หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้ ำงงำนนิทรรศกำร งำน
แสดงสินค้ ำ งำนตกแต่งภำยใน และอื่นๆ ครบวงจร โดยใช้ หลัก “ยุตธิ รรมแบ่งปัน” เรำมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่ จะ
สร้ ำงสรรค์ผลงำนออกสูต่ ลำด โดยยืนอยูบ่ นหลักจริ ยธรรม มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ไม่ผิดกฎหมำย ไม่
ทำลำยสิ่งแวดล้ อม พร้ อมเป็ นผู้นำแห่งโลกสีขำวต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ทุกชนิด ไม่กระทำผิดต่อสังคม

หลักจรรยาบรรณด้ านต่ างๆ ของบริษัทฯ
ด้ านทรัพยากรมนุษย์ /สังคม
ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรจะเน้ นควำมดีนำหน้ ำควำมเก่ง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรรับเข้ ำ หรื อโอกำส
ก้ ำวหน้ ำในอำชีพ ให้ โอกำสทุกคนเท่ำเทียกันในกำรพัฒนำ เรี ยนรู้ ควบคูก่ ำรก้ ำวหน้ ำ โดยได้ จดั งบประมำณ
ไว้ อย่ำงเพียงพอ พร้ อมกับพัฒนำสังคมไปอย่ำงต่อเนื่องควบคูก่ นั ไปทุกปี เรำมีเป้ำหมำยพัฒนำสังคมที่ด้อย
โอกำส ให้ มีโอกำสเท่ำเทียมกัน
หลักนิตธิ รรม/สิทธิมนุษยชน
องค์กรตระหนักดีวำ่ สังคมอยู่ได้ อย่ำงยัง่ ยืนก็เพรำะถือหลักควำมถูกต้ องและเป็ นธรรม

ธุรกิจที่

ยัง่ ยืนก็ต้องยืนอยู่บนหลักนี ้เช่นกัน พันธมิตรทำงธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ถือเป็ นเรื่ องสำคัญ องค์กรถือปฏิบตั ิ
อย่ำงเคร่งครัด ทำธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมำย ไม่ทำลำยสิทธิมนุษยชน เคำรพประเพณีตำ่ งๆ ทังที
้ ่เป็ นกฎหมำย
ในประเทศ และกฎหมำยนำนำประเทศ
ความโปร่ งใส/จรรยาบรรณ
ทำธุรกิจที่คดิ ไปด้ วยกันกับคูค่ ้ ำนำพำควำมยัง่ ยืน

ไม่เอำเปรี ยบซึง่ กันและกันนันคื
้ อธุรกิจของเรำ

จรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็ นสิ่งที่องค์กรยึดถืออย่ำงเคร่งครัด ไม่เพิกเฉยต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และไม่รับประโยชน์
ใดๆ ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ที่นำไปสูค่ วำมไม่โปร่งใสทำงธุรกิจ
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สิ่งแวดล้ อม/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภำยใต้ องค์กรภำคีสีขำว – องค์กรสีเขียว
- ภำคีสีขำว องค์กรใช้ หลักควำมโปร่งใสเป็ นธรรม สังคมตรวจสอบได้ โดยหลักธุรกิจโปร่งใสผู้มีสว่ น
ได้ เสียเข้ ำถึงข้ อมูลได้ โดยไม่ถกู กีดกัน ทุกคนได้ ประโยชน์ร่วมกัน จะทำหน้ ำที่เป็ นกลไกตรวจสอบ
ด้ วย
- องค์กรสีเขียว

หลีกเลี่ยงกำรทำลำยสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เริ่มโดยกำรออกแบบที่ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับ

