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นโยบาย การตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่   (ANTI – CORRUPTION POLICY) 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัภิาคเอกชนไทยตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่      และเครือขา่ยองค์กร
ภาคีสีขาว  บริษัทฯได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างานและ
สายการบงัคบับญัชาในแตล่ะหนว่ยงานให้มีความชดัเจน  เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกมุใน
การตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม 

 

ค านิยาม ตามนโยบาย 

ทจุริต หมายถึง  การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ 
ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

คอร์รัปชัน่ หมายถึง  การให้ สญัญาวา่จะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของ     
เอกสาร ข้อมลู เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไมถ่กูต้องเหมาะสม  เพ่ือให้บคุคล
ยกเว้นการกระท าอนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดๆ
อนัมิชอบให้กบัตวัเอง พวกพ้อง หรือบริษัทฯทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการ
กระท าใดท่ีขดัหรือแย้งกบัจรรยาบรรณของบริษัทฯ การกระท าดงักลา่วรวมถึง 

ก. การให้และการรับของขวญั การเลีย้งรับรองและการบริการในรูปแบบอ่ืนใด
หมายถึงคา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีจา่ยเพ่ือเป็นคา่สิ่งของ การเลีย้งรับรองตลอดทัง้
คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่วมีมลูคา่ทางการเงินและรวมถึงสิ่งท่ี
สามารถแลกเปล่ียนเป็นสินค้าหรือบริการได้ 
การสละสิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งของหรือบริการท่ีบริษัทพงึได้รับ หมายถึงการสละ
สิทธิท่ีบริษัทพงึได้รับประโยชน์จากลกูค้า คูค้่า และ/หรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
ไมว่า่จะมีมลูคา่ทางการเงินหรือไมก็่ตาม 

ข. การชว่ยเหลือทางการเมืองท่ีมีลกัษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึงการ
ชว่ยเหลือทางด้านการเงินหรือการให้บริการไมว่า่ในรูปแบบใดท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย 
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ค. การบริจาคเพ่ือการกศุล/เงินสนบัสนนุตา่งๆ หมายถึงการบริจาคหรือสนบัส
นนุเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนใดท่ีมี
วตัถปุระสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรือเงินสนบัสนนุเพ่ือธุรกิจ ตรา
สินค้าหรือช่ือเสียงของผู้บริจาคเงิน 

กรรมการ หมายถึง ผู้ มีอ านาจด าเนินการแทนบริษัท ซึง่ลงช่ือผกูพนักับบริษัทได้ตามหนงัสือ 
รับรองของบริษัท และเป็นผู้บริหารรวมทัง้ก าหนดนโยบายในการบริหารบริษัท   

ผู้บริหาร      หมายถึง ผู้ ท่ีมีต าแหนง่งานในระดบัจดัการตัง้แตผู่้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

หวัหน้างาน หมายถึง พนกังานท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานแตย่งัไมถ่ึงระดับจดัการ                                                                               

พนกังาน     หมายถึง บคุคลหรือลกูจ้างท่ีบริษัทจ้างให้ท างานกบับริษัท อนัประกอบด้วยพนกังาน
รายเดือน รายวนั หรือพนกังานชัว่คราวท่ีมีก าหนดการจ้างและสิน้สดุการจ้างท่ี
แนน่อน 

ผู้ รับจ้างผลิตงาน หมายถึง ผู้ ท่ีบริษัทวา่จ้างให้ผลิตชิน้งานในรูปของผู้ รับเหมางานไมว่า่ในรูปแบบ
ของบคุคลธรรมดา คณะบคุคลหรือบริษัทก็ตาม    

 

หลักทั่วไป 

 ห้ามพนกังาน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ไมว่า่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ รับจ้างผลิตงาน  
กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  
แม้วา่จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือประโยชน์สว่นตน หรือผู้ อ่ืน โดยยึดหลกัจรรยาบรรณ และ
ปฏิบตัิตามนโยบายการทจุริต คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญัเป็น

อยา่งยิ่งตอ่นโยบาย หากกรณีมีรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่เกิดขึน้ในองค์กร ผู้บริหารมีหน้าท่ีให้

ค าปรึกษา ข้อแนะน า และก าหนดบทลงโทษตามท่ีรายงาน ท่ีเสนอขึน้มา 
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2. ผู้บริหาร  ผู้ รับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีก ากบัดแูลอยูโ่ดยการ

ประเมินความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่สายงานท่ีรับผิดชอบอยู่ มี

ความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้น้อยท่ีสดุหรือไมมี่เลย พร้อมกบัร่วมหามาตรการ

ปิดความเส่ียงดงักลา่วหากมีในองค์กร 

3. ผู้บริหาร  หวัหน้างาน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบตัหิน้าท่ีตามนโยบายและเป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ใน

ฝ่ายหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

4. ผู้บริหาร   หวัหน้างาน จะต้องส่ือสารกบับคุลากรในองค์กร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรทราบอย่าง

ทัว่ถึง  พร้อมท าความเข้าใจถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. ผู้บริหาร หวัหน้างาน พนกังาน  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ให้ยดึหลกัจรรยาบรรณในการท างาน  โดยไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริต

คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมและจะไมถ่กูลงโทษ ไมว่า่จะเป็นการลดต าแหนง่ 

หรือผลลบใดๆในการปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้การกระท านัน้จะท าให้บริษัท สญูเสียโอกาสทาง

ธุรกิจก็ตาม 

ก. ไมใ่ห้และไมรั่บสิ่งของ  ของขวญั การเลีย้งรับรอง การบริการตา่งๆ ตลอดจนทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีตนเข้าไปติดตอ่ประสานงาน  ทัง้หนว่ยงานราชการและ

เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดก็ตาม  เพ่ือเป็นการชีน้ าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัหิน้าท่ี

ของตนและของผู้ อ่ืน 

ข. ไมเ่ป็นตวักลางในการเสนอผลประโยชน์อนัใด  ไมว่า่จะเป็นตวัเงิน  สิ่งของ  หรือทรัพย์สิน

ใดๆ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไมค่วรได้ 

6. ผู้บริหาร พนกังาน ไมเ่พิกเฉยหรือละเลย  เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯ  โดยการแจ้งให้หวัหน้างานหรือผู้ รับผิดชอบทราบ  พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

7. ในการจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตัใินการจดัซือ้จดัจ้างอยา่งเคร่งครัด เพ่ือความ

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
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8. ผู้บริหาร พนกังาน ไมก่ระท าการอนัใดท่ีท าให้บริษัทฯถกูมองวา่เอนเอียงทางการเมือง  กลา่วคือ 

บริษัทฯเป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง  สนบัสนนุการปฏิบตัติามกฎหมายและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  บริษัทฯไมส่นบัสนนุพรรค

การเมือง ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม 

9. การใช้จา่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  และการใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติาม

สญัญาทางธุรกิจสามารถท าได้  แตต้่องใช้จา่ยอย่างสมเหตสุมผลและไมส่อ่ไปในทางทจุริต  

สามารถตรวจสอบได้ 

10. การบริจาคหรือสนบัสนนุโครงการตา่งๆสามารถท าได้  แตต้่องกระท าในนามของบริษัทฯเทา่นัน้  

โดยการบริจาคดงักลา่ว  ไมว่า่จะเป็นรูปแบบโครงการหรือหนว่ยงานการกศุล จะต้องเป็นโครงการ

หรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือสามารถตรวจสอบได้  และการเบกิจา่ยต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน  และ

ต้องด าเนินการผา่นขัน้ตอนการเบกิจา่ยอยา่งถกูต้องตามบริษัทฯก าหนด 

 

การร้องเรียน/พฤตกิรรมควรร้องเรียน 

 เม่ือพบเห็นการกระท า  การทุจริตท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เช่น พบเห็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯติด

สินบน / รับสินบน ทางตรงหรือทางอ้อมกบัเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานรัฐหรือเอกชน  หรือพบเห็นการกระท าท่ี

ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทฯท่ีอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต คอร์รัปชัน่  หรือพบเห็นการ

กระท าท่ีผิดกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณ 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

 บริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีรับมอบหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็น

ผู้ รับผิดชอบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน  โดยผา่นช่องทางการรับข้อร้องเรียนดงันี  ้

ก. ร้องเรียนผา่นทางโทรศพัท์ เบอร์ 02-7358000 ตอ่ 141 

ข. ร้องเรียนโดยตรงกบัผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์/ธุรการ 

