไดรั้บกำร

อนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่บรษัิทมนีโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ 

 เพือ่ก ำหนดกฎเกณฑ ์ และแนวทำงปฏบิัตเิพือ่ป้องกนัมใิหบ้รษัิท พนักงำนของบรษัิท ตลอดจนบคุคลอืน่ (เชน่ 

บคุคลทีส่ำม) ทีต่อ้งปฏบิตัหินำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั บรษัิท ไลทต์ิง้ แอนด ์ อคีวปิเมนท ์ จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำฝืน

กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ รวมถงึก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำน และกำรก ำกบัดแูล เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่มกีำรปฏบิตั ิ

ตำมนโยบำยฉบับนี้ 

ค านยิาม 

การคอรร์ปัช ัน่ (Corruption) หมำยถงึ กำรตดิสนิบนไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้ กำรใหค้ ำมั่นสญัญำ 

กำรให ้ กำรรับหรอืกำรเรยีกรอ้งผลประโยชนเ์พือ่เป็นสิง่จงูใจ (เชน่ เงนิ ของก ำนัล เงนิใหกู้ย้มื รำงวัล คำ่ตอบแทน กำร

เลีย้งรับรอง หรอืผลประโยชนอ์ืน่) เพือ่ใหบ้คุคลกระท ำอยำ่งหนึง่ อยำ่งใดทีผ่ดิกฎหมำย หรอืขัดตอ่ศลีธรรมอนัด ี

ตลอดจนกำรใชอ้ ำนำจทีไ่ดม้ำโดยต ำแหน่ง หนำ้ที ่ และ/หรอืกำรใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บจำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีก่ำรงำนของบรษัิท

ไปกระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรเอือ้ประโยชนใ์หก้ับตนเอง และ/หรอืผูอ้ ืน่เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ ผลประโยชน์อืน่ใดที่

ไมเ่หมำะสมทำงธรุกจิ หรอืผลประโยชนใ์ดโดยมชิอบแกต่นเอง และ/หรอืผูอ้ ืน่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม รวมถงึกำรกระท ำ

ใดๆ ทีข่ดัหรอืแยง้กบัหลักจรรยำบรรณ ยกเวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

http://www.lighting.co.th/
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ขอบเขต 

หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และเจำ้หนำ้ทีท่กุคน (รวมเรยีกวำ่ “พนักงำน”) ของบรษัิทด ำเนนิกำรหรอืยอมรับกำรคอรรั์ปชัน่ทกุ

รูปแบบทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม โดยครอบคลมุธรุกจิในทกุประเทศและทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษัิทคำดหวงัใหต้วัแทน และตวักลำงทำงธรุกจิอืน่ๆ ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง หรอืกระท ำในนำมบรษัิทปฏบิตัติำมนโยบำย

ฉบับนี้ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 คณะกรรมกำรบรษัิทมหีนำ้ทีแ่ละรับผดิชอบในกำรพจิำรณำและอนุมัตนิโยบำย รวมถงึก ำหนดใหม้รีะบบที่

 สนับสนุนกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ทีม่ปีระสทิธภิำพ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่พนักงำนทกุคนของบรษัิทไดต้ระหนักด ี

 และใหค้วำมส ำคญัของปัญหำทีเ่กดิจำกกำรคอรรั์ปชัน่ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีนำ้ทีแ่ละรับผดิชอบ ดงันี้ 

- สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิและบัญช ีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ทีเ่ชือ่มโยงกับควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรทจุรติ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทมคีวำมรัดกมุ 

เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีรั่บรองทั่วไป 

- ก ำกบัดแูลนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทไดป้ฏบิัตภิำระหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย 

และจรรยำบรรณทีก่ ำหนดไว ้

 ประธำนกรรมกำรบรหิำร และผูบ้รหิำรมหีนำ้ทีแ่ละรับผดิชอบในกำรก ำหนดใหม้รีะบบ กำรสง่เสรมิ และกำร

 สนับสนุนนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ เพือ่สือ่สำรไปยังพนักงำนและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำม

 เหมำะสมของระบบและมำตรกำรตำ่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคับและ

 ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 ผูต้รวจสอบภำยในมหีนำ้ทีแ่ละรับผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตังิำนวำ่เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง 

 ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏบิัต ิอ ำนำจในกำรด ำเนนิกำร ระเบยีบปฏบิตั ิกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของ หน่วยงำน

