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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้ำงงำนนิทรรศกำร งำน

แสดงสินค้ำ งำนตกแตง่ภำยใน และอ่ืนๆ ครบวงจร โดยใช้หลกั “ยตุธิรรมแบง่ปัน”  เรำมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะ

สร้ำงสรรค์ผลงำนออกสูต่ลำด โดยยืนอยูบ่นหลกัจริยธรรม มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ไมผ่ิดกฎหมำย ไม่

ท ำลำยสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นผู้น ำแหง่โลกสีขำวตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ทกุชนิด ไม่กระท ำผิดตอ่สงัคม 

 

หลักจรรยาบรรณด้านต่างๆ ของบริษัทฯ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์/สังคม 

 ทรัพยำกรมนษุย์ขององค์กรจะเน้นควำมดีน ำหน้ำควำมเก่ง ไมว่ำ่จะเป็นกำรรับเข้ำ หรือโอกำส

ก้ำวหน้ำในอำชีพ ให้โอกำสทกุคนเท่ำเทียกนัในกำรพฒันำ เรียนรู้ ควบคูก่ำรก้ำวหน้ำ โดยได้จดังบประมำณ

ไว้อยำ่งเพียงพอ พร้อมกบัพฒันำสงัคมไปอยำ่งตอ่เน่ืองควบคูก่นัไปทกุปี เรำมีเปำ้หมำยพฒันำสงัคมท่ีด้อย

โอกำส ให้มีโอกำสเทำ่เทียมกนั 

หลักนิตธิรรม/สิทธิมนุษยชน 

 องค์กรตระหนกัดีวำ่สงัคมอยู่ได้อยำ่งยัง่ยืนก็เพรำะถือหลกัควำมถกูต้องและเป็นธรรม ธุรกิจท่ี

ยัง่ยืนก็ต้องยืนอยู่บนหลกันีเ้ช่นกนั พนัธมิตรทำงธุรกิจ สิทธิมนษุยชน ถือเป็นเร่ืองส ำคญั องค์กรถือปฏิบตัิ

อยำ่งเคร่งครัด ท ำธุรกิจท่ีไมผ่ิดกฎหมำย ไมท่ ำลำยสิทธิมนษุยชน เคำรพประเพณีตำ่งๆ ทัง้ท่ีเป็นกฎหมำย

ในประเทศ และกฎหมำยนำนำประเทศ 

ความโปร่งใส/จรรยาบรรณ 

 ท ำธุรกิจท่ีคดิไปด้วยกนักบัคูค้่ำน ำพำควำมยัง่ยืน ไมเ่อำเปรียบซึง่กนัและกนันัน้คือธุรกิจของเรำ 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นสิ่งท่ีองค์กรยดึถืออยำ่งเคร่งครัด ไมเ่พิกเฉยตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และไมรั่บประโยชน์

ใดๆ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ท่ีน ำไปสูค่วำมไมโ่ปร่งใสทำงธุรกิจ 
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ส่ิงแวดล้อม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภำยใต้องค์กรภำคีสีขำว – องค์กรสีเขียว 

- ภำคีสีขำว  องค์กรใช้หลกัควำมโปร่งใสเป็นธรรม สงัคมตรวจสอบได้ โดยหลกัธุรกิจโปร่งใสผู้ มีสว่น

ได้เสียเข้ำถึงข้อมลูได้โดยไม่ถกูกีดกนั ทกุคนได้ประโยชน์ร่วมกนั จะท ำหน้ำท่ีเป็นกลไกตรวจสอบ

ด้วย 

- องค์กรสีเขียว  หลีกเล่ียงกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม ซึง่เร่ิมโดยกำรออกแบบท่ีใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุมส่ิน้เปลือง น ำมำใช้ได้หลำยครัง้ จดัหำระบบรักษำสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีเป็นหลกั

ปฏิบตัิ และวสัดอุปุกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ พงึหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิด

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท หำกรำยกำรดงักลำ่ว จ ำเป็นต้องท ำเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัทฯ ให้กระท ำรำยกำรนัน้เสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกบับคุคลภำยนอก 

- ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ ใช้โอกำสหรือข้อมลูของบริษัทฯ ในกำรหำประโยชน์

