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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมย์ท่ีจะด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นแบบอย่างองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการ การบริหารจดัการท่ีดี  โดยมุง่เน้นสร้างประโยชน์สงูสดุ

ให้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องไมว่า่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ตลอดทัง้ผู้ให้บริการตา่งๆ  โดยค านงงถงงหลกัคณุธรรม 

จริยธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  บริษัทฯจงงก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยงดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานดงันี  ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน

จ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถงงเป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีวิสยัทศัน์ มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

มีคณุธรรมจริยธรรม และพร้อมท่ีจะอทุิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้กบับริษัทฯได้อยา่ง

เตม็ท่ี เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตท่ีิ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- การถ่วงดลุอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซงง่

ประกอบด้วยกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ร้อยละ 57 ของกรรมการทัง้คณะ โดยกรรมการ

ดงักลา่วตา่งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีช่ือเสียง และมีประสบการณ์ทางธุรกิจอยา่งสงู มีความเป็น

กลาง และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารแตอ่ยา่งใด สามารถตรวจสอบการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และถ่วงดลุอ านาจของกรรมการทา่นอ่ืนได้ สามารถคดัค้านหรือ

ยบัยัง้เร่ืองตา่งๆในท่ีประชมุได้อย่างเป็นอิสระ อนัจะท าให้การตดัสินตา่งๆในท่ีประชมุ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จงงเช่ือมัน่ได้วา่การบริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปอยา่งอิสระมี
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ความชดัเจน โปร่งใส และเกิดการถ่วงดลุ นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี โดยมีการแบง่แยกบทบาท อ านาจและหน้าท่ีอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพใน

การบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 

- วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ี

ก าหนดไว้วา่ “ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่

อยา่งน้อย 1 ใน 3  

- การด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ใน

บริษัทฯอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทฯได้ก าหนดวิธีปฏิบตัใินการ

ด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทยอ่ย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้

ในบริษัทใหญ่ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ก าหนดจ านวนบริษัทยอ่ย และบริษัทอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และ

กรรมการผู้จดัการไปด ารงต าแหนง่กรรมการหรือต าแหนง่อ่ืนๆ ในบริษัทดงักลา่วมีความ

เหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่ง่ผลให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีคณะกรรมการให้บริษัทฯลดลง 

- บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดแูล

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงงปฏิบตัติา่งๆ สง่เสริมและตดิตามให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลการจดัท าและเก็บรักษา

เอกสารประกอบการประชมุ และการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯอีกด้วย 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือชว่ยในการตดิตามและการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ โดย
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คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบในระยะแรก และจะแตง่ตัง้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ในระยะตอ่ไป 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี เป็นผู้ มีประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ ทัง้ในด้านการควบคมุภายใน เพ่ือช่วยเหลือในการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัข้อก าหนดและมาตรฐานท่ีดีในการจดัท างบการเงิน 

เพ่ือให้งบการเงินมีความถกูต้อง โปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่านทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบ

ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

1.3  ผู้บริหารของบริษัทฯ 

ผู้บริหารบริษัทฯ ท าหน้าท่ีในการด าเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการ

บริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จดัท าแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการ

บริหารตา่งๆของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบบริหารงานบริษัทฯ ตาม

แผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารอยา่งซ่ือสตัย์ สจุริต และ

ระมดัระวงั ตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณท่ีได้รับ และรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

1.4 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้น และ

คณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา และพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม

เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น

สามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

1.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการ

และประธานกรรมการ โดยในการก าหนดคา่ตอบแทนนัน้จะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ร่วมกบัผลการปฏิบตังิาน และความสามารถของแตล่ะบคุคล โดยค านงงเปรียบกบั

ธุรกิจประเภทเดียวกนั เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัและเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 
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2. สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและค านงงถงงสิทธิท่ีเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยสิทธิของผู้ ถือ

หุ้นได้แก่ สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิในการรับทราบข้อมลูข่าวสารอยา่งเพียงพอ

และทนัเวลา สิทธิในการรับสว่นแบง่ก าไรร่วมกนัอยา่งเสมอภาค สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบใน

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณา

ตดัสินใจตลอดจนตัง้ค าถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ 

2.2  ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

2.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ

รอบระยะเวลาบญัชีตามท่ีกฎหมายก าหนด และในบางกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอ

วาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

- ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก าหนด

วตัถปุระสงค์ และหลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและเปิดเผยบน 

Website ของบริษัทฯ 

- กรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยบริษัทฯ เสนอ

ช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นผู้ เข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงมตแิทนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ส่วนหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้ว 

2.2.2  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายเคร่งครัดในการก ากบัดแูล โดยห้ามมิให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถงง

