นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ

มีเจตนารมย์ที่จะดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นแบบอย่างองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ การกากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการที่ดี โดยมุง่ เน้ นสร้ างประโยชน์สงู สุด
ให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องไม่วา่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ตลอดทังผู
้ ้ ให้ บริการต่างๆ โดยคานงงถงงหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทฯจงงกาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยงดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ
จากัด

เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน

กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

รวมถงงเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีวิสยั ทัศน์ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เต็มที่

และพร้ อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ กบั บริ ษัทฯได้ อย่าง

เพื่อให้ การบริหารงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และมีความเป็ นอิสระตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การถ่วงดุลอานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้ วยโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซงง่
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้ อยละ 57 ของกรรมการทังคณะ
้
โดยกรรมการ
ดังกล่าวต่างเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างสูง มีความเป็ น
กลาง และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของฝ่ ายบริหารแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และถ่วงดุลอานาจของกรรมการท่านอื่นได้ สามารถคัดค้ านหรื อ
ยับยังเรื
้ ่ องต่างๆในที่ประชุมได้ อย่างเป็ นอิสระ

อันจะทาให้ การตัดสินต่างๆในที่ประชุม

เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จงงเชื่อมัน่ ได้ วา่ การบริ หารของบริษัทฯ จะเป็ นไปอย่างอิสระมี
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ความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการถ่วงดุล นอกจากนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีการแบ่งแยกบทบาท อานาจและหน้ าที่อย่างชัดเจน เพื่อสร้ างดุลยภาพใน
การบริ หารงาน

คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ได้ กาหนดให้ ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จดั การไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
- วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่
กาหนดไว้ วา่ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
อย่างน้ อย 1 ใน 3
- การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ใน
บริษัทฯอื่น ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯได้ กาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นการ
ดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทย่อย โดยให้ เป็ นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
ในบริษัทใหญ่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
นอกจากนี ้เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กาหนดจานวนบริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การไปดารงตาแหน่งกรรมการหรื อตาแหน่งอื่นๆ ในบริษัทดังกล่าวมีความ
เหมาะสมเพียงพอ

โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ

ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สง่ ผลให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการให้ บริ ษัทฯลดลง
- บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแล
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริษัทฯ และข้ อพงงปฏิบตั ติ า่ งๆ ส่งเสริมและติดตามให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

รวมทังดู
้ แลการจัดทาและเก็บรักษา

เอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอีกด้ วย
1.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบในระยะแรก และจะแต่งตังคณะ
้
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ในระยะต่อไป
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เป็ นผู้มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ทังในด้
้ านการควบคุมภายใน เพื่อช่วยเหลือในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้ อกาหนดและมาตรฐานที่ดีในการจัดทางบการเงิน

เพื่อให้ งบการเงินมีความถูกต้ อง โปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.3 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ผู้บริหารบริษัทฯ ทาหน้ าที่ในการดาเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการ
บริหารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการ
บริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบบริหารงานบริ ษัทฯ ตาม
แผนงานหรื องบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต และ
ระมัดระวัง ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ได้ รับ และรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
1.4 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ
การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น

และ

คุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อเสนอชื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1.5 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และประธานกรรมการ โดยในการกาหนดค่าตอบแทนนันจะพิ
้
จารณาจากผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ร่วมกับผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยคานงงเปรี ยบกับ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้ สามารถแข่งขันและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
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2. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ ความสาคัญและคานงงถงงสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือ
หุ้นได้ แก่ สิทธิได้ รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรร่วมกันอย่างเสมอภาค สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการและให้
้
ความเห็นชอบใน
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีอิสระ

สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นให้ ข้อเสนอแนะ

ร่วมพิจารณา

ตัดสินใจตลอดจนตังค
้ าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ
2.2 ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกาหนด และในบางกรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอ
วาระเป็ นกรณีพิเศษ บริษัทฯจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ กาหนด
วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็ นกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยบน
Website ของบริษัทฯ
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยบริษัทฯ เสนอ
ชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ นผู้เข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นบริษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯแล้ ว
2.2.2 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายเคร่งครัดในการกากับดูแล โดยห้ ามมิให้ คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถงง
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ นาข้ อมูลภายในที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
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เพื่อประโยชน์สว่ นตนโดยเด็ดขาด รวมทังก
้ าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมี
หน้ าที่ต้องส่งสาเนารายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
แจ้ งการถือหลักทรัพย์ตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯปี ละครัง้

รวมถงงรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบทุกครัง้ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

3. บทบาทผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถงงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ จงงได้ กาหนดวิธีการ
ปฏิบตั เิ พื่อสนองประโยชน์ร่วมกันทังบริ
้ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
3.1 ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคา่ และสาคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ จงงมี
การกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมไว้ ในคูม่ ือ
จรรยาบรรณธุรกิจ
3.2 ความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
3.3 ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริษัทฯ ดาเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ และการรักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
3.4 ความสัมพันธ์ กับคู่ค้า
เพื่อให้ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจสอดคล้ องร่วมกันระหว่างบริษัทฯและคูค่ ้ า บริ ษัทฯดาเนิน
นโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คูค่ ้ า) อย่างยุตธิ รรม และโปร่งใส ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ า
อย่างเคร่งครัด
3.5 การเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ

ให้ ความเคารพต่อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลทุกคน

จงงส่งเสริมให้ ผ้ บู ริ หารและ

พนักงานได้ ตระหนักถงงสิทธิมนุษชนขันพื
้ ้นฐานในระดับสากล ซงง่ บริษัทฯ ถือเป็ นส่วนหนงง่ ใน
การปฏิบตั งิ าน

รวมถงงบริษัทฯไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นการละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิ

มนุษยชนอีกด้ วย
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3.6 การเคารพต่ อทรั พย์ สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญของทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ จงงได้ กาหนด
ข้ อบังคับในการใช้ งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต และข้ อมูลใดๆให้ เป็ นไปตาม พรบ. ว่าด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปี

2550

และบริษัทฯยังเลือกใช้ สินค้ าอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานไม่สนับสนุนหรื อ Download สินค้ าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ทกุ
ประเภท
3.7 ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ในการดาเนินธุรกิจแม้ กาไรจะเป็ นเป้าหมายสาคัญแต่ต้องอยูบ่ นพื ้นฐาน
ของการไม่เอาเปรี ยบ อีกทังต้
้ องรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย และกฎระเบียบในการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้ มี
การให้ ความรู้และปลูกฝังจิตสานงกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมแก่ผ้ บู ริหารและพนักงาน
ของบริ ษัทฯ

รวมถงงได้ กาหนดมาตรการและวิธีปฏิบตั ิภายในองค์กร

เพื่อแสดงถงงความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังรณรงค์ให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงานเกิดจิตสานงก
ร่วมกัน โดยใช้ ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง และปรับเปลี่ยนการใช้ ทรัพยากรให้ เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ เกิดผลคุ้มค่า

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทฯ
ไทยกาหนด

ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
และให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน

ความคืบหน้ าในการดาเนินงานของกิจการและผลการดาเนินงานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
ทัว่ ถงงและทันเวลา

โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และ Website ของบริษัทฯ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
โดยในแต่ละปี บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้ รับข้ อมูลอย่างทัว่ ถงงและสม่าเสมอ
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5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ยง

เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาการกาหนดและแยกขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน

โดยอานาจการอนุมตั สิ งู สุดเป็ นหน้ าที่ของ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ
การบริ หารความเสี่ยงได้ มีการกาหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ

มีการกาหนด

มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซงง่ รวมถงงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้การบริ หารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงง่
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เห็นชอบและมอบนโยบายบริหารความเสี่ยง

เพื่อใช้ เป็ นหลักการและ

แนวปฏิบตั อิ นั จะนาไปสู่ความพร้ อมในการเผชิญสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่าง
เหมาะสมและทันกาล
บริษัทฯ

มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทังที
้ ่เป็ นปัจจัยภายนอกและภายใน

ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ

ซงง่ อาจมี

โดยวิเคราะห์ถงงสาเหตุและกาหนดแนวทางและ

มาตรการในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ

อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม

โดยแจ้ งให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องรับทราบเพื่อปฏิบตั ิตาม

มาตรการที่กาหนดไว้ รวมถงงมีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงที่กาหนดไว้ หรื อไม่ เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จงง
มีระบบการติดตามโดยกาหนดนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ปี ละ 1 ครัง้
โดยสม่าเสมอและได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจ ในการให้ บริ การด้ วยคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสูค่ วามเป็ นเลิศในระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
สร้ างสรรค์งานบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ โดยยงดหลักการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน เพื่อความพงงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า พันธมิตร และผู้ถือหุ้น