สิ่งแวดล้ อม ใช้ วสั ดุไม่สิ ้นเปลือง นำมำใช้ ได้ หลำยครัง้ จัดหำระบบรักษำสิ่งแวดล้ อมทังที
้ ่เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิ และวัสดุอปุ กรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ผู้บริหำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท หำกรำยกำรดังกล่ำว จำเป็ นต้ องทำเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ให้ กระทำรำยกำรนันเสมื
้ อนเป็ นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก
- ห้ ำมมิให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ ใช้ โอกำสหรื อข้ อมูลของบริษัทฯ ในกำรหำประโยชน์
ส่วนตน และทำธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบ
กำรทำงำนในองค์กรยึดหลักระบบ ไม่ยดึ หลักบุคคล บริษัทฯ ดำเนินกำรเก็บข้ อมูลข้ อผิดพลำด หรื อ
ข้ อมูลใหม่ๆ และข้ อมูลที่อำจกระทบกับธุรกิจมำวิเครำะห์ เพื่อกำหนดนโยบำย เป้ำหมำยในด้ ำนต่ำงๆ ให้
ทันสมัยต่อภำวะปัจจุบนั เพื่อพัฒนำระบบให้ มีคณ
ุ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง ไม่วำ่ เรื่ องกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงให้ มีกำร
เปรี ยบเทียบรำคำอย่ำงต่ำสำมรำย และจัดจ้ ำงมีรำคำกลำงที่เหมำะสม โดยนโยบำยและข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
จรรยำบรรณธุรกิจประกอบด้ วย
1. จรรยำบรรณของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำน
2. กำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
Page | 3

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน
1. คณะกรรมกำร ต้ องดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจรรยำบรรณ คุณธรรม โดย
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ ตลอดทังนโยบำยของบริ
้
ษัทฯอย่ำง
เคร่งครัด
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำรต่ำงๆของธุรกิจ โดยรักษำผลประโยชน์ของทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. คณะกรรมกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของตนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผล ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์อนั ใดที่เป็ นกำรส่วนตัว หรื อผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ใน
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
4. คณะกรรมกำรไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับ จำกกำรเป็ นคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตนและ
ผู้อื่น ที่มิได้ กระทำเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
5. คณะกรรมกำรจะต้ องยึดถือกฎเกณฑ์ ข้ อกำหนด และกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ แม้ วำ่ มิได้ กำหนดไว้ ในจรรยำบรรณฉบับนี ้ก็ตำม หำกประเพณีปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิอย่ำงไร
ให้ ถือปฎิบตั ไิ ปตำมประเพณีนนๆด้
ั ้ วย

จรรยาบรรณผู้บริหาร
1. ผู้บริหำรต้ องปฏิบตั ิตน โดยยึดมัน่ ต่อจรรยำบรรณและธรรมำภิบำล โดยปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
สำหรับพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง มุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมจรรยำบรรณ และป้องกันกำรละเมิดต่ำงๆ
2. ผู้บริหำรพร้ อมสนับสนุนกำรสร้ ำงศักยภำพในควำมก้ ำวหน้ ำ ในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน จัด
สวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสมเท่ำเทียมอย่ำงเป็ นธรรม

เคำรพสิทธิทำงควำมคิดไม่วำ่ ด้ ำนใดๆก็ตำม

รวมทังด้
้ ำนกำรเมือง
3. ผู้บริหำรต้ องบริหำรงำนด้ วยควำมตระหนัก เอำใจใส่ตอ่ ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยธุรกิจร่วมกันของ
องค์กร โดยยึดหลักผลประโยชน์สงู สุดของผู้ที่เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เท่ำเทียมกัน
4. ผู้บริหำรต้ องปฎิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ใช้ อำนำจในทำงมิชอบ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลในกำรบริ หำร
5. ผู้บริหำรต้ องปฏิบตั ิตำมนโยบำย ข้ อกำหนด และกฎเกณฑ์ตำ่ งๆของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ โดยไม่ละเมิดกฎหมำย ประเพณีปฏิบตั ใิ ดๆทังสิ
้ ้น
Page | 4

6. ผู้บริหำรต้ องไม่ปฎิบตั ติ น หรื อปฏิบตั กิ ำรใดๆที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับบริ ษัทฯ ไม่ประกอบธุรกิจ
อันเป็ นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ
7. ไม่ให้ ควำมร่วมมือใดๆ ไม่วำ่ เป็ นกำรส่วนตัวหรื อส่วนรวม หรื อเป็ นประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯก็ตำม
อันส่อไปในทำงส่งเสริมกำรกระทำผิดกฎหมำย