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ น าข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้
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เพ่ือประโยชน์สว่นตนโดยเด็ดขาด รวมทัง้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมี

หน้าท่ีต้องสง่ส าเนารายงานการถือหลกัทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

ให้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ

แจ้งการถือหลกัทรัพย์ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯปีละครัง้ รวมถงงรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุครัง้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

 

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถงงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ จงงได้ก าหนดวิธีการ

ปฏิบตัเิพ่ือสนองประโยชน์ร่วมกนัทัง้บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

3.1  ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีคา่และส าคญัอยา่งยิ่งตอ่บริษัทฯ จงงมี

การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมไว้ในคูมื่อ

จรรยาบรรณธุรกิจ 

3.2  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศตา่งๆผ่านทาง Website ของบริษัทฯ  

3.3  ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บริษัทฯ ด าเนินการเพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ และการรักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้

เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 

3.4  ความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

เพ่ือให้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯและคูค้่า บริษัทฯด าเนิน

นโยบายคดัเลือกผู้ รับเหมา(คูค้่า) อยา่งยตุธิรรม และโปร่งใส ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า

อยา่งเคร่งครัด 

3.5  การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความเคารพตอ่สิทธิและเสรีภาพของบคุคลทกุคน จงงสง่เสริมให้ผู้บริหารและ

พนกังานได้ตระหนกัถงงสิทธิมนษุชนขัน้พืน้ฐานในระดบัสากล ซงง่บริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนงง่ใน

การปฏิบตังิาน รวมถงงบริษัทฯไมส่นบัสนนุกิจกรรมท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายและหลกัสิทธิ

มนษุยชนอีกด้วย 
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3.6  การเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ เล็งเห็นคณุคา่และความส าคญัของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ จงงได้ก าหนด

ข้อบงัคบัในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และข้อมลูใดๆให้เป็นไปตาม พรบ. วา่ด้วยการ

กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 และบริษัทฯยงัเลือกใช้สินค้าอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร

และพนกังานไมส่นบัสนนุหรือ Download สินค้าท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิทกุ

ประเภท 

3.7  ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ในการด าเนินธุรกิจแม้ก าไรจะเป็นเปา้หมายส าคญัแตต้่องอยูบ่นพืน้ฐาน

ของการไมเ่อาเปรียบ อีกทัง้ต้องรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบตัติาม

นโยบาย และกฎระเบียบในการดแูลชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มี

การให้ความรู้และปลกูฝังจิตส านงกเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัทฯ รวมถงงได้ก าหนดมาตรการและวิธีปฏิบตัิภายในองค์กร เพ่ือแสดงถงงความ

รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนกังานเกิดจิตส านงก

ร่วมกนั โดยใช้ทรัพย์สินอยา่งระมดัระวงั และปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอยา่งมี

ประสิทธิภาพและให้เกิดผลคุ้มคา่ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยก าหนด และให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน 

ความคืบหน้าในการด าเนินงานของกิจการและผลการด าเนินงานอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

ทัว่ถงงและทนัเวลา โดยเผยแพร่ข้อมลูผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส่ือมวลชน และ Website ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

โดยในแตล่ะปีบริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจได้รับข้อมลูอย่างทัว่ถงงและสม ่าเสมอ 
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5. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ระบบการควบคมุภายในและการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสงูสดุตอ่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการก าหนดและแยกขอบเขต 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จดัการอยา่งชดัเจน โดยอ านาจการอนมุตัสิงูสดุเป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

การบริหารความเส่ียงได้มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนด

มาตรการปอ้งกนัและจดัการความเส่ียง ซงง่รวมถงงความเส่ียงท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงง่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เห็นชอบและมอบนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นหลกัการและ

แนวปฏิบตัอินัจะน าไปสู่ความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อยา่ง

เหมาะสมและทนักาล 

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทัง้ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกและภายใน ซงง่อาจมี

ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ถงงสาเหตแุละก าหนดแนวทางและ

มาตรการในการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง ตลอดจนดแูลและทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง

ของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยแจ้งให้พนกังานท่ีเก่ียวข้องรับทราบเพ่ือปฏิบตัิตาม

มาตรการท่ีก าหนดไว้ รวมถงงมีการติดตามวา่หนว่ยงานตา่งๆ ได้ปฏิบตัิตามแผนการบริหารความ

เส่ียงท่ีก าหนดไว้หรือไม ่เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จงง

มีระบบการติดตามโดยก าหนดนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลระบบการ

ควบคมุภายในและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมินผลการจดัการความเส่ียง ปีละ 1 ครัง้ 