สว่นตน และท ำธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบ 

 กำรท ำงำนในองค์กรยึดหลกัระบบ ไมย่ดึหลกับคุคล บริษัทฯ ด ำเนินกำรเก็บข้อมลูข้อผิดพลำด หรือ

ข้อมลูใหม่ๆ  และข้อมลูท่ีอำจกระทบกบัธุรกิจมำวิเครำะห์ เพ่ือก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยในด้ำนตำ่งๆ ให้

ทนัสมยัตอ่ภำวะปัจจบุนั เพ่ือพฒันำระบบให้มีคณุภำพอยำ่งตอ่เน่ือง ไมว่ำ่เร่ืองกำรจดัซือ้จดัจ้ำงให้มีกำร

เปรียบเทียบรำคำอย่ำงต ่ำสำมรำย และจดัจ้ำงมีรำคำกลำงท่ีเหมำะสม โดยนโยบำยและข้อปฏิบตัเิก่ียวกบั

จรรยำบรรณธุรกิจประกอบด้วย 

1. จรรยำบรรณของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร  พนกังำน 

2. กำรติดตำมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม 
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน 

1. คณะกรรมกำร ต้องด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต มีจรรยำบรรณ คณุธรรม โดย

ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ ตลอดทัง้นโยบำยของบริษัทฯอยำ่ง

เคร่งครัด 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำ่งๆของธุรกิจ โดยรักษำผลประโยชน์ของทกุฝ่ำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3. คณะกรรมกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของตนอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผล ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์อนัใดท่ีเป็นกำรสว่นตวั หรือผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ใน

กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 

4. คณะกรรมกำรไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้รับ จำกกำรเป็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตนและ

ผู้ อ่ืน ท่ีมิได้กระท ำเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 

5. คณะกรรมกำรจะต้องยดึถือกฎเกณฑ์ ข้อก ำหนด และกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ แม้วำ่มิได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณฉบบันีก็้ตำม หำกประเพณีปฏิบตัิ ปฏิบตัิอยำ่งไร 

ให้ถือปฎิบตัไิปตำมประเพณีนัน้ๆด้วย 

 

จรรยาบรรณผู้บริหาร 

1. ผู้บริหำรต้องปฏิบตัิตน โดยยึดมัน่ตอ่จรรยำบรรณและธรรมำภิบำล โดยปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

ส ำหรับพนกังำนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมจรรยำบรรณ และปอ้งกนักำรละเมิดตำ่งๆ 

2. ผู้บริหำรพร้อมสนบัสนนุกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมก้ำวหน้ำ ในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน จดั

สวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสมเทำ่เทียมอยำ่งเป็นธรรม เคำรพสิทธิทำงควำมคดิไมว่ำ่ด้ำนใดๆก็ตำม 

รวมทัง้ด้ำนกำรเมือง 

3. ผู้บริหำรต้องบริหำรงำนด้วยควำมตระหนกั เอำใจใส่ตอ่ธุรกิจ เพ่ือบรรลเุปำ้หมำยธุรกิจร่วมกนัของ

องค์กร โดยยึดหลกัผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เทำ่เทียมกนั 

4. ผู้บริหำรต้องปฎิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเทำ่เทียมกนัไมใ่ช้อ ำนำจในทำงมิชอบ    โดยยดึหลกั 

ธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 

5. ผู้บริหำรต้องปฏิบตัิตำมนโยบำย ข้อก ำหนด และกฎเกณฑ์ตำ่งๆของบริษัทฯ  เพ่ือบรรลเุปำ้หมำย

ทำงธุรกิจ  โดยไมล่ะเมิดกฎหมำย  ประเพณีปฏิบตัใิดๆทัง้สิน้ 
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6. ผู้บริหำรต้องไมป่ฎิบตัติน หรือปฏิบตักิำรใดๆท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัทฯ  ไม่ประกอบธุรกิจ

อนัเป็นกำรแขง่ขนักบับริษัทฯ 

7. ไมใ่ห้ควำมร่วมมือใดๆ ไมว่ำ่เป็นกำรส่วนตวัหรือสว่นรวม หรือเป็นประโยชน์ใดๆ กบับริษัทฯก็ตำม 

