จรรยาบรรณธุรกิจ
ของ
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบ ที่มตี ่อผู้มสี ่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถอื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม (CSR) โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พึงได้รบั เป็ นสาคัญ ซึ่งผลของ
การมีจรรยาบรรณทีด่ จี ะส่งผลให้เกิดการยอมรับจากคนทัวไปในสั
่
งคม และสามารถทาให้ธุรกิจดารงอยู่
ได้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น บริษทั ฯ จึงได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึน้ เพื่อให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานได้นาไปใช้เป็ นแนวทาง ในการประพฤติและปฏิบตั หิ น้าที่การงานของตนให้เป็ นรูปธรรม
โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้.-

จรรยาบรรณต่อผูถ้ ือหุ้น


คณะกรรมการทุกคณะพึงบริหารจัดการบริษัทให้เป็ นสถาบันที่มคี ุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง
และความเจริญเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว



ผูบ้ ริหารของบริษทั พึงปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถ สุจริต ระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชน ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน



รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง



ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมิได้แจ้งให้บริษัท
ทราบ



ไม่เปิดเผยสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ต่อผูอ้ ่นื โดยมิชอบ



เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุน้ ทุกราย ทุกประเภท ให้ได้รบั การปฎิบตั อิ ย่างเท่า
เทียมกัน



ยินดีรบั ข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์ ต่อการบริห ารจัดการ และสร้างมูล ค่าเพิม่ ให้กบั บริษัท โดย
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะถือเป็นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ
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จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของผูบ้ ริหารและพนักงาน


ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั



พึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อ ตรง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีทศั นคติท่ดี ี
ในการทางานเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้



พึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร อย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความรอบคอบและ
รวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และสังคมเป็ น
สาคัญ



พึงประพฤติตนให้เป็ นผูต้ รงต่อเวลา ดูแลและใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างประหยัด คุม้ ค่า ด้วย
ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ติ ่อทรัพย์สนิ ของตนเองมิให้เกิดความเสียหายหรือ
สิน้ เปลือง รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ่อผูร้ ่วมงาน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมีมนุ ษย
สัมพันธ์อนั ดี



พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ แก่
กลุ่มงานของตนและบริษัท ทัง้ ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปญั หา
ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์ส่วนรวม



ผู้บงั คับบัญ ชา พึงดูแ ลเอาใจใส่ ผู้อ ยู่ใ ต้บ ังคับ บัญ ชาทัง้ ในด้า นการปฏิบตั ิง าน ขวัญ กาลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชาด้วยหลักการและเหตุผล ทีถ่ ูกต้องตามทานองคลองธรรม



พึง เก็บรักษาสารสนเทศที่ส าคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เ ป็ นความลับ ไม่นาข้อ มูล ภายในของ
บริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน


ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างมีอธั ยาศัยไมตรีทด่ี งี าม ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลกู ค้าทุกคนด้วยความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน



กาหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีล่ กู ค้าต้องการ



พิจารณาเงือ่ นไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ



จัดหา ให้บริการ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าด้วยความรับผิดชอบ



เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
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ยินดีรบั ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการให้
ดียงิ่ ขึน้



รักษาสารสนเทศทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษทั และไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง



ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตกับลูกค้า

จรรยาบรรณต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้


ไม่เ จาะจงผลิต ภัณ ฑ์ หรือ พยายามเลือ กสรรคุ ณ ลัก ษณะที่ไ ม่โ น้ มเอีย งไปทางผลิต ภัณฑ์ใ ด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุ นความจาเป็ นอย่างเพียงพอ กรณีทม่ี กี าร
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ
และหากจาเป็ นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รบั โอกาสในการเสนอราคา
อย่างเท่าเทียมกัน



เลือ กสรรผู้เ สนอราคาที่ดี และสนใจต่ อ การเสนอราคาอย่างจริงจัง ไม่เชิญ ผู้เ สนอราคาเพียง
เพื่อให้ครบจานวนตามระเบียบ และผูเ้ สนอราคาทุกรายต้องได้รบั รายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไข
อย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณีมกี ารบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยื นยันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ หนึ่ง



ไม่เรียก ไม่รบั ของขวัญ ของกานัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฎิบตั ิ
และละเว้นการให้ความชอบพอเป็ นพิเศษจนเป็ นเหตุให้ผู้อ่นื คิดว่าน่ าจะเกิดความไม่ยุติธรรม
โดยเฉพาะการทาให้ผคู้ า้ รายอื่นเกิดความเข้าใจผิด ไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนาไปบอก
กล่าวจนทาให้บริษทั เสียภาพพจน์



จัดทาสัญ ญาที่เ ป็ น ธรรม และปฎิบ ัติต ามข้อ ตกลงที่มตี ่ อ คู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีท่คี าดว่าจะไม่
สามารถปฎิบตั ไิ ด้ ต้องรีบเจรจากับคู่คา้ /เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

จรรยาบรรณต่อคู่แข่ง


ส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยโดยปราศจากมูลความจริง



มุ่งเน้ นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม
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จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


ดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม โดยมุง่ เน้นการดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ชุมชนและสิง่ แวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ อย่างยังยื
่ น



สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้



ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทัง้ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน
เครือ่ งเขียน และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
ั ญาหรือ ลิข สิท ธิ ์ เช่ น การก าหนดให้ พ นั ก งานทุ ก คนติด ตัง้
ไม่ ล่ ว งละเมิด ทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
โปรแกรมตรวจสอบการใช้ซอฟท์แวร์ทไ่ี ม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ ์ เป็ นต้น
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