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ประกาศบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (CIG) ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และ

จดัท ำเป็นคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนักงำนทกุคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อส่งเสริมให้ CIG เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภำพ

ในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรบริหำรจดักำรที่เป็นเลิศ มีคณุธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ CIG ทุกคนจักต้อง

น ำมำใช้เป็นหลกัในกำรปฏิบตัิงำนเสมือนเป็นวินยัอยำ่งหนึ่ง ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ CIG จะพฒันำ

ระบบกำรจดักำรให้มีควำมเหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนค ำนึงถึงผู้ มีส่วน

ได้เสียและมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสญัญำที่จะร่วมกนัยดึถือสำระส ำคญัในคูมื่อฉบบันี ้เป็นแนวทำงใน

กำรปฏิบตัิงำน จงึขอให้บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทท ำควำมเข้ำใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกั

ปฏิบตัิเพื่อธ ำรงไว้ซึง่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทตอ่ไป 

                

        พล.ต.อ.      
(ปรุง  บญุผดงุ) (นำยอำรีย์ พุม่เสนำะ) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

       



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                        
 

(ต้นฉบบั) 
 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏบิัต ิ
 
 

ข้ำพเจ้ำได้รับและอำ่นจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนกังำน    ของบริษัท 

ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แล้ว ข้ำพเจ้ำเข้ำใจ รับทรำบ และน้อมรับเป็นหลกัปฏิบตัิในกำร

ด ำเนินงำนตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
    

ลงช่ือ : ………………………………………………. 

 (………………………………………………) 

ต ำแหน่ง : ………………………………………………. 

หน่วยงำน : ………………………………………………. 

วนัที่ : ………….…/………….……/……..…………. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                        
 

(ส ำเนำ) 
 

ใบลงนามรับทราบและถอืปฏบิัต ิ
 
 

ข้ำพเจ้ำได้รับและอำ่นจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนกังำน    ของบริษัท 

ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แล้ว ข้ำพเจ้ำเข้ำใจ รับทรำบ และน้อมรับเป็นหลกัปฏิบตัิในกำร

ด ำเนินงำนตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
    

ลงช่ือ : ………………………………………………. 

 (………………………………………………) 

ต ำแหน่ง : ………………………………………………. 

หน่วยงำน : ………………………………………………. 

วนัที่ : ………….…/………….……/……..…………. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารประธานกรรมการ 
 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กร โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจตำมหลกักำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยครอบคลมุควำมต้องกำรของกลุม่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุด้ำน 

และสอดคล้องกับวิถีแห่งกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน ำไปสู่ควำม

เป็นองค์กรแหง่ควำมยัง่ยืน 

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จดัให้มีคู่มือ “จรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน” เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคน เพื่อเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำน

จริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำไปยึดถือปฏิบัติในกำรท ำงำน เน่ืองจำกบริษัทเชื่อว่ำ 

จรรยำบรรณเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุหรือผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำยต่อบริษัท ตลอดจนจะส่งผลให้กำรปฏิบตัิงำน

ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทดีขึน้ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        พล.ต.อ.     

(ปรุง  บญุผดงุ) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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หน้ำ 1 

 

1. ค านิยาม 

  
จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ CIG เป็น

กำรประมวลแบบแผน ก ำหนดขอบเขต มำตรฐำน ควำม
ประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลำกรทกุคนของบริษัท ไมว่่ำจะ
เป็นคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนพงึกระท ำใน
กำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำน โดยปฏิบัติไปในวิถีทำง
เดียวกันภำยใต้กรอบคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ในวิถีทำงที่
สร้ำงสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภำคเท่ำเทียม เพื่อ
สร้ำงรำกฐำนและสร้ำงภำพพจน์ของ CIG ให้เป็นองค์กรที่มี
กำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

บริษัท หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทย่อย หรือบริษัท
ในเครือ 

หมายถึง 1) บริษัทหรือนิติบคุคลที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นเจ้ำของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติ
บุคคลนัน้เกินกว่ำร้อยละ 90 ไม่ว่ำจะถือหุ้นเองโดยตรง
หรือถือหุ้นโดยอ้อม หรือ 

2) บริษัทหรือนิติบคุคลที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
มีอ ำนำจควบคมุในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน
และกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์จำก
กิจกรรมตำ่งๆ ของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลนัน้ 

กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทในเครือของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 
กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมกำรของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทใน

เครือที่นีห้มำยถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมกำร ตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 ได้รับกำรเลือกตัง้จำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมกำร
และในที่นีใ้ห้หมำยรวมถึง กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริษัท 
และที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหำรของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท
ยอ่ยในที่นีห้มำยถึง พนกังำนที่มีผู้ ใต้บงัคบับญัชำ 
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หน้ำ 2 

 

พนักงาน หมายถึง ผู้ที่ท ำสญัญำจ้ำงแรงงำน หรือสญัญำจ้ำงพิเศษ หมำยรวมถึง 
พนักงำนประจ ำ พนักงำนชั่วครำว พนักงำนระหว่ำงทดลอง
งำน และพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีก ำหนดระยะเวลำในกำร
จ้ำงที่แน่นอน 

ครอบครัว หมายถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำรหรือพนกังำน 

ตัวแทนหรือผู้ รับมอบ
อ านาจ 

หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ให้กระท ำ

กำรอยำ่งหนึ่งอยำ่งใดในนำมบริษัทฯ 

ลูกค้า หมายถึง คูค้่ำที่มีอปุกำระคณุตอ่บริษัทฯ  หรือผู้พึงได้รับกำรบริกำรที่ดี

เพ่ือเป็นกำรจงูใจให้ลกูค้ำใช้บริกำรของบริษัทฯ 

คู่ค้า หมายถึง กลุม่บคุคล นิติบคุคล ที่ท ำธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ 

คู่แข่งทางการค้า หมายถึง กลุม่บคุคล/นิติบคุคลที่ท ำธุรกิจลกัษณะหรือประเภท เดียวกนั

หรือคล้ำยคลึง หรือด ำเนินธุรกิจที่แข่งขนักับกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

คู่สัญญา หมายถึง ผู้ ที่ยอมเข้ำผูกพันตนและมีสิทธิ หน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ

ตำมที่ปรำกฎในสญัญำที่ได้ท ำไว้กบับริษัทฯ 

ผู้ค้า/ผู้ขาย หมายถึง ผู้จดัหำสินค้ำและบริกำรให้กบับริษัทฯ 

ผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตำมที่บริษัทฯ มีกำรติดต่อสมัพันธ์

ทำงธุรกิจไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำล หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

องค์กรภำคเอกชน องค์กรเพ่ือสำธำรณกศุล เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อัน

ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทฯ ผู้ บริหำร พนักงำน และ

ครอบครัว ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้ำ คู่ค้ำ/คู่สัญญำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

เจ้ำหนี ้ลกูหนี ้สงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันของบริษัทฯ หรือรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   