 ทีเ่ขำ้ไปก ำกบัตดิตำม เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่มรีะบบควบคมุทีม่คีวำมเหมำะสมและเพยีงพอตอ่ควำมเสีย่งจำกกำร

 คอรรั์ปชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 เจำ้หนำ้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัหินำ้ทีใ่หส้อดคลอ้งกับนโยบำยนี ้กรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนี ้

 จะตอ้งรำยงำนตอ่ผูบ้ังคบับญัชำ หรอืผ่ำนชอ่งทำงกำรรำยงำนทีก่ ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำ

 ผดิและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Procedures) ของบรษัิทฯ  
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นโยบายและแนวทางปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึง่

สอดรับกับปรัชญำองคก์รทีมุ่ง่มั่นด ำเนนิธรุกจิดว้ยควำมซือ่สตัย ์สจุรติ และมคีวำม โปร่งใส ดังรำยละเอยีดตอ่ไปนี้ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ภายในองคก์ร 

บรษัิทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดับ ปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัย ์สจุรติ และโปร่งใส 

และไมก่ระท ำกำรใดๆเพือ่แสวงหำผลประโยชนเ์พือ่ตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัแนวปฏบิตัติอ่ไปนี้ 

1) หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดบั เรยีก หรอื รับเงนิ รวมถงึ ผลประโยชนใ์นรูปแบบอืน่จำก

ลกูคำ้ และคูค่ำ้ของบรษัิทฯ เพือ่ประโยชนส์ว่นตวั หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วโยงกนั 

2) หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดบั รับของขวญัทีม่มีลูคำ่เกนิกวำ่ปกตติำมประเพณีนยิมทีบ่คุคล

ทัว่ไปพงึปฏบิตัติอ่กนั 

3) หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดบัท ำธรุกรรมกบับรษัิทเพือ่เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองและบคุคลที่

เกีย่วโยงกนัเวน้แตเ่ป็นธรุกรรมทีเ่ป็นรำคำยตุธิรรมตำมรำคำตลำดและเป็นธรุกรรมตำมปกต  ิ

4) หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดบั ทีม่สีว่นไดเ้สยี มสีว่นร่วมในกำรพจิำรณำกำรจัดซือ้จัดจำ้ง

ของบรษัิทฯ 

5) ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดับมหีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบในกำรดแูลและใชท้รัพยส์นิของ

บรษัิทฯ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท และไมน่ ำไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วโยงกนั 

6) หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดบัใชท้รัพยส์นิหรอืเวลำของบรษัิทเพือ่ประโยชน์สว่นตน 

7) บรษัิทฯจะจัดใหม้กีำรอบรมแกพ่นักงำนเพือ่สง่เสรมิควำมซือ่สตัย ์สจุรติ และรับผดิชอบในกำรปฏบิตัติำม

หนำ้ที ่

 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ภายนอกองคก์ร 

บรษัิทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุระดับ ไมก่ระท ำกำรใดๆเพือ่แสวงหำผลประโยชน์สว่นตน

 รวมถงึกำรใหส้นิบนทกุรูปแบบแกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐ ดงัแนวปฏบิตัติอ่ไปนี้ 

1) ไมส่นับสนุนกำรใหส้นิบนทกุรูปแบบแกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐ เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่งำนในธรุกจิของบรษัิทฯ ไม่วำ่จะ

โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

2) จะด ำเนนิธรุกจิโดยปฏบิตัติำมกฎระเบยีบและขัน้ตอนทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย เพือ่หลกีเลีย่งกำรเปิด

ชอ่งทำงใหก้ับเจำ้หนำ้ทีรั่ฐเรยีกรับสนิบน 

3) บรษัิทฯพรอ้มและยนิดใีหค้วำมร่วมมอืกับองคก์รภำครัฐเพือ่ร่วมกนัปรำบปรำมกำรทจุรติประพฤตมิชิอบของ

เจำ้หนำ้ทีภ่ำครัฐ 

4) กำรสรำ้งควำมสมัพันธก์บับคุคลภำยนอกดว้ยกำรสงัสรรค ์กำรเลีย้งอำหำร หรอื กำรมอบผลติภัณฑข์อง

บรษัิทฯ ใหก้ับบคุคลภำยนอก จะตอ้งด ำเนนิกำรอยำ่งมเีหตผุลภำยใตเ้ทศกำลและประเพณีปฏบิตัทิีด่งีำม