ค่ านิยมหลัก (Core Value)
ยุติธรรมและแบ่งปั น
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้ างงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้ า งานตกแต่งภายใน และอื่นๆ ครบวงจร โดยใช้ หลัก “ยุตธิ รรมแบ่งปัน” เรามุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่ จะ
สร้ างสรรค์ผลงานออกสูต่ ลาด โดยยืนอยูบ่ นหลักจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้ อม พร้ อมเป็ นผู้นาแห่งโลกสีขาวต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกชนิด ไม่กระทาผิดต่อสังคม

หลักจรรยาบรรณด้ านต่ างๆ ของบริษัทฯ
ด้ านทรัพยากรมนุษย์ /สังคม
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะเน้ นความดีนาหน้ าความเก่ง ไม่วา่ จะเป็ นการรับเข้ า หรื อโอกาส
ก้ าวหน้ าในอาชีพ ให้ โอกาสทุกคนเท่าเทียกันในการพัฒนา เรี ยนรู้ ควบคูก่ ารก้ าวหน้ า โดยได้ จดั งบประมาณ
ไว้ อย่างเพียงพอ พร้ อมกับพัฒนาสังคมไปอย่างต่อเนื่องควบคูก่ นั ไปทุกปี เรามีเป้าหมายพัฒนาสังคมที่ด้อย
โอกาส ให้ มีโอกาสเท่าเทียมกัน
หลักนิตธิ รรม/สิทธิมนุษยชน
องค์กรตระหนักดีวา่ สังคมอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืนก็เพราะถือหลักความถูกต้ องและเป็ นธรรม

ธุรกิจที่

ยัง่ ยืนก็ต้องยืนอยู่บนหลักนี ้เช่นกัน พันธมิตรทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ องค์กรถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด ทาธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ทาลายสิทธิมนุษยชน เคารพประเพณีตา่ งๆ ทังที
้ ่เป็ นกฎหมาย
ในประเทศ และกฎหมายนานาประเทศ
ความโปร่ งใส/จรรยาบรรณ
ทาธุรกิจที่คดิ ไปด้ วยกันกับคูค่ ้ านาพาความยัง่ ยืน

ไม่เอาเปรี ยบซงง่ กันและกันนันคื
้ อธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นสิ่งที่องค์กรยงดถืออย่างเคร่งครัด ไม่เพิกเฉยต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และไม่รับประโยชน์
ใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ที่นาไปสูค่ วามไม่โปร่งใสทางธุรกิจ
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สิ่งแวดล้ อม/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายใต้ องค์กรภาคีสีขาว – องค์กรสีเขียว
- ภาคีสีขาว องค์กรใช้ หลักความโปร่งใสเป็ นธรรม สังคมตรวจสอบได้ โดยหลักธุรกิจโปร่งใสผู้มีสว่ น
ได้ เสียเข้ าถงงข้ อมูลได้ โดยไม่ถกู กีดกัน ทุกคนได้ ประโยชน์ร่วมกัน จะทาหน้ าที่เป็ นกลไกตรวจสอบ
ด้ วย
- องค์กรสีเขียว

หลีกเลี่ยงการทาลายสิ่งแวดล้ อม ซงง่ เริ่มโดยการออกแบบที่ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับ

สิ่งแวดล้ อม ใช้ วสั ดุไม่สิ ้นเปลือง นามาใช้ ได้ หลายครัง้ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้ อมทังที
้ ่เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิ และวัสดุอปุ กรณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ พงงหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท หากรายการดังกล่าว จาเป็ นต้ องทาเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ให้ กระทารายการนันเสมื
้ อนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
- ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์
ส่วนตน และทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบ
การทางานในองค์กรยงดหลักระบบ ไม่ยดง หลักบุคคล บริษัทฯ ดาเนินการเก็บข้ อมูลข้ อผิดพลาด หรื อ
ข้ อมูลใหม่ๆ และข้ อมูลที่อาจกระทบกับธุรกิจมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดนโยบาย เป้าหมายในด้ านต่างๆ ให้
ทันสมัยต่อภาวะปัจจุบนั เพื่อพัฒนาระบบให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ เรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีการ
เปรี ยบเทียบราคาอย่างต่าสามราย และจัดจ้ างมีราคากลางที่เหมาะสม โดยนโยบายและข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจประกอบด้ วย
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน
2. การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน
1. คณะกรรมการ ต้ องดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจรรยาบรรณ คุณธรรม โดย
ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ ตลอดทังนโยบายของบริ
้
ษัทฯอย่าง
เคร่งครัด
2. คณะกรรมการดาเนินการต่างๆของธุรกิจ โดยรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผล ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์อนั ใดที่เป็ นการส่วนตัว หรื อผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
4. คณะกรรมการไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับ จากการเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตนและ
ผู้อื่น ที่มิได้ กระทาเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
5. คณะกรรมการจะต้ องยงดถือกฎเกณฑ์ ข้ อกาหนด และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ แม้ วา่ มิได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณฉบับนี ้ก็ตาม หากประเพณีปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิอย่างไร
ให้ ถือปฎิบตั ไิ ปตามประเพณีนนๆด้
ั ้ วย
จรรยาบรรณผู้บริหาร
1. ผู้บริหารต้ องปฏิบตั ิตน โดยยงดมัน่ ต่อจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล โดยปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
สาหรับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง มุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มจรรยาบรรณ และป้องกันการละเมิดต่างๆ
2. ผู้บริหารพร้ อมสนับสนุนการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน จัด
สวัสดิการอย่างเหมาะสมเท่าเทียมอย่างเป็ นธรรม

เคารพสิทธิทางความคิดไม่วา่ ด้ านใดๆก็ตาม

รวมทังด้
้ านการเมือง
3. ผู้บริหารต้ องบริหารงานด้ วยความตระหนัก เอาใจใส่ตอ่ ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจร่วมกันของ
องค์กร โดยยงดหลักผลประโยชน์สงู สุดของผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เท่าเทียมกัน
4. ผู้บริหารต้ องปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้ อานาจในทางมิชอบ โดยยงดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หาร
5. ผู้บริหารต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้ อกาหนด และกฎเกณฑ์ตา่ งๆของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ โดยไม่ละเมิดกฎหมาย ประเพณีปฏิบตั ใิ ดๆทังสิ
้ ้น
6. ผู้บริหารต้ องไม่ปฎิบตั ติ น หรื อปฏิบตั กิ ารใดๆที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับบริ ษัทฯ ไม่ประกอบธุรกิจ
อันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ
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7. ไม่ให้ ความร่วมมือใดๆ ไม่วา่ เป็ นการส่วนตัวหรื อส่วนรวม หรื อเป็ นประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯก็ตาม
อันส่อไปในทางส่งเสริมการกระทาผิดกฎหมาย

หรื อเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการละเมิด

จรรยาบรรณธุรกิจ
8. สร้ างบรรยากาศของการปฏิบตั งิ านที่เปิ ดโอกาสให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มีความคิด

ริเริ่มสร้ างสรรค์ มีข้อคิดเห็นใหม่ๆและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
9. วางแผน กาหนดกลยุทธิ์ และวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
ฯ โดยยงดหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ตลอดทังวั
้ ฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
จรรยาบรรณพนักงาน
1. พนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. พนักงานต้ องปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ขยันหมัน่ เพียร สุขมุ
รอบคอบ ด้ วยความพร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจ

และต้ องไม่จงใจหรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ ลา่ ช้ า

หรื อกลัน่ แกล้ ง จงใจให้ เกิดความเสียหายแก่เพื่อนพนักงานและบริษัทฯ
3. พนักงานต้ องใช้ เวลาในการทางานทังหมดของตนให้
้
เป็ นประโยชน์ตอ่ งานในหน้ าที่ ไม่ใช้ เวลาใน
การทางานเพื่อทาประโยชน์สว่ นตัว
4. พนักงานต้ องไม่เสพสุรา หรื อยาเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื ออยู่ในอาการมงนเมา
5. พนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของการทางาน
6. พนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาที่สงั่ งาน