หมายถึง กำรด ำเนินกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ใดๆ ที่อำจมีควำม

ต้องกำรส่วนตวัหรือของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึง่เข้ำมำมีอิทธิพล

ตอ่กำรปฎิบตัิหน้ำที่ และสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์สงูสดุของ

กลุม่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมลูค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับบริกำร กำรรับกำร

ฝึกอบรมกำรรับควำมบันเทิง หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกนั 
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2. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  เป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภำพทัง้ในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจดักำรที่เป็นเลิศมุง่มัน่ในกำร

ด ำเนินงำนตำมหลกับรรษัทภิบำล ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยมุ่งสร้ำงประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และ

เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนร่วมกนั 

 จึงได้ก ำหนดหลกักำรที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี โดยยึดถือตำมหลักกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีสำกลของ OECD Principles of Corporate Govemance ไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำร ซึง่ครอบคลมุหลกักำรทัง้ 5 หมวด ดงันี ้

 1.  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 2.  กำรปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

 3.  บทบำทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 4.  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

 5.  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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3. จรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

3.1 แนวทางการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบำยที่เปิดเผยกำรด ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบตัิของกรรมกำร พนกังำน ภำรกิจต่อ

ลกูค้ำ คู่ค้ำ ตลอดจนสังคม โดยผู้ ที่เก่ียวข้องได้ทรำบกันเป็นอย่ำงดี และยึดถือเป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีกำรติดตำมกำร

ปฏิบตัิงำนและเร่ืองที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงก ำหนด

บทลงโทษทำงวินยัไว้ด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินธุรกิจ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรบริหำรจดักำรที่ดี โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดี 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม มีคณุธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำร และพนกังำน ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ 

และมีกำรจัดแบ่งบทบำทหน้ำที่ ระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำน

กรรมกำรบริหำร ออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและ

แผนงำนที่ส ำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบัญชี 

รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชี มีควำมน่ำเชื่อถือ 

3. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นผู้ น ำในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่ำงในกำรปฏิบัติงำน

ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเร่ืองกำรจัดกำร

แก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองขึน้ตำมควำมเหมำะสมเพื่อ

ชว่ยพิจำรณำกลัน่กรองงำนที่มีควำมส ำคญัอยำ่งรอบคอบ 



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                       จรรณยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

 

หน้ำ 6 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

6. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณ

ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน รวมถึงลกูจ้ำงทกุคนใช้เป็นแนวทำง

ในกำรประพฤติปฏิบตัิ ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท 

7. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัท ทัง้ในเร่ืองทำง

กำรเงินและที่ไมใ่ชเ่ร่ืองทำงกำรเงินอยำ่งเพียงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลำ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

และผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทได้รับสำรสนเทศอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

8. คณะกรรมกำรบริษัทต้องให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสิทธิในกำร

เข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศ และมีชอ่งทำงที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรกบับริษัท 

9. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบใน

ต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส

เป็นธรรม 

10. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. ป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงบริษัท สร้ำงควำมเชื่อมั่น

ให้กบัผู้ ถือหุ้น ภำยใต้หลกักำรถ่วงดลุอ ำนำจที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

12. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 3 คน 

13. มีระบบกำรประเมินและกำรควบคมุควำมเสี่ยงอยำ่งเหมำะสม 

14. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมีกำรประชมุโดยสม ่ำเสมอเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกสำม

เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น  โดยมีกำร

ก ำหนดกำรประชมุล่วงหน้ำตำมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มี

เวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมกำรประชมุ 
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3.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยึดมัน่ใน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ

จรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด และเพ่ือมัน่ใจว่ำ กรรมกำร 

ผู้ บ ริหำร และพนักงำนของบริษัท จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ 

คณะกรรมกำรบริษัท จงึเห็นควรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตทกุกิจกรรมของบริษัท ดงันี ้

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท และบริษัทในสำยธุรกิจ ด ำเนินกำรหรือ

ยอมรับหรือให้กำรสนับสนนุกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึงผู้ รับจ้ำงหรือผู้ รับจ้ำงช่วงอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และ

ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่นนีอ้ย่ำง

สม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบ

ปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ข้อบงัคบั ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็น

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคบับญัชำ พนักงำนทุก

คนทกุระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้ รับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับ

กำรปฏิบตัิเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลตุำมนโยบำยที่

ก ำหนด 

3. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำร

ดแูล รวมถึงกำรควบคมุ กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำร

ให้ของขวญัทำงธุรกิจ และสนับสนนุกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพ่ือ

โน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรที่ไมเ่หมำะสม 

4. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ที่ได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อ

ป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด และ

จดัซือ้ 
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5. บริษัทจดัให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำรและพนกังำนเพ่ือสง่เสริมควำมซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำม

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุง่มัน่ของบริษัท 

6. บริษัทจดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่งใสและถกูต้องแมน่ย ำ 

7. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่ำผู้ แจ้งเบำะแสได้รับกำร

คุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษโยกย้ำยที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประกำรใด และ

รวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ 

4. จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัทมุง่หวงัให้ กรรมกำร และกรรมกำรบริษัทยอ่ย ผู้บริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิหน้ำที่

ภำยใต้กรอบจริยธรรมด ำรงตน หรือปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

4.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

กรรมกำรบริษัทพึงมีแนวทำงในกำรปฎิบตัิตน เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ

ของบริษัทฯ กรรมกำรพงึร ำลกึเสมอวำ่ กำรปฎิบตัิหน้ำที่ของตนมิใช่พนัธะและควำมรับผิดชอบที่มีต่อ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเทำ่นัน้ หำกยงัมีหน้ำที่รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนด้วย ดงันัน้กำร

ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทกุกลุม่ดงักล่ำวจึงเป็นแนวทำงปฎิบตัิทัง้ปวง โดยต้องมีควำม

รับผิดชอบในกำรปฎิบตัิตนของกรรมกำรบริษัท ดงันี ้ 

1. กรรมกำรพึงปฎิบัติหน้ำที่เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กรรมกำรพึงบริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อ

ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทัง้ในปัจจุบันและอนำคตตลอดจนรักษำ

ภำพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
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3. กรรมกำรพึงปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่ำงเป็น

อิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว

เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

4. กรรมกำรพึงบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โดยไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง หรือภำยใน

อิทธิพลทำงกำรเมือง และวำงตวัเป็นกลำงอยำ่งเคร่งครัด 

5. กรรมกำรต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่มีลกัษณะเป็นกำรแข่งขันกบับริษัทฯไม่วำ่โดย

ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

6. กรรมกำรพึงบริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 

ผลประโยชน์ข้ำงต้นรวมถึง 

6.1 ไม่แสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบจำกกำรท ำงำน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม 

6.2 ไม่ใช้ควำมลบัของบริษัทฯ ในทำงที่ผิด และเม่ือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วต้อง

ไมเ่ปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำรที่เป็นควำมลบัของบริษัทฯ 

