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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ(ไทล( จํากัด มีความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น นอกเหนือ
จากความมุ8งมั่น และความเอาใจใส8ในการดําเนินงานแลวการยึดมั่นในจริยธรรม การมีคุณธรรม ความโปร8งใส และความ
ซื่อสัตย(สุจริตจะนําพาใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จไดอย8างยั่งยืน และเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ และการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผูบริหาร และพนักงานเป3นไปอย8างถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมดังกล8าว บริษัทฯ จึงได
จัดทําคู8มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป3นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย8างมีจริยธรรม รวมถึงเป3นแนวทางใหกรรมการผู
บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติไดอย8างถูกตองและเหมาะสม
หลักการในการดําเนินธุรกิจ
1. บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจริยธรรม คุณธรรม และความโปร8งใส
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต8อผูมีส8วนไดเสีย และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแก8ผูลงทุน รวมทั้งสราง
ความกาวหนา และมีการเติบโตอย8างมั่นคงและยั่งยืน
2. บริษัทฯ จะปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นอย8างต8อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข8งขันใหสูงขึ้น
3. บริษัทฯ จะบริหารงานดวยความซื่อตรง และปฏิบัติตามกฎหมาย
4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต8อสังคมทั้งดานสิง่ แวดลอม และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเขาไปมีสว8 น
ร8วมตามสถานภาพของบริษัทฯ
การปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข)อบังคับ
1. กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตนใหอยู8ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
ทองถิ่นที่ตั้งบริษัทฯ
2. กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
3. กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะตองไม8กระทําการใด หรือมีส8วนรูเห็นช8วยเหลือสนับสนุน ร8วมมือ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ และขอบังคับ
4. กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะตองใหความร8วมมือกับหน8วยงานกํากับดูแล และรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
การฝ*าฝiน หรือการไม8ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ อย8างเคร8งครัด
ความรับผิดชอบต;อทรัพยKสินของบริษัทฯ
1. ผูบริหาร และพนักงานตองใชทรัพย(สนิ ของบริษัทฯ ดวยความระมัดระวังโดยใชอย8างประหยัด มีจิตสํานึก
และรับผิดชอบ เพื่อวัตถุประสงค(ทางธุรกิจ และใหเกิดประโยชน(สงู สุดต8อบริษัทฯ เท8านัน้
2. ผูบริหาร และพนักงานตองช8วยกันดูแลรักษา และระมัดระวังไม8ใหทรัพย(สินของบริษัทฯ เสื่อมค8า เสียหาย
หรือสูญหาย
3. ผูบริหาร และพนักงานจะตองไม8ใชทรัพย(สินของบริษัทฯ เมื่อไม8ไดมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกต8อไป
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ทรัพยKสินทางปZญญาของบริษัทฯ ข)อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับทรัพย(สินทางป_ญญาของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง ชื่อของบริษัท โลโก ลิขสิทธิ์ สิทธิ
บัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา นวัตกรรม ขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดไวดังนี้
1. ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพย(สินทางป_ญญารวมถึงประกาศ คําสัง่
และระเบียบปฏิบตั ิที่บริษัทฯ กําหนดไว
2. ผูบริหารและพนักงานตองดูแลรักษาและปกปjองทรัพย(สินทางป_ญญาของบริษัทฯ ไม8ใหเกิดความเสียหาย
สูญหาย และดูแลใหมีการใชทรัพย(สินทางป_ญญาใหเกิดประโยชน(สูงสุดแก8บริษัทฯ
3. ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่รักษาความลับทางการคาและขอมูลต8างๆ ของบริษัทใหไดรับความปลอดภัย