โดยชอบด้ วยระเบียบปฏิบตั ขิ องการ

ทางาน และชอบด้ วยกฎหมาย
7. พนักงานต้ องรักษาความลับของบริษัทฯ ไม่เปิ ดเผย หรื อใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลใดๆที่เป็ นความลับ
ของบริษัทฯ รวมถงงกรรมวิธีดาเนินงานและข้ อมูลธุรกิจแก่ผ้ อู ื่น และไม่คดั ลอกเอกสารความลับของ
บริษัทฯ เมื่อพนักงานลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯด้ วย
8. พนักงานต้ องรักษาความลับของลูกค้ าบริ ษัทฯ พนักงานอื่น หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
9. พนักงานต้ องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ

โดยถือเสมือนว่าเป็ นผลประโยชน์ของพนักงานเอง

โดยไม่ปฏิบตั สิ ิ่งใดอันขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อม
10. พนักงานต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจอื่นใด อันอาจมีผลกระทบถงงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ
11. พนักงานต้ องรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ
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12. พนักงานต้ องใช้ และบารุงรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ สถานที่ที่ตนทางานให้ อยูใ่ นสภาพดี
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ เสมือนบุคคลทัว่ ไปพงงใช้ และบารุงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
13. พนักงานต้ องศงกษา และทาความเข้ าใจถงงวิธีการใช้ คาแนะนาในด้ านความปลอดภัยของทรัพย์สิน
บริษัทฯก่อนที่จะใช้ เสมอ
14. พนักงานต้ องรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้ สญ
ู หาย หรื อถูกทาลายไป แม้ ไม่ใช่หน้ าที่โดยตรงของ
ตน และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น ตลอดทังไม่
้ ขโมย
หรื อยักยอกทรัพย์ของบริษัทฯ
15. เมื่อพนักงานพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานไม่วา่ กรณีใดๆ ต้ องคืนอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่บริษัทฯมอบ
ให้ ในขณะปฏิบตั งิ านกับบริ ษัทฯอยู่

ทันทีที่พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน

อุปกรณ์และทรัพย์สิน

ดังกล่าว ต้ องอยูใ่ นสภาพที่ดีตามสภาพการใช้ งาน
16. พนักงานต้ องแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อข้ อความตามความเป็ นจริง ตามที่บริ ษัทฯ ต้ องการ ไม่วา่ ข้ อมูล
ส่วนตัวและข้ อมูลของงานที่ปฏิบตั ิ ตลอดทังข้
้ อมูลที่พบเห็นโดยทัว่ ไป
17. พนักงานต้ องให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทฯในการสอบสวนเรื่ องราวต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้ องการ และใน
การร่วมมือดังกล่าว พนักงานต้ องกระทาด้ วยความสุจริ ต
18. พนักงานต้ องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แก้ ไข ตัดทอน หรื อทาลายข้ อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆ ของ
บริษัทฯ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยไม่มีอานาจหรื อหน้ าที่ที่จะกระทาการดังกล่าว
19. พนักงานต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ

หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก

บริษัทฯ ตรวจค้ น ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรื อได้ มาจากการกระทาผิด
กฎหมาย หรื ออาวุธอยูใ่ นตัวพนักงาน
20. พนักงานต้ องไม่อาศัยอานาจหรื อหน้ าที่

หรื อโอกาสในการทางานกับบริษัทฯ

เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ใดๆ อันขัดต่อจรรยาบรรณตามวิชาชีพของตน ระเบียบประเพณีในการทางาน หรื อขัด
ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
21. พนักงานต้ องประพฤติตนให้ อยูใ่ นศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนาความเสื่อมเสียมา
สูต่ นเองหรื อหมู่คณะตลอดทังบริ
้ ษัทฯ
22. พนักงานต้ องเป็ นผู้มีสมั มาคารวะ ไม่พดู จาหรื อแสดงข้ อความ หรื อแสดงกิริยาอาการเป็ นการ
ส่อเสียด เหยียดหยาม ประนามหรื อดูหมิ่นพนักงานอื่น ผู้บงั คับบัญชาของตน และต้ องให้ เกียรตินบั
ถือต่อผู้มีตาแหน่งหน้ าที่สงู กว่า แม้ วา่ ไม่ได้ อยูใ่ นแผนกหรื อฝ่ ายงานเดียวกัน
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23. พนักงานต้ องไม่ก่อ ยุยง ส่งเสริม หรื อสนับสนุนให้ เกิดความแตกแยกสามัคคี การทะเลาะวิวาท หรื อ
การทาร้ ายร่างกายขง ้นในหมู่พนักงานของบริ ษัทฯหรื อระหว่างพนักงานบริษัทฯกับบุคคลภายนอก
24. พนักงานต้ องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยเจตนา ถงงแม้ วา่ จะไม่
ถูกดาเนินคดีก็ตาม
25. พนักงานต้ องไม่พกพาอาวุธ หรื อครอบครองสิ่งผิดกฎหมายเข้ ามาในบริษัทฯ หรื อในขณะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ เว้ นแต่ผ้ มู ีหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ ซงง่ อาจต้ องพกพาอาวุธ และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากกรรมการผู้จดั การ
26. พนักงานต้ องเป็ นผู้ที่ตรงต่อเวลาในการนัดหมายอันเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่