อนัสอ่ไปในทำงสง่เสริมกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือเป็นกำรสนบัสนนุให้เกิดกำรละเมิด

จรรยำบรรณธุรกิจ 

8. สร้ำงบรรยำกำศของกำรปฏิบตังิำนท่ีเปิดโอกำสให้เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น มีควำมคิด

ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ มีข้อคดิเห็นใหม่ๆ และตดัสินใจอยำ่งมีเหตผุล เท่ียงตรง โดยปรำศจำกอคติ 

9. วำงแผน ก ำหนดกลยทุธ์ิ  และวิเครำะห์เปำ้หมำยในกำรปฏิบตั ิ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท

ฯ  โดยยึดหลกัจรรยำบรรณและธรรมำภิบำล  ตลอดทัง้วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงำม 

 

จรรยาบรรณพนักงาน 

1. พนกังำนต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ ของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด 

2. พนกังำนต้องปฏิบตังิำนอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ขยนัหมัน่เพียร สขุมุ

รอบคอบ ด้วยควำมพร้อมทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ  และต้องไมจ่งใจหรือเจตนำปฏิบตัิงำนให้ลำ่ช้ำ 

หรือกลัน่แกล้ง จงใจให้เกิดควำมเสียหำยแก่เพ่ือนพนกังำนและบริษัทฯ 

3. พนกังำนต้องใช้เวลำในกำรท ำงำนทัง้หมดของตนให้เป็นประโยชน์ตอ่งำนในหน้ำท่ี ไมใ่ช้เวลำใน

กำรท ำงำนเพ่ือท ำประโยชน์สว่นตวั 

4. พนกังำนต้องไมเ่สพสรุำ หรือยำเสพตดิอ่ืนใดในขณะปฏิบตัหิน้ำท่ี หรืออยู่ในอำกำรมนึเมำ 

5. พนกังำนต้องปฏิบตัติำมกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของกำรท ำงำน 

6. พนกังำนต้องปฏิบตัติำมค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำท่ีสัง่งำน โดยชอบด้วยระเบียบปฏิบตัขิองกำร

ท ำงำน  และชอบด้วยกฎหมำย 

7. พนกังำนต้องรักษำควำมลบัของบริษัทฯ ไมเ่ปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จำกข้อมลูใดๆท่ีเป็นควำมลบั

ของบริษัทฯ รวมถึงกรรมวิธีด ำเนินงำนและข้อมลูธุรกิจแก่ผู้ อ่ืน  และไมค่ดัลอกเอกสำรควำมลบัของ

บริษัทฯ เม่ือพนกังำนลำออกจำกกำรเป็นพนกังำนของบริษัทฯด้วย 

8. พนกังำนต้องรักษำควำมลบัของลกูค้ำบริษัทฯ พนกังำนอ่ืน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

9. พนกังำนต้องรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยถือเสมือนวำ่เป็นผลประโยชน์ของพนกังำนเอง 

โดยไมป่ฏิบตัสิิ่งใดอนัขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อม 
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10. พนกังำนต้องไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจอ่ืนใด อนัอำจมีผลกระทบถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ   หรือเป็นกำรแขง่ขนักบับริษัทฯ 

11. พนกังำนต้องรักษำและสง่เสริมช่ือเสียงอนัดีงำมของบริษัทฯ 

12. พนกังำนต้องใช้และบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ สถำนท่ีท่ีตนท ำงำนให้อยูใ่นสภำพดี 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ เสมือนบคุคลทัว่ไปพงึใช้ และบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของตนเอง 

13. พนกังำนต้องศกึษำ และท ำควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรใช้ ค ำแนะน ำในด้ำนควำมปลอดภยัของทรัพย์สิน

บริษัทฯก่อนท่ีจะใช้เสมอ 

14. พนกังำนต้องรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สญูหำย หรือถกูท ำลำยไป  แม้ไมใ่ชห่น้ำท่ีโดยตรงของ

ตน  และไมน่ ำทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน ตลอดทัง้ไมข่โมย