อย8างดีที่สดุ
4. ผูบริหารและพนักงานตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทฯ จัดใหเพื่อธุรกิจของบริษัทเท8านัน้
5. ผูบริหารและพนักงานตองไม8เป%ดเผยรหัสผ8าน (password) ที่ใชในการเขาถึงระบบขอมูลของบริษัทฯ แก8
ผูอื่นที่ไม8ไดมีสว8 นเกี่ยวของ
6. ผูบริหารและพนักงานตองไม8เผยแพร8 คัดลอก หรือนําซอฟต(แวร(ที่ผิดกฎหมายมาใชในบริษัทฯ
7. ผูบริหารและพนักงานตองไม8ใชอีเมล หรือระบบคอมพิวเตอร(ของบริษัทในการส8งขอความที่หยาบคาย
ลามก ก8อกวน ข8มขู8 กล8าวรายใหกับผูอื่น รวมถึงการหลีกเลี่ยงเว็บไซด(ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม
อันดีงาม ตามมาตราที่ระบุไวใน "พ.ร.บ.ว8าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร( พ.ศ. 2550"
8. ผูบริหารและพนักงานตองเคารพสิทธิในทรัพย(สินทางป_ญญาของผูอื่น ไม8ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา
หรือการนําผลงานของผูอื่นไปใช เพื่อประโยชน(ของตนหรือบริษัทฯ อันอาจก8อใหเกิดความเสียหายกับ
บริษัท ฯ
ความขัดแย)งทางผลประโยชนK
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการผูบริหารและพนักงานตองไม8แสวงหาผลประโยชน(สว8 นตัวที่ขัดแยงต8อผลประโยชน(
ของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจตองเป3นไปเพื่อวัตถุประสงค(ที่เป3นประโยชน(สูงสุดต8อบริษัทฯ และหากมีความขัดแยงเกิด
ขึ้นตองรายงาน และเป%ดเผยโดยทันที ดังนี้
1. กรรมการผูบริหารและพนักงานตองไม8ประกอบธุรกิจที่แข8งขันกับบริษัทไม8ว8าโดยทางตรง หรือโดยทางออม
2. ในกรณีที่กรรมการผูบริหารและพนักงานไปเป3นกรรมการ หุนส8วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ดําเนิน
ธุรกิจอื่น การไปดํารงตําแหน8งนั้นตองไม8ขัดต8อประโยชน(ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงใน
บริษัทฯ
3. กรรมการผูบริหารและพนักงานตองไม8กระทําการที่อาจก8อใหเกิดความขัดแยงระหว8างผลประโยชน(
ส8วนตน และผลประโยชน(ของบริษัทฯ
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การรักษาความลับ และข)อมูลภายในบริษัท
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปjองกันการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน(ของกรรมการผูบริหาร และ
พนักงาน ดังนี้
1. ไม8ใหกรรมการและผูบริหารหรือหน8วยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในใชโอกาสดังกล8าว ในการแสวงหา
ประโยชน(สว8 นตัว หรือเป%ดเผยขอมูลภายในแก8บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม8มหี นาที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประโยชน(ในการซื้อขายของบริษัท
2. การไม8เป%ดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต8อบุคคลภายนอก แมว8าจะพนสภาพการเป3นกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไปแลวก็ตาม
ความรับผิดชอบต;อพนักงาน
1. ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต8ละคน
2. ส8งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
3. ส8งเสริมการมีส8วนร8วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแกไขป_ญหาของบริษัท
4. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยต8อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทําดวย
ความสุจริต
5. การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองอยู8บนพื้นฐานของความถูกตอง และเป3นธรรมและกระทําดวย
ความสุจริต
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
7. บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําโดยไม8เป3นธรรมและไม8ถูกตอง ซึ่งมีผลกระทบต8อความ
กาวหนาและมั่นคงในอาชีพในการงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต8อพนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีของความเป3นมนุษย( และใหความเคารพต8อสิทธิหนาที่ส8วน
บุคคล
ความรับผิดชอบต;อลูกค)า
1. สนองความตองการของลูกคา/ผูบริโภคดวยผลิตภัณฑ(ที่มีคุณภาพและบริการทีด่ ีเลิศ
2. กําหนดระดับคุณภาพของสินคา และบริการใหเป3นที่ยอบรับไดแก8ลูกคา