6.3 ไมเ่ป็นกรรมกำรในบริษัทที่เป็นคูแ่ข่งทำงกำรค้ำของบริษัทฯ 

6.4 ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียจำกกำรท ำสญัญำของบริษัทฯ 

6.5 ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่นไม่รับสิ่งบนัเทิง ของขวัญ 

ตัว๋โดยสำร ตั๋วอ่ืนๆ ข้อเสนอเพื่อกำรพกัผ่อน ที่พกัรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้

เป็นกำรสว่นตวัตำ่งๆ เป็นต้น 

7. กรรมกำรพึงปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี

คณุธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น และปฎิบตัิต่อผู้ มีสว่นได้เสียด้วยควำม

เป็นธรรม 

8. กรรมกำรบริษัทและครอบครัว ต้องไม่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จำกบริษัท

คู่แข่ง หรือกิจกำรใดๆ รวมทัง้ ผู้ ค้ำ/ผู้ ขำย ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมกรณีที่หุ้นของบริษัท กิจกำร หรือบุคคลดงักล่ำว จดทะเบียนใน
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ตลำดหลกัทรัพย์ ถือว่ำเป็นกำรซือ้หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือ

กำรลงทนุผ่ำนกองทนุ หรือหน่วยลงทนุไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตรำบใดที่ไม่ส่งผล

กระทบตอ่กำรปฎิบตัิงำนให้กบับริษัทฯ 

9. กรรมกำร ไมก่ระท ำกำรใดอนัมีลกัษณะเป็นกำรเข้ำไปบริหำรหรือจดักำรใดๆ ในบริษัท

อ่ืนที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคล

ใดๆ ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้ อ่ืน 

 

4.2 จรรยาบรรณของพนักงาน 

จรรยำบรรณในกำรปฎิบตัิตนของพนกังำน เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฎิบตัิควบคูไ่ป

กบัข้อบงัคบักำรท ำงำน กฎระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ และประกำศของกลุ่มบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน) โดยมุ่งหวงัให้พนักงำนทกุคนท ำงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน 

พัฒนำและเสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมถึงพอใจให้กับผู้ มีส่วนได้เสีย โดย

ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ พนกังำนควรมีแนวทำงปฎิบตัิ ดงันี ้

 การปฎิบัติตน 

1. พนักงำน พึงประพฤติปฎิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดย

เคร่งครัด 

2. พนกังำน พงึปฎิบตัิงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และด้วยควำมอตุสำหะ ขยนัหมัน่เพียร

ศึกษำหำควำมรู้เพื่อสร้ำงตนเองให้เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของพนกังำนและบริษัทฯ 

3. พนักงำนพึงมีทศันคติที่ดีต่อบริษัทฯ ให้ควำมเคำรพ เช่ือฟัง และปฎิบตัิตำมค ำสัง่ของ

ผู้บงัคบับญัชำที่สัง่กำรโดยชอบด้วยนโยบำย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4. พนักงำนพึงปฎิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน

ตำมต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ 

5. พนักงำนพึงปฎิบตัิตนภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อม

เสีย อบำยมขุ สิ่งเสพติดทกุประเภท ไมก่ระท ำตนเป็นคนที่มีหนิส้ินรุงรัง ไม่หมกหมุ่นใน
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กำรพนันทุกประเภท หรือกำรกระท ำกำรใดอันจะกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่หรือ

ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ 

6. พนกังำนพงึยดึมัน่ในจริยธรรมคณุธรรม และต้องไมแ่สวงหำต ำแหน่ง ควำมดีควำมชอบ 

หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมิชอบจำกผู้บงัคบับญัชำ หรือจำกบคุคลอ่ืนใด 

7. พนักงำนต้องไม่ประกอบอำชีพ หรือวิชำชีพ หรือกระท ำกำรใดอันจะกระทบต่อกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัท 

8. พนกังำนพึงหลีกเลี่ยงกำรมีภำระผูกพนัทำงกำรเงินกับบุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ

ระหว่ำงพนักงำนด้วยกันเอง ซึ่งหมำยรวมถึงกำรให้กู้ ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน กำรเรียกร้อง

เร่ียไรต่ำงๆ  กำรใช้เช็คแลกเงินสด  กำรเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อกำรกุศล

และสำธำรณะเทำ่นัน้ 

 

การปฎิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน 

1. พนักงำนพึงมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีต่อกัน ให้ควำมเอือ้เฟือ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพ่ือประโยชน์ต่องำนสว่นรวม ไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อ

บคุคลอ่ืนและบริษัทฯ 

2. พนักงำนพึงปฎิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงำนด้วยควำมมีอธัยำศยัไมตรีที่ดี มีควำมจริงใจ ควำม

สภุำพ เคำรพสิทธิและให้เกียรติซึง่กนัและกนั มีมนษุยสมัพนัธ์อนัดี ปรับตนให้สำมำรถ

ท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฎิบัติ งำนของเพื่อน

ร่วมงำน 

3. พนกังำนพงึให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยไมน่ ำผลงำนของคนอ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 

4. ผู้ บั งคับบัญ ชำปฎิ บัติ ตน ให้ เป็ นที่ เคำรพนับ ถือและเป็ นแบบอย่ำงที่ ดี ของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ 

5. ผู้ ใต้บงัคบับญัชำปฎิบตัิตอ่ผู้บงัคบับญัชำด้วยควำมเคำรพนบัถือ 

6. ผู้ ใต้บงัคบับญัชำรับฟังและปฎิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้บงัคบับญัชำ และไมป่ฎิบตัิงำน

ข้ำมผู้บงัคบับญัชำเหนือตน เว้นแตผู่้บงัคบับญัชำเหนือขึน้ไปเป็นผู้สัง่ 
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7. พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรน ำเอำข้อมูลหรือเร่ืองรำวของพนักงำนอ่ืน ทัง้ในเร่ืองที่

เก่ียวกบักำรปฎิบตัิงำนและเร่ืองสว่นตวัไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะที่จะ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนกังำน หรือภำพพจน์โดยสว่นรวมของบริษัทฯ 

8. ไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่ผิดศิลธรรมตอ่พนกังำนอื่น 

9. ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรคุกคำมทำงเพศต่อพนักงำนอ่ืน โดยกำรกระท ำดังกล่ำว

ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ หรือก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่บัน่ทอน

ก ำลงัใจเป็นปฎิปักษ์ หรือก้ำวร้ำว รวมถึงกำรรบกวนกำรปฎิบตัิงำนของพนกังำนอื่นโดย

ไม่มีเหตุผลพฤติกรรมดังกล่ำว ครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร กำรเกีย้วพำรำสี 

หรือกำรลว่งเกินทำงเพศไมว่ำ่จะด้วยวำจำหรือร่ำงกำยก็ตำม 

10. พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรให้ และกำรรับของขวญัของก ำนัลอันมีมลูค่ำมำก หรือเพ่ือ

