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นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัช ั่น 

บรษิทั สกาย ไอซีท ีจ ากดั (มหาชน) 

บริษทั สกาย ไอซีที จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยดึม ั่นใน
ความถูกตอ้ง และใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รปัช ั่น โดยจดัใหม้ีแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช ั่น รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝงัให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่สนบัสนุนให้มี
การสรา้งความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปัช ั่น เพื่อก าหนดแนวทางที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ี จรรยาบรรณของบรษิทั ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
พฒันาไปสูอ่งคก์รแหง่ความย ั่งยืนตอ่ไป 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้พนกังานของบริษทัทุกระดบั ต้องไม่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รปัช ั่นใด ๆ 
ท ัง้สิน้ 

2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนกังาน เพื่อป้องกนั และต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัช ั่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

3. เพื่อสร้างความเชื่อม ั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัด้วยความ
ซือ่สตัย์สุจรติ 

ขอบเขต 

 บริษทัก าหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบันโยบายต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัช ั่นเป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี  

1. ภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และพนกังานของ
บรษิทั ทกุระดบั 

2. ภายนอก ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี ลูกหน้ี 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 

นิยาม 

การทุจรติ หรือ คอร์รปัช ั่น หมายถงึ การปฏบิตัิ หรือละเว้นการปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที ่
หรือ การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบในทุกรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการใหห้รือรบัสนิบน 
การน าเสนอ หรือการใหค้ าม ั่นวา่จะให ้การขอ หรือการเรียกรอ้ง ท ัง้ทีเ่ป็น ทรพัย์สนิ เงนิ สิง่ของ 
สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ 
นโยบาย ตอ่เจ้าหน้าทีข่องรฐั หรือบุคคล อืน่ใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ หรือบรษิทัในกลุ่ม ไม่
ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อนัมิควรได้ ท ัง้ต่อองค์กร ตนเอง 
ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้กั 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
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1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่รบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มี
ระบบทีส่นบัสนุนการตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รปัช ั่นทีม่ีประสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ ั่นใจวา่ฝ่าย
บริหารได้ตระหนกั และให้ความส าคญั กบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช ั่น และ
ปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช ั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมท ัง้ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลีย่นแปลงไป ไดแ้ก ่สภาพธุรกจิ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่ง 
ๆ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีส่อบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง ใหม้ ั่นใจวา่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธภิาพ 

4. หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบ
ทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจ
ด าเนินการ ระเบียบปฏบิตั ิและกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้
ม ั่นใจวา่ระบบควบคุมทีม่ีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสีย่งทางดา้นการทุจริต
คอร์รปัช ั่นทีอ่าจะเกดิขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

นโยบาย 

1. สรา้งจติส านึก คา่นิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตังิานตามกฎระเบียบ ดว้ย
ความซื่อสตัย์ สุจริต และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
คอร์รปัช ั่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือผูท้ีร่บัผดิชอบรบัทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้
ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รบัผิดชอบ ผ่านช่องทางที่
ก าหนดไวต้ามนโยบายในการรายงานเบาะแส 

2. จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทีม่ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล มีการตรวจสอบ และ
ถว่งดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติ หรือมีสว่นเกีย่วขอ้ง
กบัการทจุรติและคอร์รปัช ั่น 

3. หา้มมใิหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานกระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง 
หรือยอมรบัซึ่งทรพัย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรือละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ หรืออาจท าใหบ้รษิทั
เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

4. ห้ามมใิห้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนกังานให้หรือเสนอทีจ่ะให้ทรพัย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการ
กระท าใด ทีผ่ดิตอ่กฎหมายหรือโดยมชิอบตอ่ต าแหน่งหน้าทีข่องตน 