3. เป%ดเผยขอมูลข8าวสาร เช8น การโฆษณาประชาสัมพันธ(ที่เกี่ยวกับสินคา และบริการอย8างครบถวนถูกตอง
เป3นธรรมแก8ลูกคา และไม8บิดเบือนขอเท็จจริง
4. ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตขอกําหนดอันเหมาะสม
5. ไม8ส8งมอบและบริการใหแก8ลูกคา โดยที่รูว8าสินคาและบริการนั้น มีขอบกพร8องเสียหาย หรืออาจเกิด
อันตรายต8อลูกคาได และไม8ปล8อยใหสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพต่ํากว8ามาตรฐานตกถึงมือลูกคา
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6. จัดระบบการบริการลูกคาใหลูกคาสามารถรองเรียนความไม8พอใจในสินคา และบริการไดโดยสะดวก และ
กําหนดใหมีการดําเนินการอย8างดีที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองผลอย8างรวดเร็ว
7. พยายามบริหารตนทุนการผลิตใหต่ําสุด แต8ยังคงรักษาคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน ตลอด
เวลา
8. รักษาความลับของลูกคาอย8างจริงจังและสม่ําเสมอ รวมถึงไม8นํามาใชเพื่อประโยชน(ของตนเอง และ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
9. แสวงหาวิธีการเพื่อเป3นการใหบริการต8อลูกคาอย8างต8อเนื่องตลอดเวลา
10. ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญา ที่มตี 8อลูกคาอย8างเคร8งครัด
11. หากมีกรณีที่ไม8สามารถปฏิบัติตามขอตกลงกับลูกคาไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบล8วงหนา เพื่อร8วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขป_ญหาและปjองกันความเสียหาย
12. จัดใหมีระบบที่ใหความปลอดภัยต8อลูกคา เช8น ระบบปjองกันอัคคีภัย ปjองกันการถูกโจรกรรม
13. ไม8ควรคากําไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ และไม8กําหนดเงื่อนไขการคาที่ไม8
เป3นธรรมต8อลูกคา
ความรับผิดชอบต;อคู;ค)าและเจ)าหนี้
1. ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีต8อคู8คา และเจาหนีอ้ ย8างเคร8งครัดไม8ว8าจะเป3นเรื่องวัตถุประสงค(การใชเงิน การ
ชําระเงินคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย(ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ กรณีที่จะ
ไม8สามารถปฏิบตั ิได ตองรีบเจรจากับคู8คา และเจาหนีเ้ ป3นการล8วงหนา เพื่อร8วมกันหาแนวทางแกไขและ
ปjองกันมิใหเกิดความเสียหาย
2. ใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนตามความเป3นจริง
3. ไม8เรียก ไม8รับ หรือไม8จ8ายผลประโยชน( ที่ไม8สจุ ริตในการคากับคู8คาหรือเจาหนี้ ถาหากมีขอมูลว8ามีการจ8าย
ผลประโยชน(ที่ไม8สจุ ริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู8คาหรือเจาหนี้ เพื่อร8วมกันแกไขป_ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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ขั้นตอนและหลักเกณฑKในการเลือกคู;คา)
การพิจารณาเลือกคู8คาเพื่อมาบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจางของบริษัท จะตองทําการตรวจสอบประวัติจาก
เอกสารหลักฐานที่นําเสนอ และขอมูลข8าวสาร โดยจะเนนใหเป3นไปตามเกณฑ( ดังนี้
1. เป3นผูผลิต ผูประกอบการ ผูจําหน8าย ผูแทนจําหน8าย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ( สินคา บริการ คลังสินคา สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดําเนิน
กิจการที่น8าเชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู8ธรุ กิจของ บริษัทฯ
4. ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายดานต8างๆ ของบริษัทฯ
5. เป3นผูที่มีผลงานเป3นที่น8าพอใจ โดยจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินคาและบริการ รวมถึงการ
ส8งมอบ การใหบริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
6. เป3นคู8คาที่ไม8มผี ลประโยชน(ขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม8เป3นคู8คาที่มีประวัติตองหามทําการคาอัน
เนือ่ งมาจากการกระทําทุจริตคอร(รัปชั่น
ความรับผิดชอบต;อการแข;งขันทางการค)า
1. แข8งขันทางการคาภายในกรอบกติกาของการแข8งขันทีเ่ ป3นธรรม
2. ไม8แสวงหาขอมูลที่เป3นความลับของคู8แข8งทางการคาดวยวิธีการที่ไม8สุจริต ไม8เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