ไม่วา่ นัด

หมายกับบริษัทฯ หรื อลูกค้ าของบริษัทฯ
27. ไม่ให้ พนักงานปิ ดประกาศ โฆษณา ขีดเขียนข้ อความ แจกใบปลิว เผยแพร่เอกสาร หรื อสิ่งพิมพ์ใดๆ
ในอาณาบริเวณบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ตลอดทังไม่
้ เผยแพร่ขา่ วอกุศล อันทาให้ ผ้ อู ื่นหรื อ
บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย
28. พนักงานต้ องไม่แสดงให้ เกิดความรู้สกง แก่ผ้ มู าติดต่อว่าต้ องให้ ของขวัญ หรื อค่าตอบแทนอื่นใด
และห้ ามพนักงานรับของขวัญจากผู้ติดต่อ หรื อผู้ที่พนักงานเกี่ยวข้ องด้ วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
29. พนักงานต้ องหลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับลูกค้ า

ตัวแทนลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของ

บริษัทฯ ขอบข่ายเรื่ องนี ้กินความถงงการให้ ยืม การกู้ยืมเงิน การสรรหาเงินบารุงกิจการต่างๆ การ
เป็ นเจ้ ามือแชร์ หวย และการถอนเงินเกินบัญชีเป็ นต้ น
30. ห้ ามพนักงานล่วงละเมิดทางเพศ หรื อกระทาการอนาจารต่อเพื่อนพนักงานด้ วยกัน และลูกค้ าหรื อ
ผู้ตดิ ต่องานกับบริษัทฯโดยเด็ดขาด
31. การกระทาใดๆ ของพนักงานนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น หากโดยขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรื อศีลธรรมถือว่าเป็ นความผิด ก็ให้ ถือว่าการกระทานันเป็
้ นความผิดทางวินยั ด้ วย
2.

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

คนที่จะรับทราบ ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและถือปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ
นี ้อย่างเคร่งครัด

รวมถงงจะมีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และเพื่ อให้

นโยบายและข้ อปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจ
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เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯจงงกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ
บริษัทฯ จัดให้ มีชอ่ งทาง เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ มีโอกาสสอบถามข้ อสงสัย และ
ร้ องเรี ยนในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการกระทาของบริษัทฯ หรื อพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณผ่านทาง website ของบริษัทฯ ที่ www.kingsmen-cmti.com โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานที่
เป็ นศูนย์กลางในการรับแจ้ งข้ อมูลดังกล่าว ก่อนจัดส่งข้ อมูลให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร รับทราบต่อไป
หลักปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้ หากพนักงานไม่แน่ใจในความเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบตั ิ พนักงานควร
ปรงกษาผู้บงั คับบัญชาหรื อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น
บริษัทคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จากัด (มหาชน) ได้ ร่วมประกาศเจตนารมย์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทย ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เป็ นเครื อข่ายองค์กรภาคีสีขาว และได้ รับรางวัลชมเชยในการ
ประกวดองค์กรโปร่งใส เพื่อแสดงเจตนารมย์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ บริษัท
ฯ จงงจัดทานโยบายขง ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และ
พัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยาม ตามนโยบาย
ทุจริต

หมายถงง

การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับ

ตนเองหรื อผู้อื่น
คอร์ รัปชัน่

หมายถงง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรี ยกรับทรัพย์สิน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของ
เอกสาร ข้ อมูล เงินหรื อประโยชน์อื่นใดซงง่ ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม

เพื่อให้ บคุ คล

ยกเว้ นการกระทาอันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงง่ ธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ใดๆ
อันมิชอบให้ กบั ตัวเอง พวกพ้ อง หรื อบริษัทฯทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถงงการ
กระทาใดที่ขดั หรื อแย้ งกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ การกระทาดังกล่าวรวมถงง
ก.