หวงัผลตอบแทนหรือท ำให้เกิดอคติ ทัง้ตอ่ตวัพนักงำน ตอ่เพื่อนพนกังำนด้วยกันและผู้

ใต้บงับญัชำกบัผู้บงัคบับญัชำ 

 

การปฎิบัติตนต่อบริษัทฯ 

1. พนักงำนพึงมีวินัยและประพฤติปฎิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนียมและ

ประเพณีอนัดีงำม ไมว่ำ่จะระบเุป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตำม 

2. พนักงำนพึงปฎิบัติหน้ำที่ด้วยซื่อสัตย์สุจริต อุตสำหะพำกเพียร มีควำมจงรักภักดีต่อ

บริษัทฯ ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงของ

บริษัท โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 

3. พนกังำน พงึรักษำควำมลบัของบริษัทฯ ไมค่วรเผยแพร่ข้อมลู ข่ำวสำร นวตักรรมทัง้ทำง

วตัถแุละควำมคิด อนัจะสง่ผลกระทบให้ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และไมค่วรน ำข้อมลูที่

ได้จำกหน้ำที่กำรงำนไปหำประโยชน์สว่นตน 

4. พนักงำนพึงดูแลรักษำสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คงสภำพดี ใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ ประหยัด มิให้สิน้เปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเสื่อมสลำย

ก่อนเวลำอนัสมควร และต้องไมน่ ำไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
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5. พนักงำนพึงปฎิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมัน่ มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบร่วมกันที่จะ

ด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยบริหำรคุณภำพควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยต้องยึดถือและปฎิบตัิอย่ำง

เคร่งครัดตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทำงปฎิบตัิที่ได้ก ำหนดไว้ในเร่ือง

ดงักลำ่ว 

6. พนักงำนไม่พงึเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำหรือปกปิดกำรกระท ำใดที่อำจขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออำจท ำให้ไมส่ำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้ด้วยยตุิธรรม หรือเข้ำ

ไปมีสว่นร่วมในกำรปกปิดกำรกระท ำใดๆ ที่ผิดกฎหมำย 

7. พนักงำนไมพ่ึงใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน พรรคพวกหรือตอ่ผู้ อ่ืน 

หรือท ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำย

ตอ่บริษัทฯ 

8. พนักงำนไม่พึงมีส่วนได้เสียทำงกำรเงินกับลูกค้ำ หรือคู่ค้ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะที่เป็น

เจ้ำของกิจกำร หุ้นส่วน ผู้ ถือหุ้น กรรมกำร เจ้ำหนี ้ลูกหนี ้หรือที่ปรึกษำ ซึ่งถ้ำมีส่วนได้

เสียดงักลำ่วต้องเปิดเผยให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ 

 

การปฎิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. รับฟังค ำแนะน ำของผู้บงัคบับญัชำ 

2. ปฎิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชำด้วยเมตตำธรรมและยุติธรรม ดูแลเอำใจใส่และพัฒนำ

ผู้ ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน กำรถ่ำยทอดควำมรู้และ

สนบัสนนุด้ำนกำรพฒันำอบรม เพ่ือเพ่ิมพนูควำมรู้และประสบกำรณ์อยูเ่สมอ 

3. รับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บงัคบับัญชำเก่ียวกับงำน และพิจำรณำ

น ำไปใช้ในทำงที่เป็นประโยชน์ตอ่งำน 
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5. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

หลกักำรของบริษัทฯ ตัง้อยูบ่นฐำนควำมเช่ือที่วำ่ ธุรกิจ กบัสงัคมจะต้องอยูร่่วมกันอยำ่ง

ช่วยเหลือเกือ้กูล เอือ้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทจึงมีเจตนำรมณ์ที่จะ

ด ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพืน้ฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน รวมทัง้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เป็นส ำคญั 

 

5.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ยึดถือกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในกำรที่จะรักษำและเสริมสร้ำงมลูค่ำระยะยำวต่อผู้ ถือหุ้น ข้อมลูที่ส ำคัญ

ทัง้หมดซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัท และ/หรือ กำรตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ

กำรเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลำที่เหมำะสม 

  

5.3 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บุคลำกรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้

ควำมส ำคญักับพนักงำนทกุคน  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ ให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิตกำร

ท ำงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เสมอภำค และให้ผลตอบแทนอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้บุคลำกรรู้รักสำมคัคี  ไว้เนือ้เช่ือใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏิบัติต่อกันอย่ำงสภุำพ และ

เคำรพในคกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใน กำรท ำงำนที่ดี  มีควำมปลอดภัย 

จำ่ยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน มีสวสัดิกำรที่ดีให้กับพนักงำน และจดัหำนวตักรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มำสนับสนนุกำรท ำงำน รวมทัง้ไม่ให้เกิดกรณีที่มีลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ  

บริษัทฯ สง่เสริมกำรใช้สิทธิของลกูจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนสมัพนัธ์  

บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและระบบกำรพัฒนำ

บุคคลให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อที่จะ
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เสริมสร้ำงและพัฒนำให้พนักงำนเป็นทัง้คนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม   ในกำรพัฒนำและ 

ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงำนเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำให้บริษัทฯ ก้ำวไปสู่

ควำมเป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัและตอบสนองตอ่กำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

แนวปฏิบตัิ 

1.) บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อบุคลำกรทกุคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด 

เชือ้ชำติ เพศ อำย ุ  สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกลู สถำนศึกษำ หรือสถำนะ

อ่ืนใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน 

2.) บริษัทฯ ให้โอกำสบุคลำกรทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่

เหมำะสม และสร้ำงแรงกระตุ้ นในกำรท ำงำน ทัง้ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และ

คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมตำมระเบียบของบริษัทฯ และกำรอบรมทัง้ระยะสัน้

และระยะยำว 

3.) บุคลำกรทกุคนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ มี

จิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีควำม

รับผิดชอบ ไม่มอบหมำยหน้ำที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท ำแทน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม เว้นแต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนที่ไม่ต้องใช้

ควำมสำมำรถเฉพำะของตน 

4.) บุคลำกรต้องปฏิบัติงำนตำมสำยบังคับบัญชำ รับค ำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อ

ผู้บงัคบับญัชำของตน ไม่ข้ำมสำยกำรบงัคบับญัชำ หำกไม่มีควำมจ ำเป็น หลีกเลี่ยงกำร

วิพำกษ์วิจำรณ์ผู้บังคบับัญชำและผู้ ร่วมงำนที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนัน้ 

หรือตอ่บริษัทฯ ทัง้นีบ้คุลำกรของบริษัทฯ ควรเปิดโอกำสและเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ ผู้บงัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำน อย่ำงมีสติ ปรำศจำกอคติ และรับฟัง

ด้วยเหตแุละผล 

5.) บุคลำกรของบริษัทฯ สำมำรถใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ของบริษัทฯ ในหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ห้ำมใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกไปในกำรอื่น นอกจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่หรือสวสัดิกำรที่ตนมีสิทธิโดยชอบ 
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6.)  บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และ

