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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินธุรกิจของ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ยึดตามวัฒนธรรมองค์กร มุ่งพัฒนา
ธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบสิง่ แวดล้อมและสังคม และส่งเสริมให้พนักงานเป็ นคนดี มีความเอือ้ เฟื้ อแบ่งปนั ต่อ
ผูอ้ ่นื โดยบริษทั ตระหนักดีว่า ธุรกิจบริหารศูนย์การค้านัน้ จาเป็ นต้องใช้พลังงานมาก หากไม่คานึงถึงความรับผิดชอบใน
การใช้พลังงานต่อสภาวะของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียได้อย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถนาพาให้องค์กรไปสู่การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมทีย่ งยื
ั ่ นได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดแนว
ทางการบริหารจัดการและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม (CSR) ในเรื่องการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้บริษทั ได้นาแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR Process)
ดังนี้
1. มุ่งเน้นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นควบคู่การดูแลเอาใจใส่สงิ่ แวดล้อมและช่วยเหลือสังคม
ด้วยความตัง้ ใจ
2. พัฒนาด้านเทคนิคทีช่ ่วยในการประหยัดพลังงานและการอนุรกั ษ์พลังงาน กาหนดแผนธุรกิจทีม่ เี ป้าหมาย
ประหยัดพลังงานทีช่ ดั เจน บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสูอ่ ย่างยังยื
่ น
3. ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการประหยัดพลังงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ ชุ ม ชนที่อ ยู่ใ กล้แ ละชุ ม ชนที่ห่ า งไกล โดยพัฒ นาทัก ษะพนัก งานให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ พลัง งานและ
สิง่ แวดล้อม และจัดกิจกรรมภายในองค์กรให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมและแสดงออกเพื่อเป็ นการสร้างพลัง
แห่งความดี เป็ นคนดีซง่ึ เป็ นคนดีต่อครอบครัวและเป็ นคนดีต่อสังคมด้วย
12.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รบั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
ั บนั การทุจริตหรือคอรัปชัน่ (Corruption) มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับมุมมองของคน
เนื่องจากในปจจุ
ั
ในสังคมในทีม่ องว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ซึง่ ในความเป็ นจริงปญั หาการทุจริตเป็ นปญหาที
ส่ ง่ ผลกระทบต่อคนในสังคม
อย่างรุนแรง บริษทั จึงให้ความสาคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริต โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงแนวทาง
ในการปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว เพื่อประกาศเจตนารมณ์ทบ่ี ริษทั
จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร มีความเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้
นโยบายเดียวกัน รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษทั ทีม่ ุ่งมันต่
่ อต้านการทุจริต
นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั กระทาการอันใดทีเ่ ป็ นการเกีย่ วข้องกับการทุจริต
คอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะ
เป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สนิ บน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน หรือไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและอนุมตั นิ โยบาย และสนับสนุ นการต่อต้านทุจริต หรือคอรัปชันให้
่
เกิดขึน้ ในบริษทั เพื่อให้ทุกคนในบริษทั ได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริต คอรัปชัน่
พร้อมทัง้ กรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทาการทุจริต ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทั
มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา ข้อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธกี ารแก้ไขปญั หา ให้กบั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต ทีไ่ ด้รบั จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษทั วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริต ทีไ่ ด้รบั จากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริต
ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบดังกล่าว มีความเสีย่ งที่จะทาให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั น้อยทีส่ ดุ และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษทั
2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริต ทีค่ นในองค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่
ได้รบั แจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปญั หาดังกล่าว
3. ฝา่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริต ทีเ่ กิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบ
3.2 ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ ด้กาหนดไว้
4. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 สือ่ สารกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
หรือข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสืบข้อเท็จจริงตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง หรืองานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงานให้ก ับ
ทีมผูบ้ ริหารทีเ่ ห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
แนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม โดย
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีต่ นทา
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ไม่รบั หรือ ให้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีเ่ ป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคา อัญมณีอสังหาริมทรัพย์
หรือ สิง่ ของในทานองเดียวกัน กับผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทีต่ นได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทัง้ ในหน่ วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน
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1.2 ไม่รบั ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื อันเป็ นการชักนาให้เกิดการละเว้น
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน ทัง้ นี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตาม กฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั โดยสิง่ ของ หรือของขวัญทีใ่ ห้แก่กนั ในหน้าทีก่ ารงาน ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ หรือของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อ่นื เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ
หรือมีผลทาให้ผรู้ บั ไม่ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ างการค้าเช่นเดียวกันกับคู่คา้ รายอื่นทัง้ นี้การให้สงิ่ ของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ
ต้องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวสิ ยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเว้นการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายตามทีก่ าหนดไว้
2. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริษทั เท่านัน้ โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็ น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม ทีม่ ใี บรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกีย่ วข้อง หรือทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า
เป็ นการกระทาทีท่ ุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อสนับสนุ นโครงการ ต้องระบุช่อื ในนามบริษทั เท่านัน้ โดยเงิน
สนับสนุ นทีจ่ ่ายไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ทด่ี ี และชื่อเสียงของบริษทั ทัง้ นี้การเบิกจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน และมีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
6. ไม่กระทาการอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว ทัง้ นี้บริษทั เป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันในความเป็
่
นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มแี นวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด
ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทราบทันที หรือ
แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผูบ้ ริหารต้องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาทีอ่ าจทาให้
เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอรัปชันที
่ เ่ กิดขึน้ กับบริษทั โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษทั (การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ การร้องเรียน) หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-308-8079 (ฝา่ ยบริหาร / เลขานุการบริษทั ) หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตัง้ อยู่ทห่ี อ้ งฝา่ ยทรัพยากรบุคคล)

ส่วนที่ 2 หน้า 88

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดว้ ย
บุคคลทีส่ ามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต คือ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทัง้ นี้ไม่ว่า
ท่านจะแจ้งด้วยวิธใี ดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดีตามมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับ
มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้รอ้ งเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่
หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
ในกรณีทม่ี กี ารร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อน อันตรายใด
หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีใ่ นการใช้ดุลยพินิจสังการตามที
่
เ่ ห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อน อันตรายใด
หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริหารคนใด คนหนึ่ง ทาหน้าทีแ่ ทนในการใช้
ดุลยพินิจสังการคุ
่
ม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริหาร
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเรื่องทีไ่ ด้รบั แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรง หรือทางอ้อม
(เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้าที่ เกีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานทีเ่ ด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษทั จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
(E-Mail) เว็บไซต์บริษทั รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี
3. บริษทั จะจัดให้มกี ารอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่
4. บริษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างสม่าเสมอทุกปี
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