โดยสม ่าเสมอและได้แจ้งข้อมลูการประเมินผลตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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วสัิยทัศน์ (Vision) 

บริษัทได้รับความไว้วางใจ ในการให้บริการด้วยคณุภาพตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือสูค่วามเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 

 

 

 

พันธกจิ (Mission) 

สร้างสรรค์งานบริการที่มีคณุภาพ  โดยยงดหลกัการด าเนินธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืน เพ่ือความพงงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า พนัธมิตร และผู้ ถือหุ้น 

 

 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 

ยตุิธรรมและแบ่งปัน 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้างงานนิทรรศการ งาน

แสดงสินค้า งานตกแตง่ภายใน และอ่ืนๆ ครบวงจร โดยใช้หลกั “ยตุธิรรมแบง่ปัน”  เรามุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะ

สร้างสรรค์ผลงานออกสูต่ลาด โดยยืนอยูบ่นหลกัจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไมผ่ิดกฎหมาย ไม่

ท าลายสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นผู้น าแหง่โลกสีขาวตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทกุชนิด ไม่กระท าผิดตอ่สงัคม 

 

หลักจรรยาบรรณด้านต่างๆ ของบริษัทฯ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์/สังคม 

 ทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรจะเน้นความดีน าหน้าความเก่ง ไมว่า่จะเป็นการรับเข้า หรือโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพ ให้โอกาสทกุคนเท่าเทียกนัในการพฒันา เรียนรู้ ควบคูก่ารก้าวหน้า โดยได้จดังบประมาณ

ไว้อยา่งเพียงพอ พร้อมกบัพฒันาสงัคมไปอยา่งตอ่เน่ืองควบคูก่นัไปทกุปี เรามีเปา้หมายพฒันาสงัคมท่ีด้อย

โอกาส ให้มีโอกาสเทา่เทียมกนั 

หลักนิตธิรรม/สิทธิมนุษยชน 

 องค์กรตระหนกัดีวา่สงัคมอยู่ได้อยา่งยัง่ยืนก็เพราะถือหลกัความถกูต้องและเป็นธรรม ธุรกิจท่ี

ยัง่ยืนก็ต้องยืนอยู่บนหลกันีเ้ชน่กนั พนัธมิตรทางธุรกิจ สิทธิมนษุยชน ถือเป็นเร่ืองส าคญั องค์กรถือปฏิบตัิ

อยา่งเคร่งครัด ท าธุรกิจท่ีไมผ่ิดกฎหมาย ไมท่ าลายสิทธิมนษุยชน เคารพประเพณีตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นกฎหมาย

ในประเทศ และกฎหมายนานาประเทศ 

ความโปร่งใส/จรรยาบรรณ 

 ท าธุรกิจท่ีคดิไปด้วยกนักบัคูค้่าน าพาความยัง่ยืน ไมเ่อาเปรียบซงง่กนัและกนันัน้คือธุรกิจของเรา 

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสิ่งท่ีองค์กรยงดถืออยา่งเคร่งครัด ไมเ่พิกเฉยตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และไมรั่บประโยชน์

ใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ท่ีน าไปสูค่วามไมโ่ปร่งใสทางธุรกิจ 
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ส่ิงแวดล้อม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใต้องค์กรภาคีสีขาว – องค์กรสีเขียว 

- ภาคีสีขาว  องค์กรใช้หลกัความโปร่งใสเป็นธรรม สงัคมตรวจสอบได้ โดยหลกัธุรกิจโปร่งใสผู้ มีสว่น

ได้เสียเข้าถงงข้อมลูได้โดยไม่ถกูกีดกนั ทกุคนได้ประโยชน์ร่วมกนั จะท าหน้าท่ีเป็นกลไกตรวจสอบ

ด้วย 

- องค์กรสีเขียว  หลีกเล่ียงการท าลายสิ่งแวดล้อม ซงง่เร่ิมโดยการออกแบบท่ีใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุมส่ิน้เปลือง น ามาใช้ได้หลายครัง้ จดัหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีเป็นหลกั

ปฏิบตัิ และวสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ พงงหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท หากรายการดงักลา่ว จ าเป็นต้องท าเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัทฯ ให้กระท ารายการนัน้เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก 

- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์

สว่นตน และท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบ 

 การท างานในองค์กรยงดหลกัระบบ ไมย่งดหลกับคุคล บริษัทฯ ด าเนินการเก็บข้อมลูข้อผิดพลาด หรือ

ข้อมลูใหม่ๆ  และข้อมลูท่ีอาจกระทบกบัธุรกิจมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดนโยบาย เปา้หมายในด้านตา่งๆ ให้

ทนัสมยัตอ่ภาวะปัจจบุนั เพ่ือพฒันาระบบให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่เร่ืองการจดัซือ้จดัจ้างให้มีการ