หรือยกัยอกทรัพย์ของบริษัทฯ 

15. เม่ือพนกังำนพ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนไมว่ำ่กรณีใดๆ ต้องคืนอปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีบริษัทฯมอบ

ให้ในขณะปฏิบตังิำนกบับริษัทฯอยู ่ ทนัทีท่ีพ้นสภำพกำรเป็นพนกังำน อปุกรณ์และทรัพย์สิน

ดงักลำ่ว ต้องอยูใ่นสภำพท่ีดีตำมสภำพกำรใช้งำน 

16. พนกังำนต้องแจ้งข้อมลูและ/หรือข้อควำมตำมควำมเป็นจริง ตำมท่ีบริษัทฯ ต้องกำร ไมว่ำ่ข้อมลู

สว่นตวัและข้อมลูของงำนท่ีปฏิบตัิ ตลอดทัง้ข้อมลูท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป 

17. พนกังำนต้องให้ควำมร่วมมือกบับริษัทฯในกำรสอบสวนเร่ืองรำวตำ่งๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องกำร และใน

กำรร่วมมือดงักลำ่ว พนกังำนต้องกระท ำด้วยควำมสจุริต 

18. พนกังำนต้องไมเ่ปล่ียนแปลง ปลอม แก้ไข ตดัทอน หรือท ำลำยข้อมลูข่ำวสำรเอกสำรตำ่งๆ ของ

บริษัทฯ หรือเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยไมมี่อ ำนำจหรือหน้ำท่ีท่ีจะกระท ำกำรดงักลำ่ว 

19. พนกังำนต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำก

บริษัทฯ ตรวจค้น ในกรณีท่ีเกิดควำมสงสยัว่ำจะมีสิ่งของผิดกฎหมำย หรือได้มำจำกกำรกระท ำผิด

กฎหมำย หรืออำวธุอยูใ่นตวัพนกังำน 

20. พนกังำนต้องไมอ่ำศยัอ ำนำจหรือหน้ำท่ี หรือโอกำสในกำรท ำงำนกบับริษัทฯ เพ่ือแสวงหำ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัขดัตอ่จรรยำบรรณตำมวิชำชีพของตน ระเบียบประเพณีในกำรท ำงำน หรือขดั

ตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

21. พนกังำนต้องประพฤติตนให้อยูใ่นศีลธรรมอนัดี ไมป่ระพฤติตนไปในทำงท่ีจะน ำควำมเส่ือมเสียมำ

สูต่นเองหรือหมู่คณะตลอดทัง้บริษัทฯ 
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22. พนกังำนต้องเป็นผู้ มีสมัมำคำรวะ ไมพ่ดูจำหรือแสดงข้อควำม หรือแสดงกิริยำอำกำรเป็นกำร

สอ่เสียด เหยียดหยำม ประนำมหรือดหูมิ่นพนกังำนอ่ืน ผู้บงัคบับญัชำของตน และต้องให้เกียรตินบั

ถือตอ่ผู้ มีต ำแหนง่หน้ำท่ีสงูกวำ่ แม้วำ่ไมไ่ด้อยูใ่นแผนกหรือฝ่ำยงำนเดียวกนั 

23. พนกังำนต้องไมก่่อ ยยุง สง่เสริม หรือสนบัสนนุให้เกิดควำมแตกแยกสำมคัคี กำรทะเลำะวิวำท หรือ

กำรท ำร้ำยร่ำงกำยขึน้ในหมู่พนกังำนของบริษัทฯหรือระหวำ่งพนกังำนบริษัทฯกบับคุคลภำยนอก        

24. พนกังำนต้องไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรผิดกฎหมำยท่ีมีโทษทำงอำญำโดยเจตนำ ถึงแม้วำ่จะไม่

ถกูด ำเนินคดีก็ตำม 

25. พนกังำนต้องไมพ่กพำอำวธุ หรือครอบครองสิ่งผิดกฎหมำยเข้ำมำในบริษัทฯ หรือในขณะปฏิบตัิ

หน้ำท่ี เว้นแตผู่้ มีหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึง่อำจต้องพกพำอำวธุ และ