โดยไมฟุ่่ มเฟือยเกนิไปและสำมำรถตรวจสอบได ้
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5) บรษัิทฯสนับสนุนกำรสรำ้งคำ่นยิม และวฒันธรรมใหแ้กผู่บ้รหิำร และพนักงำนภำยในองคก์ร เพือ่ใหเ้ห็นวำ่กำรให ้

สนิบนแกเ่จำ้หนำ้ทีรั่ฐ เป็นกำรเอำรัดเอำเปรยีบผูอ้ืน่และกระท ำใหส้งัคมโดยรวมเสยีหำย ทัง้ไมใ่ชแ่นวทำงกำร

ด ำเนนิธรุกจิทีม่ั่นคงและยั่งยนื 

 

 นโยบายสรา้งจติส านกึของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทุจรติและคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทฯ ตระหนักและร ำลกึอยูเ่สมอวำ่กำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่นัน้เป็นสิง่บัน่ทอนท ำลำยองคก์รและสงัคม

โดยรวม จงึไดข้อใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทกุระดับปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ มคีวำมโปร่งใสและ

สำมำรถตรวจสอบไดต้ำมปรัชญำของบรษัิททีว่ำ่ “ยดึม ัน่ในความเป็นธรรม ใสใ่จในคุณภาพ ซือ่สตัยแ์ละ

ตรงตอ่เวลา รว่มกนัท างานเป็นทมี”  

บรษัิทฯเชือ่วำ่กำรด ำเนนิธรุกจิใหป้ระสบควำมส ำเร็จนัน้ ตอ้งอำศัยกำรท ำงำนทีทุ่ม่เท มปีระสทิธภิำพ มกีำรสรำ้ง

นวตักรรมใหม่ๆ  มสีนิคำ้และบรกิำรทีม่คีณุภำพเป็นทีต่อ้งกำรของผูบ้รโิภค โดยไมต่อ้งแสวงหำรำยไดท้ีเ่กดิจำก

กำรใหส้นิบนและกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ จงึก ำหนดกรอบและนโยบำยขึน้เพือ่ใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนใชเ้ป็น

แนวทำงในกำรปฏบิตังิำน โดยมกีระบวนกำรรณรงคเ์พือ่สรำ้งจติส ำนกึในเรือ่งดงักลำ่วผำ่นคูม่อืปฏบิัตงิำน ป้ำย

ประกำศ เว็บไซต ์และกจิกรรมภำยในองคก์ร รวมถงึ กำรประชมุทีจ่ะสอดแทรกเรือ่งกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่นี้

ในทกุๆครัง้เมือ่มโีอกำส 

 

 นโยบายและชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดา้นการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ

ของบรษิทัฯ 

เพือ่เป็นแนวทำงสูก่ำรพัฒนำอยำ่งย่ังยนื และ ใหส้อดคลอ้งกับจรรยำบรรณธรุกจิและนโยบำยกำรก ำกบัดแูล

กจิกำรของบรษัิทฯ คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ก ำหนดชอ่งทำงกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ (Whistle 

Blower) โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและ ผูม้สีว่นไดเ้สยี แสดงควำมคดิเห็นอยำ่งอสิระ และแจง้เบำะแสกำร

กระท ำผดิกฎหมำย โดยมเีป้ำหมำยเพือ่  

- กำรพัฒนำ / ฝึกอบรม 

- แกไ้ข / ปรับปรุงดำ้นบรหิำรจัดกำร 

- ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  

 

 ชอ่งทางการรายงานทีก่ าหนดเพือ่แจง้ตอ่บรษิทัฯ ไดท้าง E-mail ของ 

-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอื     : auditcommittee@lighting.co.th หรอื 

- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและบรหิำรงำนทัว่ไป  : preechat@lighting.co.th หรอื  

- ผูจ้ัดกำรส ำนักผูต้รวจสอบภำยใน     : jareeyaj@lighting.co.th หรอื  

- เลขำนุกำรบรษัิท      : cs@lighting.co.th  

หรอื 539/2 อ.มหำนครยบิซัม่ ชัน้ 16-17 ถ.ศรอียธุยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 

 การคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistle blower Procedures) ของบรษิทัฯ 

โดยกระบวนกำรตรวจสอบในเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งเป็นธรรม โดยจะเก็บไวเ้ป็นควำมลับ ไมเ่ปิดเผยแหลง่ทีม่ำของ

ขอ้มลูและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู ตำมกระบวนกำรทีบ่รษัิทฯก ำหนดไวแ้ละรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่

mailto:auditcommittee@lighting.co.th
mailto:preechat@lighting.co.th
mailto:jareeyaj@lighting.co.th
mailto:cs@lighting.co.th
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พจิำรณำเรือ่งดงักลำ่วและหำแนวทำงแกไ้ข อกีทัง้ปกป้องดแูลพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรใหส้นิบน ถงึแมว้ำ่กำรปฏเิสธ

ดงักลำ่วจะท ำใหบ้รษัิทเสยีโอกำสทำงธรุกจิ  

 

 การเขา้รว่มกจิกรรมการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทฯตระหนักถงึควำมจ ำเป็นทีอ่งคก์รและหน่วยงำนตำ่งๆร่วมมอืกนัเพือ่ใหก้ำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่มี

 ประสทิธภิำพและไดผ้ล บรษัิทฯจงึไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิัตขิองภำคเอกชน ไทยใน

 กำรตอ่ตำ้นทจุรติกบัสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) เมือ่วันที ่13 พฤศจกิำยน 2558 เพือ่แสดงออกถงึจดุยนื

 และกำรร่วมแรงร่วมใจในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่และเพือ่เป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์อยำ่งชดัเจนของ

 บรษัิทฯ  

นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

พนักงำนมหีนำ้ทีต่อ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยนี ้ร่วมกบันโยบำยและคูม่อือืน่ๆของบรษัิทฯดงันี้ 

1.) จรรยำบรรณธรุกจิ 

2.) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

3.) คูม่อืพนักงำน 

  

การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

1.) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งทบทวนนโยบำยฉบบันีเ้ป็นประจ ำทกุปีและเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำ

อนุมัตหิำกมกีำรเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ำกบัและตดิตำมกำรน ำนโยบำยฉบบันี้ไปปฏบิตัแิละใหค้ ำแนะน ำตำ่งๆอยำ่ง

ตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้หำกตอ้งมกีำรปรับปรุงใดๆตอ้งด ำเนนิกำรโดยเร็วทีส่ดุ 

2.) ส ำนักตรวจสอบภำยในจะตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในและกระบวนกำรตำ่งๆอยำ่งสม ำ่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจ

วำ่ระบบกำรควบคมุภำยในมปีระสทิธผิลในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ ทัง้นี้จะหำรอืผลกำรตรวจสอบรวมกบับคุคลที่

เกีย่วขอ้งเพือ่หำแนวทำงกำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม และจะรำยงำนใหฝ้ำยบรหิำรและคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบไดรั้บ

ทรำบตอ่ไป 
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7.   นโยบายสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

บรษัิท ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มุง่มั่นด ำเนนิธรุกจิภำยใตป้รัชญำองคก์ร ทีว่ำ่ “ยดึมั่นในควำมเป็น

ธรรม ใสใ่จในคณุภำพ ซือ่สตัย ์และตรงตอ่เวลำ ร่วมกนัท ำงำนเป็นทมี” นอกจำกนีบ้รษัิทยังใสใ่จในชมุชนและสงัคม

รอบขำ้ง อกีทัง้ตระหนักในกำรร่วมดแูลรักษำสิง่แวดลอ้ม เพรำะเรำเชือ่วำ่กำรด ำเนนิธรุกจิภำยใตส้งัคมและ

สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรด ำเนนิงำนจะสง่เสรมิใหบ้รษัิทสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงมเีสถยีรภำพและยั่งยนื  

 

•  นโยบายและแนวปฏบิตัใินการพฒันาพนกังานและสงัคมภายใน 

  บรษัิทฯ เชือ่มั่นวำ่พนักงำนเป็นทรัพยำกรทีม่คีำ่สงูสดุของบรษัิทจงึไดส้ง่เสรมิใหพ้นักงำนพัฒนำตนเองอยำ่ง

ตอ่เนือ่งเพือ่เพิม่ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำน บรษัิทฯยังใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแกพ่นักงำนโดย

เปรยีบเทยีบกับกำรจำ่ยผลตอบแทนของบรษัิทอืน่ทีม่ขีนำดและลักษณะธรุกจิใกลเ้คยีงกนั นอกจำกนีบ้รษัิทยังได ้