ประพฤติตนเหมำะสมกับหน้ำที่กำรงำน ธรรมเนียมท้องถ่ิน โดยไม่สร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อ

ภำพลกัษณ์บริษัทฯ 

7.) บคุลำกรของบริษัทฯ สำมำรถใช้ชื่อและต ำแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือกำรกศุลที่บริษัท

ฯ เป็นผู้ จัด แต่ห้ำมใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือต ำแหน่งในบริษัทฯ ในกำรเร่ียไรเงินเป็นกำร

สว่นตวัไมว่ำ่ด้วยวตัถปุระสงค์ใด 

8.) บุคลำกรของบริษัทฯ ควรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึน้เพื่อสร้ำงควำม

สำมคัคี ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั รวมทัง้กิจกรรมเพ่ือสงัคมที่บริษัทฯ จดัขึน้ 

9.) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ กระท ำกำรที่ก่อควำมเดือดร้อน ร ำคำญ บั่นทอนก ำลังใจผู้ อ่ืน 

ก่อให้เกิดควำมเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ที่มีลกัษณะเป็นกำรคกุคำมทำง

เพศ ไมว่ำ่ตอ่บคุลำกรของบริษัทฯ หรือบคุคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทัง้นีร้วมถึงกำร

ลว่งละเมิดทำงเพศ กำรเกีย้วพำรำสี กำรลวนลำม  กำรอนำจำร และกำรมีไว้ซึ่งภำพลำมก

อนำจำร 

10.) บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่

กระท ำกำรอนัใดที่เป็นกำรกระท ำอันขัดต่อกฎหมำย จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่

ร้ำยแรง หรือก่อควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรงตอ่บริษัทฯ 

 

5.4 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญที่ช่วยเหลือในกำร

ด ำเนินธุรกิจซึง่กนัและกนั  โดยบริษัทฯ  จะปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัที่

เป็นธรรม เคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติตำมสัญญำ

อย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรจัดซือ้จัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำร

ควบคมุคำ่ใช้จำ่ย คณุภำพสินค้ำและบริกำรที่บริษัทฯ จะน ำมำใช้ด ำเนินกิจกำร มีกำรก ำหนดขัน้ตอน

กำรจดัหำพสัดเุพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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แนวปฏิบตัิ 

1.) หน่วยงำนของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหำพัสดุ ต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำ รำคำ 

และคุณภำพของสินค้ำและบริกำร กระบวนกำรจัดหำพัสดุต้องด ำเนินกำรถูกต้องตำม

ระเบียบ ข้อก ำหนด และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใส ให้ข้อมลูแก่

ผู้ ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ถกูต้อง ไม่มีอคติ  ไม่เลือกปฏิบตัิต่อ คู่ค้ำ สร้ำงกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

ระหว่ำงคู่ค้ำ วิธีกำรจัดหำพัสดุควรอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติที่เป็นสำกล มีควำมรัดกุม 

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง ที่ใช้

ก ำกบัหน่วยงำนภำครัฐอยำ่งเคร่งครัด 

2.) บริษัทฯ สนบัสนนุกำรปฏบิตัิอยำ่งเสมอภำคตอ่ผู้ ค้ำของบริษัทฯ ทัง้กำรปฏบิตัิระหวำ่งผู้ ค้ำ

เองและกำรปฏิบตัิระหวำ่งผู้ ค้ำกบับริษัทฯ หน่วยงำนของบริษัทฯ ที่ต้องจดัหำพสัดไุมค่วร

ด ำเนินกำรในระยะเวลำกระชัน้จนเกินไป ควรให้เวลำผู้ ค้ำอยำ่งพอเพียงในกำรจดัเตรียม

เอกสำรหลกัฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำตำ่งๆ  ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขรำยละเอียดของ

สญัญำไมค่วรเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบจนเกินไป 

3.) บคุลำกรของบริษัทฯ  ต้องไมเ่รียกรับประโยชน์จำกกำรจดัหำพสัด ุต้องวำงตวัเป็นกลำง ไม่

ใกล้ชิดผู้ ค้ำ จนท ำให้ผู้ ค้ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติใน

จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรมีสว่นได้เสียและผลประโยชน์ขดักนัอยำ่งเคร่งครัด 

4.) หน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรจดัหำพัสด ุต้องเก็บเอกสำรหลักฐำน

ต่ำงๆ  เช่น กำรอนุมัติ เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบัติตำม

สญัญำไว้เป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงตำมสมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมข้อสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำมสัญญำ หรือผู้ ค้ำไม่อำจปฏิบัติตำมสญัญำ หรือเหตุอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำมสญัญำได้ หำกเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ให้ยตุิกำรติดต่อ

กบัผู้ ค้ำทนัที ให้รำยงำนผู้บงัคบับญัชำเพ่ือปรึกษำในทนัทีและหำแนวทำงแก้ไขตอ่ไป 

6.) บุคลำกรของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ผู้ ค้ำปฏิบัติตำมแนว

ทำงกำรปฏิบตัิอยำ่งยัง่ยืนของผู้ ค้ำอยำ่งเคร่งครัด 

 



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                       จรรณยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

 

หน้ำ 18 

 

5.5 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนีท้ี่ดี ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย และปฏิบัติตำม

เง่ือนไขของเจ้ำหนีอ้ยำ่งเคร่งครัด 

แนวปฏิบตัิ 

1.) ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขสญัญำที่มีต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกันทัง้ในแง่

กำรช ำระเงินและเง่ือนไขอ่ืนใดที่ได้ท ำข้อตกลงไว้กบัเจ้ำหนี ้

2.) เปิดเผยข้อมลูฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี ้ตำมข้อก ำหนดในสญัญำอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 

ตรงตำมก ำหนดเวลำ 

3.) แจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในสญัญำ และร่วมกันหำแนว

ทำงแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 

 

5.6 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ ซึ่งเป็นผู้ ที่ซือ้สินค้ำและบริกำรจำก

บริษัทฯ  ด้วยรำคำที่เป็นธรรม มีคณุภำพ มุง่มัน่พฒันำสินค้ำ และให้บริกำรอย่ำงปลอดภยั ครบวงจร 

รวดเร็ว มีคณุภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ และผู้บริโภคอยำ่งตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรลกูค้ำและกำรตลำด ที่มีบริบทสอดคล้องตำมวิสยัทศัน์

และพนัธกิจของบริษัทฯ  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัที่หลำกหลำยของลกูค้ำ  

บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกค้ำ 3  รูปแบบ คือ 1.) กำรติดต่อโดยตรง มี

ชอ่งทำง เชน่ กำรเข้ำพบ กำรประชมุ กำรอบรม กำรสมัมนำ เป็นต้น 2.) กำรติดต่อผ่ำนสื่อสำรสนเทศ 

มีช่องทำง เช่น โทรศพัท์โทรสำร เว็บไซต์ และSocial Network เป็นต้น 3.) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

ครอบคลมุทกุกลุ่มลกูค้ำ โดยก ำหนดควำมถ่ีในกำรรับฟังลกูค้ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละช่องทำงซึ่งจะ

