นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการบริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) (‘บริษทั ’) ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้จดั ให้มนี โยบายกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ได้
กาหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันในการปฏิ
่
บตั งิ าน
บริษทั จึงได้จดั ทา นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันขึ
่ น้ เพื่อให้เกิด การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นรูปธรรม
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นบริษทั
คานิ ยามของการคอร์รปั ชัน่
การคอร์รปั ชัน่ ให้หมายความถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการเสนอทีจ่ ะให้หรือ
การรับข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็ นตัวเงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ จะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อบุคคล
ใดๆ ขององค์กร หน่ วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รฐั หรือหน่ วยงานเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ท่ไี ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้
นโยบาย
บริษทั กาหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ เพื่อการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส เป็ นธรรม โดย
ห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร ตัวแทนทีท่ าหน้าทีใ่ นนามบริษทั กระทาการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้
ว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่
่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะมีการทบทวน สอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ขอบเขต
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้
่ ใช้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนทีท่ าหน้าที่ในนาม
ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจควบคุม ทัง้ ที่มีการ
ประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทา
นัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบทีส่ นับสนุ นการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่
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2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมและสนับสนุนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และจะนานโยบายนี้มา
ใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษทั รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
3. ผูอ้ านวยการฝา่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน
ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทมีระบบควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงกับการเกิ ดคอร์รปั ชัน่
1. ของขวัญ ของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรอง
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ที างธุรกิจกับคู่คา้ เจ้าหนี้ หรือลูกค้าในอนาคต อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะนาไปสู่การทุจริต
คอร์รปั ชันได้
่ การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี อี าจหมายความรวมถึงการให้หรือรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก การรับหรือจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งรับรอง ซึง่ ในบางวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ดี งั กล่าว ถูกมองว่าเป็ นเรื่องปกติ และ
เป็ น สิง่ ที่ยากในการพิจารณาว่ า เป็ นการให้หรือรับ ของขวัญ หรือ การคอร์รปั ชัน่ บริษัท จึงคาดหวังว่ าผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้จะสามารถใช้วจิ ารณญานในการตัดสินใจว่า ของขวัญ ของทีร่ ะลึก และค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมในแต่ละวาระ เหมาะสมกับผู้รบั หรือให้ โดยไม่ขดั ต่ อกฎหมายหรือการ
ยอมรับในสังคม
ทัง้ นี้ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทุกรายการจะต้องมีการลงบั นทึกไว้อย่างถูกต้อง มี
หลักฐาน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนาไปใช้เพื่อ
เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3. การทาธุรกรรมกับภาครัฐ
การติดต่ องานกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ จะต้องดาเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อหน่วยราชการ
4. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
บริษทั สนับสนุนการใช้สทิ ธิในการลงคะแนนเสียง ทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ ถือเป็ นการรักษาสิทธิท่ีสาคัญ
และเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุ นหรือร่วม
กิจกรรมทางการเมืองต้องเป็ นไปในนามส่วนตัว ไม่สามารถอ้างอิงเป็ นตัวแทนของบริษทั
การประเมิ นความเสี่ยง
ผู้บริหารจะต้องประเมินความเสีย่ งจากการให้สนิ บนและการคอร์รปั ชั น่ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้ ทบทวนมาตรการการ
จัดการความเสีย่ งทีใ่ ช้อยู่ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
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การสื่อสารและการอบรม
พนักงานทุกคนจะได้รบั การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะ
รูปแบบต่างๆ ของการให้สนิ บน ความเสีย่ งจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สนิ บน นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.loxley.co.th และ Intranet เพื่อให้พนักงานสามารถ
เข้าไปทบทวนได้ตลอดเวลา ซึ่งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิ เทศของ
พนักงานใหม่ทุกคนของบริษทั เช่นกัน
นอกจากนี้ บริษทั จะสนับสนุ นให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ าย/ให้บริการ ทีท่ าธุรกรรมกับบริษทั ยึดมันใน
่
มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษทั
ช่องทางการร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งพฤติกรรมทีผ่ ดิ จริยธรรม ชีเ้ บาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เรื่องทุจ ริต ผ่านกรรมการอิสระ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : ac@loxley.co.th
บริษทั จะรับฟงั ทุกข้อเรียกร้อง และดาเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย มีกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินการที่เหมาะสม รวมทัง้ เก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มคี วามปลอดภัย โดย
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรง
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