แนวปฏบิตั ิ

1. บริษทัจะสนบัสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความส าคญัและมีจิตส านึก
ในการต่อต้านทุจริต คอร์รปัช ั่น รวมท ัง้จดัให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการ
ทจุรติ คอร์รปัช ั่น การใหห้รือรบัสนิบน ในทกุรูปแบบ  
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2. แนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัช ั่นน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บรหิารงานบุคคล ต ัง้แตก่ารสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลือ่นต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดย
ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบั  มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกบัพนักงาน
ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบตัิในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตั ิน้ี 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส 
หรือหลกัฐานเรือ่งการทุจรติคอร์รปัช ั่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธ
ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้รอ้งเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตคอร์รปัช ั่น ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายในการรายงานเบาะแส 
(Whistleblower Policy) 

4. ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอร์รปัช ั่น ถือเป็นการกระท าผดิตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล ส าหรบัพนกังาน ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทาง
วนิยัทีก่ าหนดไว้ รวมถงึอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมาย
ดว้ย 

5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบตัิ และมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกจิ 

มาตรการการปฏบิตั ิ

กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนกังานของบริษทั ต้องปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัช ั่น และจรรยาบรรณทางธุรกจิอยา่งเครง่ครดั ไมว่า่จะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ
ท ัง้ทางตรง และทางออ้ม โดย 

1. ไมท่ าพฤตกิรรมใด ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่เป็นการรบัสนิบน หรือตดิสนิบน แกผู่ม้ีสว่นได้
เสียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่รบัผิดชอบท ั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์ในทางมชิอบ ตอ้งปฏบิตั ิดงัน้ี 
1.1 ไม่รบั หรือใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ทีเ่ป็นเงนิสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญั

มณี อสงัหารมิทรพัย์ หรือสิง่ของในท านองเดียวกนั ท ัง้ในหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รบัทรพัย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อืน่ อนัเป็นการ
ชกัน าใหเ้กดิการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

ท ัง้น้ีกอ่นการรบัของทีร่ะลกึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยสิง่ของ หรือของขวญัทีใ่หแ้ก่กนัในหน้าที่
การงาน ควรมีราคาไมม่าก และเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรพัย์สิน สิ่งของ ของขวญั ของก านลัใด หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจใน
การตดัสนิใจ หรือมีผลท าใหผู้ร้บัไม่ปฏบิตัติามวธิีปฏบิตัทิางการคา้ เช่นเดียวกบั
ลูกคา้รายอืน่ ท ัง้น้ีการใหส้ิง่ของตามโอกาส หรือวาระตา่ง ๆ ตอ้งมีมูลคา่ไม่มาก
เกนิปกตวิสิยั 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรพัย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษที่
ไมค่วรได ้หรือท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัละเว้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 
และขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายตามทีก่ าหนดไว ้
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2. ในการจดัซื้อจดัจ้าง ต้องด าเนินการผ่านข ัน้ตอนตามระเบียบบริษทั มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

3. การใช้จ่ายส าหรบัการเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได ้

4. ในการบรจิาคเพือ่การกุศล ตอ้งปฏบิตั ิดงัน้ี 
4.1 การใช้เงิน หรือทรพัย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนาม

บรษิทัเทา่นัน้ โดยการบรจิาคเพือ่การกุศล ตอ้เป็นมูลนิธ ิองค์กรสาธารณกุศล วดั 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ที่มีใบรบัรอง 
หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านข ัน้ตอนตามระเบียบ
ของบรษิทั 

4.2 การบรจิาคเพือ่การกุศล ในนามสว่นตวั พงึกระท าได ้แตต่อ้งไมเ่กีย่วขอ้ง หรือท า
ใหเ้กดิขอ้สงสยัไดว้า่เป็นการกระท าทีท่จุรติ เพือ่หวงัผลประโยชน์อืน่ใด 

5. ในการใหเ้งนิสนบัสนุน ตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 
5.1 การใช้เงิน หรือทรพัย์สินของบริษทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ต้องระบุในนาม