น ำข้อมลูที่ได้จำกลกูค้ำมำแปลงเป็นสำรสนเทศ ที่ท ำให้บริษัทฯ ทรำบควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพ่ือ

น ำมำออกแบบผลิตภณัฑ์และบริกำร หรือสร้ำงนวตักรรมที่ตรงใจลกูค้ำ 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรจดักำรข้อร้องเรียนในกรณีที่ลกูค้ำเกิดควำมไม่พึงพอใจเก่ียวกับ

กำรให้บริกำรหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทำงรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ 
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ผู้บริโภค และประชำชนทั่วไป ตำมช่องทำงทัง้ 3 รูปแบบดังกล่ำวข้ำงต้น ข้อร้องเรียนทัง้หมดของ

ลกูค้ำจะได้รับกำรตอบสนองเบือ้งต้นภำยใน 7 วนั และจะแจ้งกลบัลกูค้ำถึงแนวทำงและระยะเวลำ

ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้แจ้งควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขให้

ทรำบเป็นระยะ เม่ือแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเร่ืองให้ลกูค้ำทรำบทนัที เพ่ือรักษำควำมเชื่อมัน่ที่ลกูค้ำ

มีตอ่บริษัทฯ 

 

5.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 

บริษัทฯ ยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงยตุิธรรม และไม่

กระท ำกำรใดๆ ที่ เป็นกำรละเมิดสิท ธิของคู่แข่งขันทำงกำร ค้ำ โดยคู่แข่งทำงกำรค้ำเป็น

บุคคลภำยนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตำมวิถีทนุนิยมเสรีในกำรท ำธุรกิจ กำรแข่งขันย่อมต้องด ำเนิน

ไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำร

แข่งขนัที่ดี 

แนวปฏิบตัิ 

1.) บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขันเสรี กำรด ำเนินธุรกิจจะต้องค ำนึงถึงกำรแข่งขันอย่ำง

เป็นธรรม ไมใ่สร้่ำยป้ำยสี ไมจู่โ่จมคูแ่ข่งโดยปรำศจำกข้อมลูอยำ่งสมเหตสุมผล 

2.) บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ผู้บริโภค ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อกำรผูกขำด

กำรจดัสรรรำยได้และส่วนแบ่งกำรตลำด กำรลดคณุภำพของสินค้ำและบริกำร และกำร

ก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร อนัจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภำพรวม บคุลำกรของ

บริษัทฯ ต้องระมัดระวังในกำรติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลำกรของคู่แข่งทุกกรณีไป ไม่

เปิดเผยหรือละเลยให้ควำมลบัของบริษัทฯ ตกอยูใ่นมือของคูแ่ข่ง 

 

5.8 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบกำรพฒันำและคืนก ำไรสู่ชมุชน

และสงัคมโดยรวม เพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนตำมกำรพฒันำของสงัคม บริษัทฯ ถือเป็น

หน้ำที่และนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชมุชน และสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดกำร
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พัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท ำนุบ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

รวมทัง้สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน และสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้

ชมุชนเข้มแข็ง และพึง่พำตนเองได้ 

6. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ 

6.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

6.1.1 ปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ดงันี ้

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบีบบ 

ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ต้องไม่หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำม

ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

(3) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน

ก ำกบัดแูลกิจกำรที่บริษัทก ำหนดขึน้ และรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำรฝ่ำ

ฝืน กำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่อหน่วยงำน

นัน้ๆ 

6.1.2 ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำง โดยในที่ประชมุมีเร่ืองที่จะพิจำรณำ กรรมกำร

ที่มีสว่นได้เสียท่ำนนัน้ต้องออกจำกห้องประชมุและงดกำรมีส่วนร่วมใดๆ ในกำร

พิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองดงักลำ่ว 

6.1.3 หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำร

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6.1.4 รักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่ง

อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรหรือผู้ มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไป

ตำมกฎหมำย 
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6.1.5 กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมกำร คู่สมรส และ

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ ให้ปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรได้มำหรือกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง

หลกัทรัพย์ของกรรมกำรและพนกังำน พ.ศ. 2547 

 

6.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

6.2.1 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน 

เพ่ือป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ดงันี ้

(1) ห้ำมมิให้กรรมกำร ประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นสว่นหรือเข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติ

บุคคลที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้น

แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแตง่ตัง้ 

(2) ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนกังำนใช้ข้อมลูภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนใน

กำรซือ้ขำยหุ้นบริษัท หรือน ำข้อมลูภำยในซึง่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(3) ไมใ่ช้โอกำสหรือข้อมลูที่ได้จำกกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนกังำนของบริษัท

ฯ ในกำรท ำธุรกิจที่แข่งขนั หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบับริษัทฯ 

(4) กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรเก่ียวโยงกัน หรือกำรได้มำ

จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทคณะกรรมกำรและฝ่ำย

จดักำรของบริษัทจะต้องจดัให้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำเร่ืองนัน้ด้วย

ควำมรอบคอบ  ซื่อสตัย์  สจุริต  มีเหตมีุผล  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่

มีส่วนได้เสียจำกกำรพิจำรณำในเร่ืองนัน้ๆ  จะต้องออกจำกที่ประชุม 

กรรมกำรพิจำรณำลงมติอนมุตัิรำยกำรแล้วจะต้องเปิดเผยข่ำวสำรตำม

ชอ่งทำงตำ่งๆ เพื่อให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทรำบอยำ่งเทำ่เทียมและทัว่ถงึ

กนั 
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6.2.2 กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน 

เพ่ือป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ที่

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน บริษัทฯ มีนโยบำยห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้ บริหำร 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้ข้อมลูภำยในที่ยัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท

ก่อนที่ข้อมลูนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือช่วงเวลำก่อนที่จะเปิดเผยงบกำรเงินต่อ

สำธำรณชน 1 เดือน  เพื่อให้กำรบ ริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  และค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

ทัง้นี ้ในกำร ซือ้ ขำย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมกำรและผู้บริหำร

จะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด  รวมทัง้

ต้องจดัสง่ส ำเนำรำยงำนดงักลำ่ว จ ำนวน 1 ชดุให้แก่เลขำนกุำรบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐำน 

 

6.3 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

กำรรับและกำรให้ตำมประเพณี และศีลธรรมจรรยำ เป็นเร่ืองปกติที่บคุลำกรของบริษัทฯ 

พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที อย่ำงไรก็ดี กำรให้และกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมำะสม อำจน ำมำซึ่งควำมล ำบำกใจในภำยหลงั อำจมีผลกระทบต่อกำร

ตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ และอำจท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สดุ บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกำรให้

สินบนอยำ่งเด็ดขำด ทัง้นีโ้ดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 แนวปฏิบตัิ 

1.) ในกรณีที่ผู้ รับมีข้อสงสยัในกำรรับ หรือกรณีกำรรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