เปรียบเทียบราคาอย่างต ่าสามราย และจดัจ้างมีราคากลางท่ีเหมาะสม โดยนโยบายและข้อปฏิบตัเิก่ียวกบั

จรรยาบรรณธุรกิจประกอบด้วย 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  พนกังาน 

2. การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม 
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน 

1. คณะกรรมการ ต้องด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจรรยาบรรณ คณุธรรม โดย

ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ตลอดทัง้นโยบายของบริษัทฯอยา่ง

เคร่งครัด 

2. คณะกรรมการด าเนินการตา่งๆของธุรกิจ โดยรักษาผลประโยชน์ของทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 

3. คณะกรรมการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ของตนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผล ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์อนัใดท่ีเป็นการสว่นตวั หรือผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ใน

การตดัสินใจทางธุรกิจ 

4. คณะกรรมการไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้รับ จากการเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตนและ

ผู้ อ่ืน ท่ีมิได้กระท าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการจะต้องยงดถือกฎเกณฑ์ ข้อก าหนด และกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ แม้วา่มิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณฉบบันีก็้ตาม หากประเพณีปฏิบตัิ ปฏิบตัิอยา่งไร 

ให้ถือปฎิบตัไิปตามประเพณีนัน้ๆด้วย 

จรรยาบรรณผู้บริหาร 

1. ผู้บริหารต้องปฏิบตัิตน โดยยงดมัน่ตอ่จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล โดยปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ส าหรับพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมจรรยาบรรณ และปอ้งกนัการละเมิดตา่งๆ 

2. ผู้บริหารพร้อมสนบัสนนุการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า ในการปฏิบตังิานของพนกังาน จดั

สวสัดกิารอย่างเหมาะสมเทา่เทียมอยา่งเป็นธรรม เคารพสิทธิทางความคดิไมว่า่ด้านใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ด้านการเมือง 

3. ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความตระหนกั เอาใจใส่ตอ่ธุรกิจ เพ่ือบรรลเุปา้หมายธุรกิจร่วมกนัของ

องค์กร โดยยงดหลกัผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เทา่เทียมกนั 

4. ผู้บริหารต้องปฎิบตัิตอ่พนกังานอย่างเทา่เทียมกนัไมใ่ช้อ านาจในทางมิชอบ    โดยยงดหลกั 

ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

5. ผู้บริหารต้องปฏิบตัิตามนโยบาย ข้อก าหนด และกฎเกณฑ์ตา่งๆของบริษัทฯ  เพ่ือบรรลเุปา้หมาย

ทางธุรกิจ  โดยไมล่ะเมิดกฎหมาย  ประเพณีปฏิบตัใิดๆทัง้สิน้ 

6. ผู้บริหารต้องไมป่ฎิบตัติน หรือปฏิบตักิารใดๆท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัทฯ  ไม่ประกอบธุรกิจ

อนัเป็นการแขง่ขนักบับริษัทฯ 
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7. ไมใ่ห้ความร่วมมือใดๆ ไมว่า่เป็นการส่วนตวัหรือสว่นรวม หรือเป็นประโยชน์ใดๆ กบับริษัทฯก็ตาม 

อนัสอ่ไปในทางสง่เสริมการกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นการสนบัสนนุให้เกิดการละเมิด

จรรยาบรรณธุรกิจ 

8. สร้างบรรยากาศของการปฏิบตังิานท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีข้อคดิเห็นใหม่ๆ และตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล เท่ียงตรง โดยปราศจากอคติ 

9. วางแผน ก าหนดกลยทุธ์ิ  และวิเคราะห์เปา้หมายในการปฏิบตั ิ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท

ฯ  โดยยงดหลกัจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล  ตลอดทัง้วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

จรรยาบรรณพนักงาน 

1. พนกังานต้องปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. พนกังานต้องปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ขยนัหมัน่เพียร สขุมุ

รอบคอบ ด้วยความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ  และต้องไมจ่งใจหรือเจตนาปฏิบตัิงานให้ลา่ช้า 

หรือกลัน่แกล้ง จงใจให้เกิดความเสียหายแก่เพ่ือนพนกังานและบริษัทฯ 

3. พนกังานต้องใช้เวลาในการท างานทัง้หมดของตนให้เป็นประโยชน์ตอ่งานในหน้าท่ี ไมใ่ช้เวลาใน

การท างานเพ่ือท าประโยชน์สว่นตวั 

4. พนกังานต้องไมเ่สพสรุา หรือยาเสพตดิอ่ืนใดในขณะปฏิบตัหิน้าท่ี หรืออยู่ในอาการมงนเมา 

5. พนกังานต้องปฏิบตัติามกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของการท างาน 