จัดสรรสวัสดกิำรตำ่งๆทีเ่พยีงพอและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นจรงิดงันี้ 

1) ปฏบิตัติอ่พนักงำนดว้ยควำมสภุำพ ใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์

2) ดแูลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของพนักงำน 

3) จัดท ำคูม่อืกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนเพือ่ใหก้ำรปฏบิัตงิำนด ำเนนิไปดว้ยควำมรำบรืน่ 

4) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครัดและตรงไปตรงมำ 

5) จัดอบรมสมัมนำอย่ำงสม ่ำเสมอเพือ่พัฒนำควำมรูแ้ละทักษะในกำรท ำงำนของพนักงำน 

6) สง่เสรมิใหพ้นักงำนมโีอกำสไดศ้กึษำเพิม่เตมิในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

7) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสมตลอดจนจัดสวัสดกิำรทีพ่อเพยีงและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ทีเ่ป็นจรงิ 

8) แตง่ตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและลงโทษพนักงำนดว้ยควำมสจุรติใจและเป็นธรรม 

9) เปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดแ้สดงควำมคดิเห็นและเสนอแนะเรือ่งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

10) สง่เสรมิใหพ้นักงำนเลน่กฬีำและออกก ำลงักำยอยำ่งสม ำ่เสมอรวมถงึจัดหำอปุกรณ์กฬีำใหพ้นักงำนตำม

ควำมเหมำะสม 

11) สง่เสรมิใหพ้นักงำนท ำงำนเป็นทมี และจัดใหม้หีอ้งประชมุเพยีงพอส ำหรับกำรประชมุหำรอืของแตล่ะทมีงำน 

 

•  นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บรษัิทฯ พจิำรณำวำ่ชมุชนทีเ่ขม้แข็งและมกีำรพัฒนำทีย่ั่งยนื มคีวำมส ำคัญอยำ่งยิง่ตอ่กำรพัฒนำสงัคมใหเ้ป็น

สงัคมทีด่แีละน่ำอยู ่ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมนีโยบำยสนับสนุนจัดกจิกรรมทำงสงัคม และมสีว่นร่วมในกำรสง่เสรมิควำม

เขม้แข็งใหแ้กช่มุชน หลกีเลีย่งกำรกอ่มลภำวะในทกุรูปแบบ รวมถงึกำรสนับสนุนในดำ้นกำรปรับปรุงสภำวะแวดลอ้ม

ของชมุชนขำ้งเคยีง โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ส ำรวจ ตรวจสอบสภำพชมุชนและสงัคมโดยรอบทีต่ัง้ของธรุกจิทัง้ใกลแ้ละไกลวำ่ไดรั้บผลกระทบในทำงลบ

จำกกำรด ำเนนิกำรของธรุกจิมำกนอ้ยเพยีงใด เพือ่น ำมำพจิำรณำแกไ้ข/ปรับปรุงกำรด ำเนนิกำร มใิหเ้กดิผล

กระทบในทำงลบ และสรำ้งควำมเสยีหำยตอ่ชมุชนและสงัคมทัง้โดยตรงและทำงออ้ม 

2) สนับสนุนกำรด ำเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพัฒนำชมุชนและสงัคม โดยมุง่เนน้กำรจำ้งงำนใหก้บัแรงงำน

ทีอ่ยูใ่นชมุชนใกลเ้คยีง เพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมและสรำ้งรำยไดใ้หก้บัชมุชนนัน้ๆ 
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3)  ร่วมกนัรักษำสภำพแวดลอ้มในชมุชนและสงัคมใหส้ะอำด ปลอดภัยเพือ่กำรอยูอ่ำศยัร่วมกนั 

4)  สนับสนุนและมสีว่นร่วมในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ บรษัิทฯ เชือ่วำ่โครงกำรเกือ้หนุนสงัคมทีด่คีวรมี

ปฏสิมัพันธก์นัระหวำ่งผูใ้หแ้ละผูรั้บ เพือ่ใหโ้ครงกำรสำมำรถด ำเนนิไปไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง บรษัิทฯ จงึไดใ้หก้ำร

เกือ้หนุนแกช่มุชนทีอ่ยูร่อบๆ บรษัิทฯ รวมถงึชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ กอ่นสว่นชมุชนทีอ่ยู่