จำกบุคคลอ่ืนในลกัษณะที่ฟุ่ มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงำม และกฎหมำยใน

ท้องถ่ินนัน้ นบัเป็นสิ่งไมส่มควรกระท ำ โดยหำกกำรรับนัน้ไมเ่หมำะสม ให้ส่งคืน หำกกำร

ส่งคืนไม่สำมำรถท ำได้หรือไม่เหมำะสม ให้ส่งมอบแก่ส ำนักกรรมกำรผู้ จัดกำรและ

เลขำนกุำรบริษัท เพื่อเก็บรักษำเป็นสมบตัิของบริษัทฯ 
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2.) กำรรับของขวญัหรือทรัพย์สินควรเป็นกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ 

อำจเป็นกำรรับจำกผู้ เก่ียวข้อง คนรู้จัก กำรรับควรรับในลักษณะที่เป็นกำรทั่วไป ไม่

เฉพำะเจำะจง มลูค่ำพอสมควร ไม่เป็นกำรรับทรัพย์สินอย่ำงผิดกฎหมำย และของขวัญ

หรือทรัพย์สินนัน้ต้องไมใ่ชส่ิ่งผิดกฎหมำย 

3.) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจำกผู้ รับเหมำะ ผู้ รับเหมำะชว่ง ลกูค้ำ คูค้่ำ หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ฯ ไมว่่ำกรณีใด อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมล ำเอียง

หรือล ำบำกใจหรือเป็นประโยชน์ขดักนัได้ 

4.) บคุลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำที่รำยงำนกำรรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัท

ฯ จะประชำสมัพนัธ์ให้ผู้ รับเหมำ ผู้ รับเหมำช่วง ลกูค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทรำบถึงนโยบำยกำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

5.) บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกัษณะคล้ำยคลึง

กันแก่บุคลำกรของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

กำรให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทัง้ในประเทศไทย และ

ตำ่งประเทศ ต้องให้แน่ใจวำ่กำรให้นัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมำย และจำรีตประเพณีท้องถ่ิน 

 

6.4 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

บริษัทฯ สนับสนนุให้บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรของ

บริษัทฯ ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคคลภำยนอก เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีควำม

รอบคอบ ระมดัระวงัในกำรใช้งำน ต้องเคำรพลิขสิทธ์ิของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ 

แนวปฏิบตัิ 

1.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน 

บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และ

อินเตอร์เน็ตของผู้ อ่ืนในส ำนกังำน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูที่ไม่
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เหมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีประเพณี หรือละเมิดกฎหมำย เช่น กำร

สร้ำงควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน กำรมีไว้ซึ่งสื่อลำมกอนำจำร กำรส่งต่อ  mail 

ที่เป็นกำรรบกวน สร้ำงควำมร ำคำญ หรือที่เป็นกำรโฆษณำสินค้ำ ธุรกิจและบริกำร

นอกเหนือจำกสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และกำรสง่ Spam mail เป็นต้น 

2.) บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง หำก

ปฏิบตัิหน้ำที่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภำยนอกส ำนักงำน ให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ และปรึกษำ

ผู้ บังคับบัญชำก่อนทุกครัง้ ห้ำมติดตัง้ และใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธ์ิไม่

ถกูต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขำด 

3.) บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลบั ไม่บอกบุคคลอ่ืนเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ำถึงรหสัผ่ำนของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยงัเว็บไซต์ที่

ไมคุ่้นเคย และอำจจะเป็นอนัตรำยตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

4.) กรณีที่บคุลำกรของบริษัทฯ ขออนญุำตให้ผู้ปฏิบตัิงำนสมทบหรือพนักงำนของผู้ รับจ้ำงใช้

ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ บุคลำกรของบริษัทฯ ผู้ ขอต้องควบคุมกำรใช้งำนของ

ผู้ปฏิบตัิงำนสมทบหรือพนกังำนของผู้ รับจ้ำงและต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยที่อำจจะ

เกิดขึน้กบับริษัทฯ จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศนัน้ 

5.) บริษัทฯ จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ

ของบคุลำกรของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัควำมปลอดภยัในระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ 

 

6.5 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคำรพ

กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไป

ลงทุน และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัดตำมหลักปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ

มนุษยชนโดยน ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้ไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิ

มนษุยชนสำกล 
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แนวปฏบิตั ิ

1.) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่ เก่ี ยวข้องกับหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบของตนโดยตรง  ให้ถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 

2.) บุคลำกรของบ ริษัทฯ ที่ ต้ องไปปฏิบัติ งำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำกฎหมำย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง เพื่อให้

แน่ใจว่ำสินค้ำ ตัวอย่ำงสินค้ำ และอุปกรณ์ที่น ำเข้ำไปด้วย เอกสำรในกำรเดินทำง 

วตัถปุระสงค์ของกำรเดินทำง และกำรปฏิบตัิงำนในประเทศปลำยทำง ไมผิ่ดกฎหมำย ไม่

ขดัตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลำยทำง 

3.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนักงำน เพื่อน ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำร

ด ำเนินงำน และไมส่นบัสนนุกิจกำรที่ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล 

 

6.6 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ น ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคณุภำพ ควำมมั่นคงปลอดภยัอำชีวอนำมัยและ

สิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรคุณภำพด้วยกระบวนกำรท ำงำนที่มี

ประสิทธิภำพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สร้ำงควำม พึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และถือควำม

ปลอดภยัเป็นหวัใจในกำรปฏิบตัิงำน โดยกำรน ำมำตรฐำนตำ่งๆ  อำทิ  ISO 9001:2008 / CSA / UL 

มำปฏิบตัิอยำ่งตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวสัดิภำพและและควำมปลอดภยัของพนักงำนเป็นหลกัในกำร

ปฏิบัติงำน  ดังนัน้ในกำรด ำเนินกิจกำรนอกเหนือจำกกำรจัดสวัสดิกำรประกันภัยเพื่อคุ้ มครอง

สุขภำพของพนักงำนโดยทั่วไป และกำรจัดสวัสดิกำรประกันภัยส ำหรับพนักงำนที่เสี่ยงภัยแล้ว  

บริษัทยังก ำหนดให้พนักงำนที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในพืน้ที่ที่มีควำมเสี่ยงและผู้บังคบับัญชำในทุก

ระดับของทุกหน่วยงำนทัง้องค์กร มีภำรกิจที่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเร่ือง ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน โดยให้เป็นตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของกระทรวงแรงงำน 

ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนและผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ตระหนกัและบริหำรบุคลำกร

ในหน่วยงำน ให้ท ำงำนด้วยควำมปลอดภยัเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกอบุตัิเหตหุรือโรคที่เกิดจำก



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                       จรรณยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

 

หน้ำ 26 

 

กำรท ำงำน และปัจจุบัน บริษัทฯมีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัระดบัวิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัยระดับบริหำร และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งคณะกรรมกำรทุกคน

จะต้องผ่ำนกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภัยตำมหลักสูตรของกระทรวงแรงงำนฯ  โดยจะท ำหน้ำที่