หรื อเป็ นกำรสนับสนุนให้ เกิดกำรละเมิด

จรรยำบรรณธุรกิจ
8. สร้ ำงบรรยำกำศของกำรปฏิบตั งิ ำนที่เปิ ดโอกำสให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

มีควำมคิด

ริเริ่มสร้ ำงสรรค์ มีข้อคิดเห็นใหม่ๆและตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปรำศจำกอคติ
9. วำงแผน กำหนดกลยุทธิ์ และวิเครำะห์เป้ำหมำยในกำรปฏิบตั ิ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
ฯ โดยยึดหลักจรรยำบรรณและธรรมำภิบำล ตลอดทังวั
้ ฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม

จรรยาบรรณพนักงาน
1. พนักงำนต้ องปฏิบตั ติ ำมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
2. พนักงำนต้ องปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ขยันหมัน่ เพียร สุขมุ
รอบคอบ ด้ วยควำมพร้ อมทังร่้ ำงกำยและจิตใจ

และต้ องไม่จงใจหรื อเจตนำปฏิบตั ิงำนให้ ลำ่ ช้ ำ

หรื อกลัน่ แกล้ ง จงใจให้ เกิดควำมเสียหำยแก่เพื่อนพนักงำนและบริษัทฯ
3. พนักงำนต้ องใช้ เวลำในกำรทำงำนทังหมดของตนให้
้
เป็ นประโยชน์ตอ่ งำนในหน้ ำที่ ไม่ใช้ เวลำใน
กำรทำงำนเพื่อทำประโยชน์สว่ นตัว
4. พนักงำนต้ องไม่เสพสุรำ หรื อยำเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบตั หิ น้ ำที่ หรื ออยู่ในอำกำรมึนเมำ
5. พนักงำนต้ องปฏิบตั ติ ำมกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยของกำรทำงำน
6. พนักงำนต้ องปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ ของผู้บงั คับบัญชำที่สงั่ งำน

โดยชอบด้ วยระเบียบปฏิบตั ขิ องกำร

ทำงำน และชอบด้ วยกฎหมำย
7. พนักงำนต้ องรักษำควำมลับของบริษัทฯ ไม่เปิ ดเผย หรื อใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลใดๆที่เป็ นควำมลับ
ของบริษัทฯ รวมถึงกรรมวิธีดำเนินงำนและข้ อมูลธุรกิจแก่ผ้ อู ื่น และไม่คดั ลอกเอกสำรควำมลับของ
บริษัทฯ เมื่อพนักงำนลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษัทฯด้ วย
8. พนักงำนต้ องรักษำควำมลับของลูกค้ ำบริ ษัทฯ พนักงำนอื่น หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
9. พนักงำนต้ องรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ

โดยถือเสมือนว่ำเป็ นผลประโยชน์ของพนักงำนเอง

โดยไม่ปฏิบตั สิ ิ่งใดอันขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯไม่ว่ำทำงตรง หรื อทำงอ้ อม
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10. พนักงำนต้ องไม่เข้ ำไปเกี่ยวข้ องในกำรประกอบธุรกิจอื่นใด อันอำจมีผลกระทบถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรื อเป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษัทฯ
11. พนักงำนต้ องรักษำและส่งเสริมชื่อเสียงอันดีงำมของบริษัทฯ
12. พนักงำนต้ องใช้ และบำรุงรักษำเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ สถำนที่ที่ตนทำงำนให้ อยูใ่ นสภำพดี
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ เสมือนบุคคลทัว่ ไปพึงใช้ และบำรุงรักษำทรัพย์สินของตนเอง
13. พนักงำนต้ องศึกษำ และทำควำมเข้ ำใจถึงวิธีกำรใช้ คำแนะนำในด้ ำนควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน
บริษัทฯก่อนที่จะใช้ เสมอ
14. พนักงำนต้ องรักษำทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มิให้ สญ
ู หำย หรื อถูกทำลำยไป แม้ ไม่ใช่หน้ ำที่โดยตรงของ
ตน และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น ตลอดทังไม่
้ ขโมย
หรื อยักยอกทรัพย์ของบริษัทฯ
15. เมื่อพนักงำนพ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนไม่วำ่ กรณีใดๆ ต้ องคืนอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่บริ ษัทฯมอบ
ให้ ในขณะปฏิบตั งิ ำนกับบริ ษัทฯอยู่