หำ่งไกลออกไป บรษัิทฯ จะพจิำรณำใหก้ำรเกือ้หนุนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม เชน่ กำรบรจิำคโคมไฟ

ใหโ้รงเรยีน และ วดั เป็นตน้ 

 

• นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนนิธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ตระหนักดวีำ่กำรเพิม่ขึน้ของประชำกรโลก บวกกับปัจจัยควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิ นอกจำกเป็น

สำเหตขุองกำรบรโิภคทรัพยำกรธรรมชำตจิ ำนวนมำกเกนิกวำ่ควำมจ ำเป็น ยังกอ่ใหเ้กดิมลภำวะทัง้ทำงน ้ำ อำกำศ 

ขยะ สำรพษิ ฯลฯ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิภำวะโลกรอ้นตำมมำ โดยภำวะโลกรอ้นดงักลำ่วจะกระทบตอ่มนุษยแ์ละนเิวศน์

ตอ่ไป ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึสนับสนุนและสง่เสรมิในกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้คำ่ และดแูลจัดกำรปัญหำสิง่แวดลอ้ม โดย

ถอืวำ่กำรดแูลรักษำสิง่แวดลอ้มเป็นหนำ้ทีร่่วมกนัของทกุคน  

1)  จัดใหม้รีะบบกำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสม รวมทัง้ศกึษำหำควำมรูเ้กีย่วกบัประเด็นสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ลดผลกระทบตำ่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

2)  ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนกำรผลติทีม่มีำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยค ำนงึถงึกำรลดปรมิำณและกำรบ ำบดั

มลพษิกอ่นปลอ่ยสูธ่รรมชำต ิ

3)  ใชท้รัพยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยค ำนงึถงึมำตรกำรประหยัดพลงังำน และสนับสนุนกำรออกแบบ

ผลติภัณฑโ์ดยใชว้สัดทุีไ่มก่อ่มลภำวะตอ่สิง่แวดลอ้ม เลอืกใชว้สัดทุีส่ำมำรถน ำกลับมำใชใ้หมไ่ด ้

4)  สง่เสรมิใหล้กูคำ้ตระหนักถงึขอ้พงึระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจำกกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษัิทฯ 

5)  ใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนักงำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ควำมปลอดภัย และสำธำรณสขุ 

6)  จัดเตรยีมแผนฉุกเฉนิเพือ่จัดกำรกบัปัญหำเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมทัง้จัดใหม้รีะบบกำรรำยงำน

ตอ่หน่วยงำนก ำกับดแูลทนัททีีเ่กดิเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  

7)  สนับสนุนและกระตุน้ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ ทัง้ลกูคำ้ คูค่ำ้ พนักงำน และสงัคมชมุชนโดยรอบทีต่ัง้

บรษัิทฯ และโรงงำน ค ำนงึและตระหนักถงึควำมส ำคญัของสิง่แวดลอ้ม และมแีรงใจทีจ่ะชว่ยบรษัิทฯ ในกำร

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำทีย่ั่งยนืในทกุดำ้น 
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8. การดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ และการทบทวนจรรยาบรรณขององคก์ร 

 

 บรษัิทฯก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบของกรรมกำร และพนักงำนทกุคนจะตอ้งทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏบัิติ

ตำมนโยบำยและหลักปฏบัิตทิีก่ ำหนดในคูม่อืจรรยำบรรณธุรกจิอยำ่งเครง่ครัด 

 

 ผูบ้รหิำรทกุระดับของบรษัิทฯจะตอ้งดแูลรับผดิชอบใหพ้นักงำนภำยใตส้ำยบังคับบัญชำของตนทรำบ  เขำ้ใจ  และปฏบัิติ

ตำมคูม่อืจรรยำบรรณธุรกจิอยำ่งจรงิจัง หำกมกีรรมกำรหรอืพนักงำนกระท ำผดิจรรยำบรรณธุรกจิ จะไดร้ับโทษทำงวนัิยอยำ่งเครง่ครัด   

อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษัิทเป็นผูต้ดิตำมดแูลกำรปฏบัิตติำมจรรยำบรรณธุรกจิของบรษัิทฯในภำพรวมเพือ่

เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คูค่ำ้ เจำ้หนี ้และบคุคลอืน่ สำมำรถสง่ค ำรอ้งเรยีน หรอืควำมคดิเห็นไปใหเ้พือ่พจิำรณำหรอื

ด ำเนนิกำรตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 