บรษิทัเทา่นัน้ โดยเงนิสนบัสนุนทีจ่า่ยไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ภาพลกัษณ์
ทีด่ี และชือ่เสียงของบรษิทั ท ัง้น้ีการเบกิจา่ยตอ้งระบุวตัถุประสงค์ทีช่ดัเจน และมี
หลกัฐานทีต่รวจสอบได ้และด าเนินการผา่นข ัน้ตอนตามระเบียบของบรษิทั 

6. ไมก่ระท าการอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมืองภายในบรษิทั และไมใ่ช้ทรพัยากรใดของ
บริษัท เพื่อด าเนินการดงักล่าว ท ั้งน้ีบริษัทเป็นองค์กรที่ยึดม ั่นในความเป็นกลาง
ทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบ ัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใด ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกบั
บริษทั ท ัง้ทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว 
ควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการทราบทนัที หรือ
แจง้ผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแส ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายน้ี 

8. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ให้
ค าปรกึษา เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหแ้กผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทุจรติ
คอร์รปัช ั่น เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช ั่นฉบบัน้ี รวมถงึเป็นแบบอยา่งทีด่ ีในเรือ่งการมีความซือ่สตัย์ จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ 

เรือ่งทีร่บัแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทจุรติ 

1. การกระท าทีท่จุรติคอร์รปัช ั่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม 
2. การกระท าทีผ่ดิข ัน้ตอนตามระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทั จนท าใหส้งสยัไดว้า่อาจจะเป็นชอ่งทางในการทจุรติคอร์รปัช ั่น 
3. การกระท าทีท่ าใหบ้รษิทัเสียผลประโยชน์ กระทบชือ่เสียงของบรษิทั 
4. การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
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คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูร้บัเรือ่งแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการกระท าทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความสงสยัไดว้า่เป็นการทุจรติคอร์รปัช ั่นทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั โดยทางตรงหรือทางออ้ม ผา่นช่อง
ทางการรบัเรือ่งทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายในการรายงานเบาะแส (Whistleblower Policy) ดงัน้ี 

1. ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ โดยสง่มาที ่Email : whistle-blower@skyict.co.th 
2. ทางไปรษณีย์ โดยสง่จดหมายมาที ่คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี บรษิทั สกาย 

ไอซีที จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ. แคปปิตอล รชัดา ช ั้น 5-7 ถนน
รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

3. ทางออนไลน์ โดยสง่มาที ่http://www.skyict.co.th/contact/whistleblowing 

บุคคลทีส่ามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกบัการทจุรติคอร์รปัช ั่น คอื ผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษทั ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี ภาครฐับาล ชุมชน 
สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานของบริษทั ท ัง้น้ีไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดงักล่าวข้างต้น บริษทัจะ
รกัษาขอ้มูลของผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั 

 

 

มาตรการคุม้ครอง และรกัษาความลบั 

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มูลทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทั
จะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู ่หรือขอ้มูลใด ๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลได ้และเก็บรกัษา
ขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูม้ีหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรียนเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลดงักลา่วได ้ 

ท ัง้น้ีบริษทั จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริต
คอร์รปัช ั่น แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 

บทลงโทษ 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีการฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนากระท า
ความผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช ั่น และแนวทางปฏบิตัิดงักล่าวข้างต้น ถือเป็น
การกระท าผดิทางวนิยั บรษิทัจะพจิารณาโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานทีบ่รษิทัก าหนด
ไว้ และต้องรบัผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษทั หรือผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการกระท า
ดงักล่าว และหากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย บริษทัจะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอีกประการหน่ึงดว้ย 

การเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการทจุรติ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทจะด าเนินการ
ดงัตอ่ไปน้ี 

1. บรษิทัจะตดิประกาศนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ ใหพ้นกังานรบัทราบโดยท ั่วกนั 
2. บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจรติ ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทั เช่น 

จดหมายอเิล็กทรอนิคส์ Website ของบรษิทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 
3. บรษิทัจะจดัใหม้ีการทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ อยา่งสม ่าเสมอ 
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