6. พนกังานต้องปฏิบตัติามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีสัง่งาน โดยชอบด้วยระเบียบปฏิบตัขิองการ

ท างาน  และชอบด้วยกฎหมาย 

7. พนกังานต้องรักษาความลบัของบริษัทฯ ไมเ่ปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมลูใดๆท่ีเป็นความลบั

ของบริษัทฯ รวมถงงกรรมวิธีด าเนินงานและข้อมลูธุรกิจแก่ผู้ อ่ืน  และไมค่ดัลอกเอกสารความลบัของ

บริษัทฯ เม่ือพนกังานลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯด้วย 

8. พนกังานต้องรักษาความลบัของลกูค้าบริษัทฯ พนกังานอ่ืน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

9. พนกังานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยถือเสมือนวา่เป็นผลประโยชน์ของพนกังานเอง 

โดยไมป่ฏิบตัสิิ่งใดอนัขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯไมว่่าทางตรง หรือทางอ้อม 

10. พนกังานต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจอ่ืนใด อนัอาจมีผลกระทบถงงผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ   หรือเป็นการแขง่ขนักบับริษัทฯ 

11. พนกังานต้องรักษาและสง่เสริมช่ือเสียงอนัดีงามของบริษัทฯ 
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12. พนกังานต้องใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ สถานท่ีท่ีตนท างานให้อยูใ่นสภาพดี 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ เสมือนบคุคลทัว่ไปพงงใช้ และบ ารุงรักษาทรัพย์สินของตนเอง 

13. พนกังานต้องศงกษา และท าความเข้าใจถงงวิธีการใช้ ค าแนะน าในด้านความปลอดภยัของทรัพย์สิน

บริษัทฯก่อนท่ีจะใช้เสมอ 

14. พนกังานต้องรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สญูหาย หรือถกูท าลายไป  แม้ไมใ่ชห่น้าท่ีโดยตรงของ

ตน  และไมน่ าทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน ตลอดทัง้ไมข่โมย

หรือยกัยอกทรัพย์ของบริษัทฯ 

15. เม่ือพนกังานพ้นสภาพการเป็นพนกังานไมว่า่กรณีใดๆ ต้องคืนอปุกรณ์ และทรัพย์สินท่ีบริษัทฯมอบ

ให้ในขณะปฏิบตังิานกบับริษัทฯอยู ่ ทนัทีท่ีพ้นสภาพการเป็นพนกังาน อปุกรณ์และทรัพย์สิน

ดงักลา่ว ต้องอยูใ่นสภาพท่ีดีตามสภาพการใช้งาน 

16. พนกังานต้องแจ้งข้อมลูและ/หรือข้อความตามความเป็นจริง ตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ ไมว่า่ข้อมลู

สว่นตวัและข้อมลูของงานท่ีปฏิบตัิ ตลอดทัง้ข้อมลูท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป 

17. พนกังานต้องให้ความร่วมมือกบับริษัทฯในการสอบสวนเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องการ และใน

การร่วมมือดงักลา่ว พนกังานต้องกระท าด้วยความสจุริต 

18. พนกังานต้องไมเ่ปล่ียนแปลง ปลอม แก้ไข ตดัทอน หรือท าลายข้อมลูข่าวสารเอกสารตา่งๆ ของ

บริษัทฯ หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยไมมี่อ านาจหรือหน้าท่ีท่ีจะกระท าการดงักลา่ว 

19. พนกังานต้องยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

บริษัทฯ ตรวจค้น ในกรณีท่ีเกิดความสงสยัว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือได้มาจากการกระท าผิด

กฎหมาย หรืออาวธุอยูใ่นตวัพนกังาน 

20. พนกังานต้องไมอ่าศยัอ านาจหรือหน้าท่ี หรือโอกาสในการท างานกบับริษัทฯ เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ใดๆ อนัขดัตอ่จรรยาบรรณตามวิชาชีพของตน ระเบียบประเพณีในการท างาน หรือขดั

ตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

21. พนกังานต้องประพฤติตนให้อยูใ่นศีลธรรมอนัดี ไมป่ระพฤติตนไปในทางท่ีจะน าความเส่ือมเสียมา

สูต่นเองหรือหมู่คณะตลอดทัง้บริษัทฯ 

22. พนกังานต้องเป็นผู้ มีสมัมาคารวะ ไมพ่ดูจาหรือแสดงข้อความ หรือแสดงกิริยาอาการเป็นการ

สอ่เสียด เหยียดหยาม ประนามหรือดหูมิ่นพนกังานอ่ืน ผู้บงัคบับญัชาของตน และต้องให้เกียรตินบั