ประสำนงำน สนับสนุนและส่งเสริมงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน  อีกทัง้ยังมีกำรจัดตัง้

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร  เพื่อร่วมดูแลควำมเป็นอยู่ด้ำนสวัสดิกำรให้กับ

พนักงำน และประสำนควำมเข้ำใจระหว่ำงบริษัทฯ กับพนักงำน  รวมถึงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก

โครงกำรโรงงำนสีขำว เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำดในสถำน

ประกอบกำร ตำมกำรสง่เสริมของกระทรวงแรงงำน 

  

7. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

บริษัทก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุ

คนที่จะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ ปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ใน คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของ

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนนีอ้ย่ำงเคร่งครัด ผู้บริหำรทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ 

และถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เข้ำใจ และ

ปฏิบตัิตำม คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงจริงจงั หำกกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำนผู้ ใดกระท ำผิดจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้จะได้รับโทษทำงวินยัอยำ่งเคร่งครัด 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ

จรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นประจ ำทกุปี 

 

8. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้ มีส่วนได้เสีย สำมำรถร้องเรียนเม่ือพบ

พฤติกรรมของกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ที่ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจของ

บริษัท  กำรแสดงควำมเห็น และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อ

ร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส ่และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย มีกำรก ำหนดระยะเวลำ

ด ำเนินกำรที่เหมำะสม มีกำรรักษำควำมลับ และจะด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนมีกำรให้
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ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับควำมเป็นธรรมหรือไม่ถกูกลัน่แกล้ง

ในทุกลักษณะ ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัท และส ำนักตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับข้อ

ร้องเรียนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีชอ่งทำงกำรร้องเรียน และ

กระบวนกำร ดงันี ้

8.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

8.1.1 เลขำนกุำรบริษัท: secretary@coilinter.com 

8.1.2 ส ำนกัตรวจสอบภำยใน: internalaudit@coilinter.com 

8.2 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง

เป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

1.) ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตำมจรรณยำบรรณ 

2.) ผู้ รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงตอ่กรรมกำรอิสระ ปฏิบตัิหน้ำที่สอบสวน

ข้อเท็จจริง เพื่อพิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกเร่ืองที่เก่ียวข้องออกเป็น

ประเด็น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ กำรสอบสวน

ข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3.) มำตรกำรด ำเนินกำร ผู้ รับข้อร้องเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระเพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริง และก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อระงับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

4.) กำรรำยงำนผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้

ร้องเรียน เปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเร่ืองส ำคัญ ให้รำยงำนต่อประธำน

กรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

8.3 มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

mailto:secretary@coilinter.com
mailto:internalaudit@coilinter.com
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1.) ผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้

จะไม่ปลอดภัย แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถ

รำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ 

2.) ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นควำมลับ ค ำนึงถึ งควำม

ปลอดภยั โดยได้ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้

ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับ

ควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน 

ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตัิงำน เลิกจ้ำง 

อนัเน่ืองมำจำกสำเหตแุหง่กำรแจ้งข้อร้องเรียน 

 

9. วินัย 

คณะกรรมกำรบริษัทถือว่ำจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เป็น

วินัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืน

หรือไมป่ฏิบตัิตำมถือเป็นกำรท ำผิดวินยัตำมระเบียบวำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 

กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืน

ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยกำรกระท ำตอ่ไปนีถื้อเป็นกำร

ผิดจรรยำบรรณ 

1. กำรไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

2. แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้ อ่ืนไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำน 

3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจของ

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ในกรณีที่ตนทรำบ 

4. ไมใ่ห้ควำมร่วมมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 

5.  กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ ร้องเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
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10. หลักปฏิบัติและกลไกเก่ียวกับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 

บุคลำกรของ CIG ทุกคนต้องศึกษำจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้ บริหำร และ

พนกังำนของ CIG โดยละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในกำรปฏิบตัิงำน ผู้

ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสม อำจถึงขัน้ลงโทษให้ไล่ออก และ

อำจถกูด ำเนินคดีตำมกฎหมำยในกรณีที่กำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย โดยให้เป็นไปตำมระเบียบ และ

ข้อก ำหนดของ CIG วำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 

ทัง้นีผู้้ บังคับบัญชำตำมล ำดับชัน้ในทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับดูแล และ

สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงำนในบังคับบัญชำปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำนของ CIG อยำ่งทัว่ถึง 

ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนหรือละเว้นกำรปฏิบตัิตำมคู่มือฉบบันี ้ให้วินิจฉัยตำมลกัษณะของ

กำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ กำรหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือควำมส ำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ 

ควำมส ำคัญ และระดับต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้ ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติและควำมประพฤติในอดี ต 

สภำพแวดล้อม แห่งกรณีผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอ่ืนอันควรจะน ำมำประกอบกำร

พิจำรณำ 
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บุคลากรของ CIG ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ในกำรประกอบวิชำชีพโดยเฉพำะ เช่น วิศวกร และนักบญัชี 

ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมประมวลจริยธรรมในกำรประกอบ

วิชำชีพของตนอย่ำงเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของ

จรรยำบรรณธุรกิจของ CIG 

 

บุคลากรของ CIG ต้องพึงระลึกเสมอว่า 

เรำไม่อำจก ำหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุกำรณ์  และทุก

สถำนกำรณ์ทัง้หมดไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติในจรรยำบรรณ

ธุรกิจของบริษัท หำกบุคลำกรประสบปัญหำในกำรตดัสินใจ

หรือกำรปฏิบตัิงำนที่มิได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของ 

CIG ให้ตัง้ค ำถำมเก่ียวกบักำรกระท ำนัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้
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 กำรกระท ำนัน้ขดัตอ่กฎหมำยหรือไม ่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ 

 กำรกระท ำนัน้ขดัตอ่นโยบำยของบริษัทหรือไม่ 
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ 

 กำรกระท ำนัน้สง่ผลเสียตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทหรือไม่ 
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ 

 กำรกระท ำนัน้สง่ผลเสียตอ่ภำพลกัษณ์ของบริษัทหรือไม่ 
หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ 

 กำรกระท ำนัน้จะก่อให้เกิดแนวปฏิบตัทิี่ไมด่ีในอนำคตหรือไม่ 
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ 

 

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อำจตัดสินใจได้ว่ำกำรตัดสินใจของตนนัน้ถูกต้องหรือไม ่     

ควรหำรือผู้ ร่วมงำน ปรึกษำผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรือกรรมกำรแล้วแต่กรณี 

ผู้บงัคบับญัชำมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำในขัน้ต้นแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ หรือสอบถำมได้ที่

ส ำนกัตรวจสอบภำยในและเลขำนกุำรบริษัท 
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แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างอิง 

1. นโยบำยเร่ืองข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) 

2. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 : ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

3. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ OECD : องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง

เศรษฐกิจ 

4. พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 

5. พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

6. คูมื่อกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