การให้ และการรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและการบริการในรูปแบบอื่นใด
หมายถงงค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่จา่ ยเพื่อเป็ นค่าสิ่งของ การเลี ้ยงรับรองตลอดทัง้
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวมีมลู ค่าทางการเงินและรวมถงงสิ่งที่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นสินค้ าหรื อบริการได้
การสละสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของหรื อบริ การที่บริษัทพงงได้ รับ หมายถงงการสละ
สิทธิที่บริษัทพงงได้ รับประโยชน์จากลูกค้ า คูค่ ้ า และ/หรื อผู้เกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจไม่วา่ จะมีมลู ค่าทางการเงินหรื อไม่ก็ตาม

ข.

การช่วยเหลือทางการเมืองที่มีลกั ษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถงงการ
ช่วยเหลือทางด้ านการเงินหรื อการให้ บริการไม่วา่ ในรูปแบบใดที่มิชอบด้ วย
กฎหมาย
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ค.

การบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุนต่างๆ

หมายถงงการบริจาคหรื อ

สนับสนุนเงินหรื อสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด ให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่
มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรื อเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ตรา
สินค้ าหรื อชื่อเสียงของผู้บริจาคเงิน

นโยบายต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น
ห้ ามพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้ างผลิตงาน
กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม
แม้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อประโยชน์สว่ นตน หรื อผู้อื่น โดยยงดหลักจรรยาบรรณ และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อนโยบาย

เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ ตระหนักและให้

หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เกิดขง ้นในองค์กร

ผู้บริหารมีหน้ าที่ให้ คาปรงกษา ข้ อแนะนา และกาหนดบทลงโทษตามที่คณะกรรมการที่ทาหน้ าที่
สืบสวนเสนอขง ้นมา
2. ผู้บริหาร ผู้รับมอบหมาย ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
การประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานดังกล่าว มีความ
เสี่ยงที่จะทาให้ เกิดการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ได้ น้อยที่สดุ หรื อไม่มีเลย

พร้ อมกับร่วมหามาตรการปิ ด

ความเสี่ยงดังกล่าวหากมีในองค์กร
3. ผู้บริหาร ผู้อานวยการ หัวหน้ างาน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามนโยบายและเป็ นไป
ตามแผนการตรวจสอบ พร้ อมเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่
อาจเกิดขง ้นในฝ่ ายหรื อส่วนงานที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร ผู้อานวยการ หัวหน้ างาน จะต้ องสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร
ทราบอย่างทัว่ ถงง พร้ อมทาความเข้ าใจถงงนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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5. ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
อย่างเคร่งครัด ให้ ยดง หลักจรรยาบรรณในการทางาน โดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ก. ไม่ให้ และไม่รับสิ่งของ ของขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ตนเข้ าไปติดต่อประสานงาน

ทังหน่
้ วยงานราชการและเอกชน หรื อหน่วยงานอื่นใดก็

ตาม เพื่อเป็ นการชี ้นาให้ เกิดการละเว้ นในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนและของผู้อื่น
ข. ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อนั ใด ไม่วา่ จะเป็ นตัวเงิน สิ่งของ หรื อทรัพย์สิน
ใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
6. ไม่เพิกเฉยหรื อละเลย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยการ
แจ้ งให้ หวั หน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบทราบ พร้ อมให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
7. ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
8. ไม่กระทาการอันใดที่ทาให้ บริษัทฯถูกมองว่าเอนเอียงทางการเมือง กล่าวคือ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่
ยงดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง

สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข บริษัทฯไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ไม่วา่ จะ
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
9. การใช้ จา่ ยสาหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ

และการใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ าม

สัญญาทางธุรกิจสามารถทาได้ แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
10. การบริจาคหรื อสนับสนุนโครงการต่างๆสามารถทาได้ แต่ต้องกระทาในนามของบริ ษัทฯ เท่านัน้
โดยการบริจาคดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบโครงการหรื อหน่วยงานการกุศล จะต้ องเป็ นโครงการ
หรื อหน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้ องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และ
ต้ องดาเนินการผ่านขันตอนการเบิ
้
กจ่ายอย่างถูกต้ องตามบริษัทฯกาหนด
ข้ อร้ องเรี ยน/พฤติกรรมควรร้ องเรียน
เมื่อพบเห็นการกระทา การทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ เช่น พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯติด
สินบน / รับสินบน ทางตรงหรื อทางอ้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐหรื อเอกชน หรื อพบเห็นการกระทาที่
ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ขิ องบริษัทฯที่อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่