ถือตอ่ผู้ มีต าแหนง่หน้าท่ีสงูกวา่ แม้วา่ไมไ่ด้อยูใ่นแผนกหรือฝ่ายงานเดียวกนั 
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23. พนกังานต้องไมก่่อ ยยุง สง่เสริม หรือสนบัสนนุให้เกิดความแตกแยกสามคัคี การทะเลาะวิวาท หรือ

การท าร้ายร่างกายขงน้ในหมู่พนกังานของบริษัทฯหรือระหวา่งพนกังานบริษัทฯกบับคุคลภายนอก        

24. พนกังานต้องไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการผิดกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาโดยเจตนา ถงงแม้วา่จะไม่

ถกูด าเนินคดีก็ตาม 

25. พนกังานต้องไมพ่กพาอาวธุ หรือครอบครองสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริษัทฯ หรือในขณะปฏิบตัิ

หน้าท่ี เว้นแตผู่้ มีหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทรัพย์สินของบริษัทฯ ซงง่อาจต้องพกพาอาวธุ และ

ได้รับอนมุตัจิากกรรมการผู้จดัการ 

26. พนกังานต้องเป็นผู้ ท่ีตรงตอ่เวลาในการนดัหมายอนัเก่ียวกบัการปฏิบตังิานในหน้าท่ี ไมว่า่นดั

หมายกบับริษัทฯ หรือลกูค้าของบริษัทฯ 

27. ไมใ่ห้พนกังานปิดประกาศ โฆษณา ขีดเขียนข้อความ แจกใบปลิว เผยแพร่เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ 

ในอาณาบริเวณบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ตลอดทัง้ไมเ่ผยแพร่ขา่วอกศุล อนัท าให้ผู้ อ่ืนหรือ

บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย 

28. พนกังานต้องไมแ่สดงให้เกิดความรู้สงก แก่ผู้มาตดิตอ่วา่ต้องให้ของขวญั หรือคา่ตอบแทนอ่ืนใด 

และห้ามพนกังานรับของขวญัจากผู้ติดตอ่ หรือผู้ ท่ีพนกังานเก่ียวข้องด้วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

29. พนกังานต้องหลีกเล่ียงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบัลกูค้า ตวัแทนลกูค้าและคูส่ญัญาของ

บริษัทฯ ขอบขา่ยเร่ืองนีกิ้นความถงงการให้ยืม  การกู้ ยืมเงิน การสรรหาเงินบ ารุงกิจการตา่งๆ การ

เป็นเจ้ามือแชร์ หวย และการถอนเงินเกินบญัชีเป็นต้น 

30. ห้ามพนกังานลว่งละเมิดทางเพศ หรือกระท าการอนาจารตอ่เพ่ือนพนกังานด้วยกนั และลกูค้าหรือ

ผู้ตดิตอ่งานกบับริษัทฯโดยเด็ดขาด 

31. การกระท าใดๆ ของพนกังานนอกเหนือจากท่ีกลา่วไว้ข้างต้น หากโดยขนบธรรมเนียม ประเพณี 

หรือศีลธรรมถือวา่เป็นความผิด ก็ให้ถือวา่การกระท านัน้เป็นความผิดทางวินยัด้วย     

 

2.  การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ  

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ

คนท่ีจะรับทราบ ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและถือปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

นีอ้ยา่งเคร่งครัด  รวมถงงจะมีการติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ และเพ่ือให้

นโยบายและข้อปฏิบตัท่ีิก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีอาจ
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เปล่ียนแปลงไป  บริษัทฯจงงก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและข้อปฏิบตัิดงักลา่วเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

การด าเนินงานท่ีเป็นสาระส าคญั 

บริษัทฯ จดัให้มีชอ่งทาง  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสยั และ

ร้องเรียนในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษัทฯ  หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย

หรือจรรยาบรรณผา่นทาง website ของบริษัทฯ ท่ี www.kingsmen-cmti.com โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานท่ี

เป็นศนูย์กลางในการรับแจ้งข้อมลูดงักลา่ว ก่อนจดัสง่ข้อมลูให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รับทราบตอ่ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

หลกัปฏิบตัติามนโยบายนี ้ หากพนกังานไมแ่นใ่จในความเหมาะสมท่ีจะประพฤตปิฏิบตัิ พนกังานควร

ปรงกษาผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรมนษุย์/ธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kingsmen-cmti.com/
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นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

 

 บริษัทคงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ได้ร่วมประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบตัขิอง

ภาคเอกชนไทย ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นเครือขา่ยองค์กรภาคีสีขาว และได้รับรางวลัชมเชยในการ

ประกวดองค์กรโปร่งใส  เพ่ือแสดงเจตนารมย์และความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ บริษัท