ทันทีที่พ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน

อุปกรณ์และทรัพย์สิน

ดังกล่ำว ต้ องอยูใ่ นสภำพที่ดีตำมสภำพกำรใช้ งำน
16. พนักงำนต้ องแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อข้ อควำมตำมควำมเป็ นจริง ตำมที่บริ ษัทฯ ต้ องกำร ไม่วำ่ ข้ อมูล
ส่วนตัวและข้ อมูลของงำนที่ปฏิบตั ิ ตลอดทังข้
้ อมูลที่พบเห็นโดยทัว่ ไป
17. พนักงำนต้ องให้ ควำมร่วมมือกับบริ ษัทฯในกำรสอบสวนเรื่ องรำวต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ต้ องกำร และใน
กำรร่วมมือดังกล่ำว พนักงำนต้ องกระทำด้ วยควำมสุจริ ต
18. พนักงำนต้ องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แก้ ไข ตัดทอน หรื อทำลำยข้ อมูลข่ำวสำรเอกสำรต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ หรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยไม่มีอำนำจหรื อหน้ ำที่ที่จะกระทำกำรดังกล่ำว
19. พนักงำนต้ องยินยอมให้ เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของบริษัทฯ

หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำก

บริษัทฯ ตรวจค้ น ในกรณีที่เกิดควำมสงสัยว่ำจะมีสิ่งของผิดกฎหมำย หรื อได้ มำจำกกำรกระทำผิด
กฎหมำย หรื ออำวุธอยูใ่ นตัวพนักงำน
20. พนักงำนต้ องไม่อำศัยอำนำจหรื อหน้ ำที่

หรื อโอกำสในกำรทำงำนกับบริษัทฯ

เพื่อแสวงหำ

ผลประโยชน์ใดๆ อันขัดต่อจรรยำบรรณตำมวิชำชีพของตน ระเบียบประเพณีในกำรทำงำน หรื อขัด
ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
21. พนักงำนต้ องประพฤติตนให้ อยูใ่ นศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติตนไปในทำงที่จะนำควำมเสื่อมเสียมำ
สูต่ นเองหรื อหมู่คณะตลอดทังบริ
้ ษัทฯ
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22. พนักงำนต้ องเป็ นผู้มีสมั มำคำรวะ ไม่พดู จำหรื อแสดงข้ อควำม หรื อแสดงกิริยำอำกำรเป็ นกำร
ส่อเสียด เหยียดหยำม ประนำมหรื อดูหมิ่นพนักงำนอื่น ผู้บงั คับบัญชำของตน และต้ องให้ เกียรตินบั
ถือต่อผู้มีตำแหน่งหน้ ำที่สงู กว่ำ แม้ วำ่ ไม่ได้ อยูใ่ นแผนกหรื อฝ่ ำยงำนเดียวกัน
23. พนักงำนต้ องไม่ก่อ ยุยง ส่งเสริม หรื อสนับสนุนให้ เกิดควำมแตกแยกสำมัคคี กำรทะเลำะวิวำท หรื อ
กำรทำร้ ำยร่ำงกำยขึ ้นในหมู่พนักงำนของบริ ษัทฯหรื อระหว่ำงพนักงำนบริษัทฯกับบุคคลภำยนอก
24. พนักงำนต้ องไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรผิดกฎหมำยที่มีโทษทำงอำญำโดยเจตนำ ถึงแม้ วำ่ จะไม่
ถูกดำเนินคดีก็ตำม
25. พนักงำนต้ องไม่พกพำอำวุธ หรื อครอบครองสิ่งผิดกฎหมำยเข้ ำมำในบริษัทฯ หรื อในขณะปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ เว้ นแต่ผ้ มู ีหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึง่ อำจต้ องพกพำอำวุธ และ
ได้ รับอนุมตั จิ ำกกรรมกำรผู้จดั กำร
26. พนักงำนต้ องเป็ นผู้ที่ตรงต่อเวลำในกำรนัดหมำยอันเกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ ำที่