หรื อพบเห็นการ

กระทาที่ผิดกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณ
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ช่ องทางการร้ องเรี ยน
บริษัทฯมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่รับมอบหมาย

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ น

ผู้รับผิดชอบรับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน โดยผ่านช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนดังนี ้
ก. ร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-7358000 ต่อ 141
ข. ร้ องเรี ยนผ่านอีเมล์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ
ค. ร้ องเรี ยนผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ
ง. ร้ องเรี ยนโดยตรงกับผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ
จ. ร้ องเรี ยนทางจดหมาย ส่งมาที่ บริษัทคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จากัด เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพ
กรี ฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10250
- การร้ องเรี ยนต้ องระบุรายละเอียดที่ร้องเรี ยน

พร้ อมเบาะแสและหลักฐาน(ถ้ ามี)

หรื อ

ข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ไม่วา่ จะในรูปแบบเอกสาร ภาพถ่าย หรื ออื่นใด
ประกอบด้ วย หากเป็ นการร้ องเรี ยนผู้บริ หารระดับสูง ให้ ร้องเรี ยนต่อกรรมการตรวจสอบ
ซงง่ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี ้
•

อาจารย์ ธีรธัช โปษยานนท์

•

โทร. 081 828 6789

•

Email: teerataht@yahoo.com

- บุคคลที่สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
กลุม่ หรื อผู้พบเห็นทัว่ ไป รวมทังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
มาตราการคุ้มครองและรั กษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาการโดยสุจริต บริษัทฯ
จะปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรี ยนไว้ เป็ นความลับที่สดุ
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นบุคคลและคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ จะต้ องเก็บรักษา
ข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลไว้ ความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
บุคคลอันที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่การเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด หากเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทฯจะ
ลงโทษขันสู
้ งสุด
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ขัน้ ตอนการดาเนินการตามข้ อร้ องเรียน
1. ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เมื่อได้ รับข้ อมูลเบาะแส จะต้ อง
กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง โดยตังคณะกรรมการสอบสวน
้
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้ องเป็ น
กรณีไป
2. หลังจากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและรวบรวมข้ อมูลตามเบาะแสแล้ ว พบว่า ข้ อมูลหลักฐานที่ได้ มีเหตุ
อันสมควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยนได้ กระทาความผิด ทุจริต คอร์ รัปชัน่ จริง

บริ ษัทฯ จะตัง้

คณะกรรมการสอบสวนขง ้นมาเพื่อการนี ้เป็ นกรณีๆไป
เพื่อทาการแจ้ งเรื่ องให้ ผ้ ถู กู กล่าวหามา
รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิ์ผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหลักฐานต่างๆมา
หักล้ างข้ อกล่าวหานัน้
3. ระหว่างการดาเนินการสอบสวนเรื่ องที่ถกู กล่าวหาอยู่ ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องถูกพักงานจนกว่าการ
สืบสวนสอบสวนจะแล้ วเสร็จ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน 30 วัน
4. หากการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามเสียงข้ างมาก

มีมติวา่ ผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทา

การทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ จริง ถือว่าการกระทาดังกล่าวผิดต่อนโยบายด้ านการต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องถูกลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง ที่บริ ษัทฯ
ได้ กาหนดไว้ คือโทษสูงสุด คือไล่ออกจากงาน และหากการกระทาดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้ถกู
กล่าวหาจะต้ องถูกดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
5. การร้ องเรี ยนอันเป็ นเท็จหรื อไม่สจุ ริต หากผู้ร้องเรี ยนเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ บุคคลนัน้
จะได้ รับโทษทางวินยั ด้ วย

แต่หากกรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเป็ นบุคคลภายนอกและบริ ษัทฯได้ รับความ

เสียหาย บริษัทฯจะดาเนินการตามกฎหมาย หากเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการ บริษัทฯจะตัดอกจากบัญชีทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้ บริการ (ไม่ค้าขายด้ วย)
นโยบายฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานกรรมการ
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