3. ไม8ทําลายชื่อเสียงของคู8แข8งขันดวยการกล8าวราย หรือกระทําการ โดยปราศจากความจริง และไม8เป3นธรรม
ความรับผิดชอบต;อสังคมส;วนรวม
1. ใหการสนับสนุนกิจการอันเป3นประโยชน(ต8อชุมชนและสังคมส8วนรวม
2. ส8งเสริมใหมีการใชทรัพยากรอย8างมีประสิทธิภาพ
3. ไม8กระทําการสิ่งที่มีผลเสียหายต8อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ไม8กระทําสิ่งที่ชว8 ยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป3นเครื่องมือทีจ่ ะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเป3นภัยต8อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
5. ปลูกฝ_งจิตสํานึกความรับผิดชอบต8อสังคมใหเกิดขึ้นในหมู8พนักงานทุกระดับอย8างต8อเนื่องและจริงจัง
6. ปฏิบัติหรือมีการควบคุมใหมีการปฏิบตั ิอย8างเคร8งครัดตามเจตนารมณ(ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวของที่ออกโดยหน8วยงานกํากับดูแล
7. ไม8นําเงินของผูถือหุนไปสนับสนุนทางการเมือง
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ความรับผิดชอบของพนักงานต;อบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย( สุจริต มีความภักดี เพื่อความกาวหนาและความมั่นคงของ
บริษัทฯ และตัวพนักงานเอง
2. ร8วมกันรักษาและสรางสรรค(ใหเกิดความสามัคคี และความเป3นน้ําหนึง่ เดียวกันในหมู8พนักงาน ร8วมกัน
ทํางานและแกไขป_ญหาเป3นทีมที่มีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส8และปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัทดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อสรางบริษัทใหมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีผลกําไร เพื่อการพัฒนาบริษัทไปสู8ความเป3นเลิศ
4. ใชทรัพย(สนิ ของบริษัทอย8างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบํารุงรักษา ไม8ใหเสื่อมค8า หรือสูญหาย รวมทั้งไม8
ใชทรัพย(สนิ ของบริษัทเพื่อประโยชน(สว8 นตัว
5. รักษาความลับของลูกคาคู8คา และบริษัทฯ อย8างเคร8งครัด
6. ร8วมมือและช8วยเหลือในการทํางานกับผูร8วมงานทุกคน เพื่อประโยชน(ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของ
พนักงานอื่นที่อยู8ในบริษัทฯ ดวยกัน
7. เอาใจใส8และช8วยเหลือดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและสรางความปลอดภัยที่ดีในการทํางาน
เพื่อใหมีความสะอาดปลอดภัย และน8ารื่นรมย(อยู8เสมอ
8. ใหความรูและถ8ายทอดประสบการณ(ในการทํางานแก8ผูร8วมงาน โดยยึดประโยชน(และเปjาหมายของบริษัท
เป3นสําคัญ
9. ไม8กล8าวรายบริษัท / ผูบริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม8เป3นธรรม
10. แจงหน8วยงานที่เกี่ยวของและผูบริหาร หากพบว8ามีการกระทําใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม8อาศัยตําแหน8งหนาที่แสวงหาผลประโยชน(เพื่อตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ
12. ไม8กระทําการใดที่ก8อใหเกิดความเสียหายต8อภาพลักษณ(และชื่อเสียง
13. เอาใจใส8จริงจังและเคร8งครัดต8อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค(กรไปสู8ความเป3นเลิศ
การดูแลให)มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ
1. กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองรับทราบ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย8างเคร8งครัด
หากพบว8ามีการฝ*าฝiนหรือมีการกระทําที่ขัดต8อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯจะดําเนินการพิจารณาลงโทษตาม
แต8ละกรณี
2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาควรเป3นแบบอย8างที่ดีในการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงควรช8วยส8งเสริม
สรางจิตสํานึก และการอบรมใหพนักงานยึดถือ และปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ
ทางไปรษณียK ถึง : กรรมการผู)จัดการ บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซKไทลK จํากัด
เลขที่ 93/4-5 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท8าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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