
 

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงค ์
บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ยดึมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 

และเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี รวมทัง้สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำว 
บรษิทัฯ จงึไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์  “แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ” เมื่อ
วนัที ่23 กนัยำยน 2557  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มุ่งหวงัใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ทุกคน ยดึมัน่ในกำร
ประพฤติตนและปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตำมหลกัจริยธรรมที่มมีำตรฐำนขัน้สูงสุด  
รวมทัง้ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยเรื่องกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั และหลกีเลีย่งแมก้ระทัง่กำรกระท ำใดๆ ทีอ่ำจถูกเขำ้ใจว่ำเป็น
ควำมประพฤตทิีไ่ม่ถูกตอ้งเหมำะสมหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

นโยบำยนี้จดัท ำขึน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัฯ มนีโยบำยและแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รปัชนั
ของโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติดงักล่ำวขำ้งตน้ ตลอดจนเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนของบรษิทัฯ ทุกคนมคีวำมเขำ้ใจและมแีนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั อนัจะช่วยให้
กำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิทุจรติคอรร์ปัชนัไดร้บักำรพจิำรณำและปฏบิตัอิย่ำง
รอบคอบและเหมำะสม 

2. ขอบเขตการบงัคบัใช้ 
นโยบำยนี้บงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3. ค านิยาม 
คอรร์ปัชนั (Corruption) ตำมนโยบำยนี้ หมำยถงึกำรใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมชิอบเพื่อแสวงหำผลประโยชน์

ส่วนตนและหรอืของผูอ้ื่น คอรร์ปัชนัยงัหมำยรวมถงึกำรตดิสนิบน (Bribery) ซึง่หมำยถงึกำรให ้(giving) กำรเสนอว่ำจะให ้
(offering) กำรใหค้ ำมัน่สญัญำว่ำจะให ้(promising) กำรขอ (soliciting) กำรเรยีกรอ้ง (demanding) หรอืกำรรบัซึง่เงนิหรอื
ผลประโยชน์ใดๆ กบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั นกักำรเมอืง หน่วยงำนเอกชน หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ 
ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อจงูใจใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที ่เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่
ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมำะสมทำงธรุกจิ ยกเวน้กรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ หรอืจำรตีประเพณีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

4. นโยบาย 
บรษิทัฯ มนีโยบำยไม่ยอมรบักำรกระท ำทีเ่ป็นกำรคอรร์ปัชนัไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ  (Zero Tolerance towards 

Corruption) และยดึมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงมอือำชพี มคีุณธรรม ซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกัจรยิธรรมและ
กฎหมำยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัในประเทศไทย  



หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนของบรษิทัฯ กระท ำหรอืเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบ
ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และก ำหนดใหม้กีำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนมกีำรทบทวน
แนวทำงกำรปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย   

บรษิทัฯ จะใหค้วำมร่วมมอืกบัองคก์รภำยนอกในกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 

5. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้ำที่และรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มรีะบบที่สนับสนุนกำร

ต่อต้ำนคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นคอร์รปัชนัและ
ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้ำที่และรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัช ีระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มคีวำมรดักุม 
เหมำะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนันี้ไปปฏบิตัิโดย
ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริม รวมทัง้สนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน และสื่อสำรไปยงัพนักงำนและ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ตลอดจนทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของ
ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตังิำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง 
ตรงตำมนโยบำย แนวปฏบิตั ิอ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมำย ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อให้
มัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มรีะบบควบคุมทีม่คีวำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชันทีอ่ำจเกดิขึน้ และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบหรอืสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6. แนวทางการปฏิบติั 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรในเรื่องทีม่คีวำมเสีย่งสงูต่อกำรเกดิคอรร์ปัชนัไดร้บักำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบและเหมำะสม 

พนกังำนทุกระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัดิว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี้ 

6.1 ของขวญัและค่าใช้จา่ยการรบัรอง 
พนกังำนพงึหลกีเลีย่งกำรเลีย้งรบัรอง และกำรใหห้รอืรบัของขวญัทีม่มีลูค่ำสงูเกนิสมควรหรอืถีเ่กนิสมควร เวน้