ค. ร้องเรียนทางจดหมาย สง่มาท่ี บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบาย การตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่   (ANTI – CORRUPTION POLICY) 

ถึงผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์/ธุรการ เลขท่ี 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู  กทม. 10250 

- การร้องเรียนต้องระบรุายละเอียดท่ีร้องเรียน  พร้อมเบาะแสและหลกัฐาน(ถ้ามี)  หรือ

ข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ  ไมว่า่จะในรูปแบบเอกสาร  ภาพถ่าย  หรืออ่ืนใด

ประกอบด้วย  หากเป็นการร้องเรียนผู้บริหารระดบัสงู  ให้ร้องเรียนตอ่กรรมการตรวจสอบ

ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

• อาจารย์ ธีรธชั โปษยานนท์ 

• โทร. 081 828 6789 

• Email: teerataht@yahoo.com 

- บคุคลท่ีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ คือ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุ

กลุม่หรือผู้พบเห็นทัว่ไป  รวมทัง้พนกังานของบริษัทฯ  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน  และผู้ให้ข้อมลูท่ีกระท าการโดยสจุริต  บริษัทฯ

จะปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบัท่ีสดุ      

 ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูทัง้ท่ีเป็นบคุคลและคณะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  จะต้องเก็บรักษา

ข้อมลู  ข้อร้องเรียน  เอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียน  และผู้ให้ข้อมลูไว้ความลบั  ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่

บคุคลอนัท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  เว้นแตก่ารเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  หากเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯจะ

ลงโทษขัน้สงูสดุ 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการตามข้อร้องเรียน             

1. ผู้บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  เม่ือได้รับข้อมลูเบาะแส  จะต้อง

กลัน่กรอง  สืบสวนข้อเท็จจริง  โดยตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าการสอบสวน  ตามความเหมาะสมและ

ถกูต้องเป็นกรณีไป 
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นโยบาย การตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่   (ANTI – CORRUPTION POLICY) 

2. หลงัจากตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมลูตามเบาะแสแล้ว  พบวา่ ข้อมลูหลกัฐานท่ีได้มีเหตุ

อนัสมควรเช่ือได้วา่ ผู้ ท่ีถกูร้องเรียนได้กระท าความผิด ทจุริต คอร์รัปชัน่จริง  บริษัทฯจะตัง้

คณะกรรมการสอบสวนขึน้มาเพื่อการนีเ้ป็นกรณีๆไป  เพ่ือท าการแจ้งเร่ืองให้ผู้ถกูกลา่วหามา

รับทราบข้อกลา่วหา  และให้สิทธ์ิผู้ถกูกล่าวหาพิสจูน์ตนเอง  โดยการหาข้อมลูหลกัฐานตา่งๆมา

หกัล้างข้อกลา่วหานัน้ 

3. ระหวา่งการด าเนินการสอบสวนเร่ืองท่ีถกูกลา่วหาอยู่  ผู้ถกูกลา่วหาจะต้องถกูพกังานจนกวา่การ

สืบสวนสอบสวนจะแล้วเสร็จ  ทัง้นีต้้องไมเ่กิน 30 วนั 

4. หากการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามเสียงข้างมาก  มีมตวิา่ผู้ถกูกล่าวหาได้กระท า

การทจุริต คอร์รัปชัน่จริง  ถือวา่การกระท าดงักลา่วผิดตอ่นโยบายด้านการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่  

ผู้ถกูกลา่วหาจะต้องถกูลงโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีบริษัทฯ

ได้ก าหนดไว้คือโทษสงูสดุ คือไลอ่อกจากงาน  และหากการกระท าดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมาย  ผู้ถกู

กลา่วหาจะต้องถกูด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

5. การร้องเรียนอนัเป็นเท็จหรือไมส่จุริต  หากผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  บคุคลนัน้

จะได้รับโทษทางวินยัด้วย  แตห่ากกรณีผู้ ร้องเรียนเป็นบคุคลภายนอกและบริษัทฯได้รับความ

เสียหาย  บริษัทฯจะด าเนินการตามกฎหมาย  หากเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  ไมว่่าจะ

เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการ  บริษัทฯจะตดัออกจากบญัชีทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (ไมค้่าขายด้วย) 

 

 

นโยบายฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีประกาศเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

 

 
 

(นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ) 

ประธานกรรมการ 