ได้รับอนมุตัจิำกกรรมกำรผู้จดักำร 

26. พนกังำนต้องเป็นผู้ ท่ีตรงตอ่เวลำในกำรนดัหมำยอนัเก่ียวกบักำรปฏิบตังิำนในหน้ำท่ี ไมว่ำ่นดั

หมำยกบับริษัทฯ หรือลกูค้ำของบริษัทฯ 

27. ไมใ่ห้พนกังำนปิดประกำศ โฆษณำ ขีดเขียนข้อควำม แจกใบปลิว เผยแพร่เอกสำร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ 

ในอำณำบริเวณบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุำต ตลอดทัง้ไมเ่ผยแพร่ขำ่วอกศุล อนัท ำให้ผู้ อ่ืนหรือ

บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย 

28. พนกังำนต้องไมแ่สดงให้เกิดควำมรู้สกึ แก่ผู้มำตดิตอ่วำ่ต้องให้ของขวญั หรือคำ่ตอบแทนอ่ืนใด 

และห้ำมพนกังำนรับของขวญัจำกผู้ติดตอ่ หรือผู้ ท่ีพนกังำนเก่ียวข้องด้วยในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 

29. พนกังำนต้องหลีกเล่ียงกำรมีภำระผกูพนัทำงกำรเงินกบัลกูค้ำ ตวัแทนลกูค้ำและคูส่ญัญำของ

บริษัทฯ ขอบขำ่ยเร่ืองนีกิ้นควำมถึงกำรให้ยืม  กำรกู้ ยืมเงิน กำรสรรหำเงินบ ำรุงกิจกำรตำ่งๆ กำร

เป็นเจ้ำมือแชร์ หวย และกำรถอนเงินเกินบญัชีเป็นต้น 

30. ห้ำมพนกังำนลว่งละเมิดทำงเพศ หรือกระท ำกำรอนำจำรตอ่เพ่ือนพนกังำนด้วยกนั และลกูค้ำหรือ

ผู้ตดิตอ่งำนกบับริษัทฯโดยเด็ดขำด 

31. กำรกระท ำใดๆ ของพนกังำนนอกเหนือจำกท่ีกลำ่วไว้ข้ำงต้น หำกโดยขนบธรรมเนียม ประเพณี 

หรือศีลธรรมถือวำ่เป็นควำมผิด ก็ให้ถือวำ่กำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดทำงวินยัด้วย     

 

2.  การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ  

บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนกังำนทกุ

คนท่ีจะรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยและถือปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ



Page | 8  
 

นีอ้ยำ่งเคร่งครัด  รวมถึงจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ และเพ่ือให้

นโยบำยและข้อปฏิบตัท่ีิก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจมีควำมเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีอำจ

เปล่ียนแปลงไป  บริษัทฯจึงก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและข้อปฏิบตัิดงักลำ่วเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง

กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นสำระส ำคญั 

บริษัทฯ จดัให้มีชอ่งทำง  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้มีโอกำสสอบถำมข้อสงสยั และ

ร้องเรียนในกรณีท่ีไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรกระท ำของบริษัทฯ  หรือพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย

หรือจรรยำบรรณผำ่นทำง website ของบริษัทฯ ท่ี www.kingsmen-cmti.com หรือแจ้งผำ่นกรรมกำร

ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 

 อาจารย์ ธีรธัช โปษยานนท์ 

 โทร. 081 828 6789 

 Email: teerataht@yahoo.com  

โดยบริษัทฯ มีหนว่ยงำนท่ีเป็นศนูย์กลำงในกำรรับแจ้งข้อมลูดงักลำ่ว ก่อนจดัสง่ข้อมลูให้คณะกรรมกำร 

ผู้บริหำร รับทรำบตอ่ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

หลกัปฏิบตัติำมนโยบำยนี ้ หำกพนกังำนไมแ่นใ่จในควำมเหมำะสมท่ีจะประพฤตปิฏิบตัิ พนกังำนควร

ปรึกษำผู้บงัคบับญัชำหรือฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์/ธุรกำร 

 

 

หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจนีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีประกำศเป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วนัท่ี 13 สิงหำคม 2558 

 

 
 

(นำยชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ) 

ประธำนกรรมกำร 

บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

ปรับปรุงครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 8 เมษำยน 2559 