ไม่วำ่ นัด

หมำยกับบริษัทฯ หรื อลูกค้ ำของบริษัทฯ
27. ไม่ให้ พนักงำนปิ ดประกำศ โฆษณำ ขีดเขียนข้ อควำม แจกใบปลิว เผยแพร่เอกสำร หรื อสิ่งพิมพ์ใดๆ
ในอำณำบริเวณบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญำต ตลอดทังไม่
้ เผยแพร่ขำ่ วอกุศล อันทำให้ ผ้ อู ื่นหรื อ
บริษัทฯ ได้ รับควำมเสียหำย
28. พนักงำนต้ องไม่แสดงให้ เกิดควำมรู้สกึ แก่ผ้ มู ำติดต่อว่ำต้ องให้ ของขวัญ หรื อค่ำตอบแทนอื่นใด
และห้ ำมพนักงำนรับของขวัญจำกผู้ติดต่อ หรื อผู้ที่พนักงำนเกี่ยวข้ องด้ วยในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่
29. พนักงำนต้ องหลีกเลี่ยงกำรมีภำระผูกพันทำงกำรเงินกับลูกค้ ำ

ตัวแทนลูกค้ ำและคูส่ ญ
ั ญำของ

บริษัทฯ ขอบข่ำยเรื่ องนี ้กินควำมถึงกำรให้ ยืม กำรกู้ยืมเงิน กำรสรรหำเงินบำรุงกิจกำรต่ำงๆ กำร
เป็ นเจ้ ำมือแชร์ หวย และกำรถอนเงินเกินบัญชีเป็ นต้ น
30. ห้ ำมพนักงำนล่วงละเมิดทำงเพศ หรื อกระทำกำรอนำจำรต่อเพื่อนพนักงำนด้ วยกัน และลูกค้ ำหรื อ
ผู้ตดิ ต่องำนกับบริษัทฯโดยเด็ดขำด
31. กำรกระทำใดๆ ของพนักงำนนอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น หำกโดยขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรื อศีลธรรมถือว่ำเป็ นควำมผิด ก็ให้ ถือว่ำกำรกระทำนันเป็
้ นควำมผิดทำงวินยั ด้ วย
2.

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริษัทฯ กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุก

คนที่จะรับทรำบ ทำควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยและถือปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ ในจรรยำบรรณธุรกิจ
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นี ้อย่ำงเคร่งครัด

รวมถึงจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ และเพื่อให้

นโยบำยและข้ อปฏิบตั ทิ ี่กำหนดไว้ ในจรรยำบรรณธุรกิจมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจที่อำจ
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯจึงกำหนดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยและข้ อปฏิบตั ิดงั กล่ำวเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรดำเนินงำนที่เป็ นสำระสำคัญ
บริษัทฯ จัดให้ มีชอ่ งทำง เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ มีโอกำสสอบถำมข้ อสงสัย และ
ร้ องเรี ยนในกรณีที่ไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรกระทำของบริษัทฯ หรื อพบเห็นกำรกระทำผิดกฎหมำย
หรื อจรรยำบรรณผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ ที่ www.kingsmen-cmti.com หรื อแจ้ งผ่ำนกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
 อาจารย์ ธีรธัช โปษยานนท์
 โทร. 081 828 6789
 Email: teerataht@yahoo.com
โดยบริษัทฯ มีหน่วยงำนที่เป็ นศูนย์กลำงในกำรรับแจ้ งข้ อมูลดังกล่ำว ก่อนจัดส่งข้ อมูลให้ คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร รับทรำบต่อไป
หลักปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี ้ หำกพนักงำนไม่แน่ใจในควำมเหมำะสมที่จะประพฤติปฏิบตั ิ พนักงำนควร
ปรึกษำผู้บงั คับบัญชำหรื อฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์/ธุรกำร

หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกำศเป็ นต้ นไป
ประกำศ ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2558

(นำยชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหำชน)
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 เมษำยน 2559
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