ฯ จงงจดัท านโยบายขงน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ  และ

พฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

ค านิยาม ตามนโยบาย 

ทจุริต หมายถงง  การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ 

ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

คอร์รัปชัน่ หมายถงง  การให้ สญัญาวา่จะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของ     

เอกสาร ข้อมลู เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดซงง่ไมถ่กูต้องเหมาะสม  เพ่ือให้บคุคล

ยกเว้นการกระท าอนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงง่ธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดๆ

อนัมิชอบให้กบัตวัเอง พวกพ้อง หรือบริษัทฯทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถงงการ

กระท าใดท่ีขดัหรือแย้งกบัจรรยาบรรณของบริษัทฯ การกระท าดงักลา่วรวมถงง 

ก. การให้และการรับของขวญั การเลีย้งรับรองและการบริการในรูปแบบอ่ืนใด

หมายถงงคา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีจา่ยเพ่ือเป็นคา่สิ่งของ การเลีย้งรับรองตลอดทัง้

คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่วมีมลูคา่ทางการเงินและรวมถงงสิ่งท่ี

สามารถแลกเปล่ียนเป็นสินค้าหรือบริการได้ 

การสละสิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งของหรือบริการท่ีบริษัทพงงได้รับ หมายถงงการสละ

สิทธิท่ีบริษัทพงงได้รับประโยชน์จากลกูค้า คูค้่า และ/หรือผู้ เก่ียวข้องทาง

ธุรกิจไมว่า่จะมีมลูคา่ทางการเงินหรือไมก็่ตาม 

ข. การชว่ยเหลือทางการเมืองท่ีมีลกัษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถงงการ

ชว่ยเหลือทางด้านการเงินหรือการให้บริการไมว่า่ในรูปแบบใดท่ีมิชอบด้วย

กฎหมาย 
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ค. การบริจาคเพ่ือการกศุล/เงินสนบัสนนุตา่งๆ หมายถงงการบริจาคหรือ

สนบัสนนุเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนใดท่ี

มีวตัถปุระสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรือเงินสนบัสนนุเพ่ือธุรกิจ ตรา

สินค้าหรือช่ือเสียงของผู้บริจาคเงิน 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

 ห้ามพนกังาน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ไมว่า่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ รับจ้างผลิตงาน  

กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  

แม้วา่จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือประโยชน์สว่นตน หรือผู้ อ่ืน โดยยงดหลกัจรรยาบรรณ และ

ปฏิบตัิตามนโยบายการทจุริต คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการ   ผู้บริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลนโยบายตอ่ต้าน

คอร์รัปชัน่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้

ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งตอ่นโยบาย หากกรณีมีรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่เกิดขงน้ในองค์กร 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีให้ค าปรงกษา ข้อแนะน า และก าหนดบทลงโทษตามท่ีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ี

สืบสวนเสนอขงน้มา 

2. ผู้บริหาร  ผู้ รับมอบหมาย ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และ

การประเมินความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานดงักลา่ว มีความ

เส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้น้อยท่ีสดุหรือไม่มีเลย พร้อมกบัร่วมหามาตรการปิด

ความเส่ียงดงักลา่วหากมีในองค์กร 

3. ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ  หวัหน้างาน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบตัหิน้าท่ีตามนโยบายและเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ี

อาจเกิดขงน้ในฝ่ายหรือสว่นงานท่ีรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

4. ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ หวัหน้างาน จะต้องส่ือสารกบับคุลากรในองค์กร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร

ทราบอยา่งทัว่ถงง  พร้อมท าความเข้าใจถงงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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5. ผู้บริหาร  พนกังาน  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

อยา่งเคร่งครัด ให้ยงดหลกัจรรยาบรรณในการท างาน  โดยไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่

ทกุรูปแบบ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

ก. ไมใ่ห้และไมรั่บสิ่งของ  ของขวญั  ตลอดจนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีตนเข้าไปติดตอ่ประสานงาน  ทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดก็

ตาม  เพ่ือเป็นการชีน้ าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนและของผู้ อ่ืน 

ข. ไมเ่ป็นตวักลางในการเสนอผลประโยชน์อนัใด  ไมว่า่จะเป็นตวัเงิน  สิ่งของ  หรือทรัพย์สิน

ใดๆ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไมค่วรได้ 

6. ไมเ่พิกเฉยหรือละเลย  เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยการ

แจ้งให้หวัหน้างานหรือผู้ รับผิดชอบทราบ  พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

7. ในการจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตัใินการจดัซือ้จดัจ้างอยา่งเคร่งครัด เพ่ือความ

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 

8. ไมก่ระท าการอนัใดท่ีท าให้บริษัทฯถกูมองวา่เอนเอียงทางการเมือง  กลา่วคือ บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ี

ยงดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง  สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมายและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  บริษัทฯไมส่นบัสนนุพรรคการเมือง ไมว่า่จะ

ทางตรงหรือทางอ้อม 

9. การใช้จา่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  และการใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติาม

สญัญาทางธุรกิจสามารถท าได้  แตต้่องใช้จา่ยอยา่งสมเหตสุมผล  สามารถตรวจสอบได้ 

10. การบริจาคหรือสนบัสนนุโครงการตา่งๆสามารถท าได้  แตต้่องกระท าในนามของบริษัทฯ เทา่นัน้  

โดยการบริจาคดงักลา่ว  ไมว่า่จะเป็นรูปแบบโครงการหรือหนว่ยงานการกศุล จะต้องเป็นโครงการ

หรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือสามารถตรวจสอบได้  และการเบกิจา่ยต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน  และ

ต้องด าเนินการผา่นขัน้ตอนการเบกิจา่ยอยา่งถกูต้องตามบริษัทฯก าหนด 

ข้อร้องเรียน/พฤตกิรรมควรร้องเรียน 

 เม่ือพบเห็นการกระท า  การทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เช่น พบเห็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯติด

สินบน / รับสินบน ทางตรงหรือทางอ้อมกบัเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานรัฐหรือเอกชน  หรือพบเห็นการกระท าท่ี

ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทฯท่ีอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต คอร์รัปชัน่  หรือพบเห็นการ

กระท าท่ีผิดกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณ 
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ช่องทางการร้องเรียน 

 บริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีรับมอบหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็น

ผู้ รับผิดชอบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน  โดยผา่นช่องทางการรับข้อร้องเรียนดงันี  ้

ก. ร้องเรียนผา่นทางโทรศพัท์ เบอร์ 02-7358000 ตอ่ 141 

ข. ร้องเรียนผา่นอีเมล์ของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์/ธุรการ 

ค. ร้องเรียนผา่นระบบ Intranet ของบริษัทฯ 

ง. ร้องเรียนโดยตรงกบัผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์/ธุรการ 

จ. ร้องเรียนทางจดหมาย สง่มาท่ี บริษัทคงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั  เลขท่ี 122/4 ถนนกรุงเทพ

กรีฑา  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กทม. 10250 

- การร้องเรียนต้องระบรุายละเอียดท่ีร้องเรียน  พร้อมเบาะแสและหลกัฐาน(ถ้ามี)  หรือ

ข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ  ไมว่า่จะในรูปแบบเอกสาร  ภาพถ่าย  หรืออ่ืนใด

ประกอบด้วย  หากเป็นการร้องเรียนผู้บริหารระดบัสงู  ให้ร้องเรียนตอ่กรรมการตรวจสอบ

ซงง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

• อาจารย์ ธีรธชั โปษยานนท์ 

• โทร. 081 828 6789 

• Email: teerataht@yahoo.com 

- บคุคลท่ีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ คือ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุ

กลุม่หรือผู้พบเห็นทัว่ไป  รวมทัง้พนกังานของบริษัทฯ  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

มาตราการคุ้มครองและรักษาความลับ 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน  และผู้ให้ข้อมลูท่ีกระท าการโดยสจุริต  บริษัทฯ

จะปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบัท่ีสดุ      

 ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูทัง้ท่ีเป็นบคุคลและคณะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  จะต้องเก็บรักษา

ข้อมลู  ข้อร้องเรียน  เอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียน  และผู้ให้ข้อมลูไว้ความลบั  ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่

บคุคลอนัท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  เว้นแตก่ารเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  หากเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯจะ

ลงโทษขัน้สงูสดุ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการตามข้อร้องเรียน             

1. ผู้บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  เม่ือได้รับข้อมลูเบาะแส  จะต้อง

กลัน่กรอง  สืบสวนข้อเท็จจริง  โดยตัง้คณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือความเหมาะสมและถกูต้องเป็น

กรณีไป 

2. หลงัจากตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมลูตามเบาะแสแล้ว  พบวา่ ข้อมลูหลกัฐานท่ีได้มีเหตุ

อนัสมควรเช่ือได้วา่ ผู้ ท่ีถกูร้องเรียนได้กระท าความผิด ทจุริต คอร์รัปชัน่จริง  บริษัทฯ จะตัง้

คณะกรรมการสอบสวนขงน้มาเพื่อการนีเ้ป็นกรณีๆไป  เพ่ือท าการแจ้งเร่ืองให้ผู้ถกูกล่าวหามา

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  บริษัทฯจะตดัอกจากบญัชีทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (ไมค้่าขายด้วย) 

 

นโยบายฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีประกาศเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

 

  (นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ) 

 ประธานกรรมการ  