แต่เป็นกำรเลีย้งรบัรองเพื่อวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิ และเป็นกำรรกัษำสมัพนัธภำพอนัดซีึง่ถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรประกอบ
ธุรกจิ  

พนกังำนสำมำรถใหห้รอืรบัของขวญั หำกเขำ้เงื่อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจเพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรอืตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบ

ใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำทีไ่ม่เหมำะสม หรอืเป็นกำรแลกเปลีย่นอย่ำงชดัเจนหรอืแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำร
ช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) เป็นกำรใหใ้นนำมบรษิทัฯ ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน และเป็นกำรใหอ้ย่ำงเปิดเผย ไม่ปกปิด 



(4) เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น สงกรำนต ์ตรุษจนี 
ปีใหม่ เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัปิกติ 

(5) ประเภทและมลูค่ำมคีวำมเหมำะสม และมอบใหถู้กตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อยู่ระหว่ำง
จัดให้มีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้องไม่รับของขวัญหรือกำรเลี้ยงรับรองจำกบริษัทที่เข้ำร่วม
ประกวดรำคำนัน้ๆ 

6.2 การบริจาคเพื่อการกศุล  
กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลจะต้องกระท ำในนำมบรษิทัฯ แก่องคก์รใดๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อสงัคม 

โดยต้องเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทั ฯ ที่
ก ำหนดไว้และถูกต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมกีำรติดตำมและตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเงนิบรจิำคไม่ได้ถูกน ำ ไปใชเ้ป็น
ขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

6.3 การให้การสนับสนุน 
กำรใหก้ำรสนบัสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงกำรใดๆ ตอ้งมกีำรระบุชื่อบรษิทัฯ 

โดยกำรสนับสนุนนัน้ต้องมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิภำพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ และต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ผ่ำน
ขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัฯ ทีก่ ำหนดไว ้และถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

6.4 ค่าอ านวยความสะดวก 
ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หรอื “ค่ำหยอดน ้ำมนัหล่อลื่น” คอืสนิบนจ ำนวนเลก็น้อย ซึง่จ่ำยใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐั

เพื่อเร่งประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนประจ ำวนัหรอืกำรปฏบิตังิำนทีจ่ ำเป็น ซึง่เจำ้หน้ำทีม่หีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัอิยู่แลว้ 
บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก พนักงำนควรหลกีเลีย่งกจิกรรมใดๆ ทีอ่ำจถูกรอ้งขอใหจ้่ำย

ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หำกพนกังำนมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรอืค ำถำมใดๆ เกีย่วกบักำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก ควรแจง้
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนทรำบ 

6.5 การช่วยเหลือทางการเมือง 
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง คือกำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคกำรเมือง 

นักกำรเมอืง หรอืผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืง เพื่อสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง เช่น กำรให้สิ่งของหรอืบรกิำร กำร
โฆษณำส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคกำรเมอืง หรอืกำรซือ้บตัรเขำ้ร่วมงำนทีจ่ดัขึน้เพื่อระดมทุนหรอืบรจิำคเงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่ี
ควำมสมัพนัธอ์ย่ำงใกลช้ดิกบัพรรคกำรเมอืง เป็นตน้ 

บรษิัทฯ มนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยจะไม่ใหก้ำรสนับสนุน หรอืกระท ำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่พรรค
กำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึ่ง รวมทัง้ไม่ใหก้ำรสนบัสนุนหรอืช่วยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืงคนใดโดยเฉพำะไม่
ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม    

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีำพทีจ่ะเขำ้ร่วมหรอืสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง
ต่ำงๆ ได้อย่ำงอสิระเป็นกำรส่วนตวั ภำยใต้บทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนักงำน หรอืน ำ
ทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษิทัฯ ไปใช ้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมอืง โดยจะต้องกระท ำ
นอกเวลำท ำกำร  ทัง้นี้ หำกพนักงำนใดเขำ้ร่วมจะต้องพงึระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิว่ำ
บรษิทัฯ ไดใ้หก้ำรสนบัสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึ่ง 



6.6 ความสมัพนัธท์างธรุกิจและการจดัหา / จดัซ้ือ 
กำรตดิต่องำนกบัภำครฐัหรอืเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั หรอืเอกชน จะต้องเป็นไปดว้ยควำมโปร่ง ใส ซื่อสตัย ์และต้อง

ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
กำรจดัหำ/จดัซื้อต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์หรือขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรจดัหำ/จัดซื้อและ

สอดคล้องกบัอ ำนำจด ำเนินกำร มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรตัดสนิใจ ต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพ และบรกิำรที่ได้รบั รวมทัง้ค ำนึงถึงมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ผู้ขำยสนิค้ำหรอืบรกิำรพงึม ีเช่น 
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนอุตสำหกรรม เป็นต้น  นอกจำกนี้ ผู้จ ัดหำ/จัดซื้อจะต้องไม่ประกอบธุรกิจซึ่งอำจน ำ
ผลประโยชน์มำเป็นของส่วนตนโดยอำศยัต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรจดัหำ/จดัซือ้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม รวมทัง้ไม่ใช้
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทรำบอนัเนื่องจำกกำรจดัหำ/จดัซือ้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น 

6.7 การประสานงานและการติดต่อกบัหน่วยงานรฐับาลไทยและต่างประเทศ  
พนักงำนทีเ่ป็นตวัแทนตดิต่อประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำทีข่องรฐับำลไทยหรอืรฐับำลต่ำงประเทศหรอืเจำ้หน้ำที่

ขององคก์รระหว่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำในเรื่องใดจะต้องได้รบัมอบอ ำนำจเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทัฯ ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรบัรองจำกกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
เท่ำนัน้ หำกพบว่ำพนกังำนคนใดของบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่ไดร้บัมอบหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จะถอืว่ำพนกังำนผู้
นัน้กระท ำกำรดว้ยตนเอง โดยทำงบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบใดๆ อนัเกดิจำกกำรกระท ำของพนกังำนผูน้ัน้ทุกกรณี 

7. การรายงานเรือ่งท่ีเก่ียวพนักบัการติดสินบนและการคอรร์ปัชัน่ 
พนักงำนของบรษิทัฯ ทุกคนมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรช่วยตรวจสอบ ป้องกนั และรำยงำนในกรณีทีม่กีำรเกดิ

หรอืสงสยัว่ำอำจจะเกดิกำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชันทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หำกพนักงำนพบเหน็กำรกระท ำที่เข้ำข่ำย
กำรตดิสนิบนและกำรคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ จะต้องรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยมชิกัชำ้ หรอืรำยงำนผ่ำนช่อง
ทำงกำรรำยงำนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blower Policy) 

8. การปกป้อง 
บรษิทัฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนหรอืแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรตดิสนิบนและกำรคอรร์ปั

ชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รวมทัง้พนักงำนทีป่ฏเิสธต่อกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน  

9. การฝ่าฝืนนโยบาย 
1. พนักงำนทีฝ่่ำฝืนตำมนโยบำยนี้จะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำลงโทษทำงวนิัยจนถงึกำรใหอ้อกจำกงำน รวมทัง้อำจ

ได้รบัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำยด้วย กำรไม่ได้รบัรู้ถึงนโยบำยนี้ และ/หรอืกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏบิตัติำมได้ 

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะทบทวนสญัญำหรอืยกเลกิควำมสมัพนัธต์ำมสญัญำกบัลูกคำ้ คู่คำ้ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่น ในกรณีทีพ่บว่ำมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืกระท ำควำมผดิทีข่ดักบันโยบำยนี้ 

10. การเผยแพรน่โยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนในบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 



1. บรษิทัฯ จะตดิประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชันในสถำนทีเ่ด่นชดั เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบโดยทัว่
กนั 

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ เช่น จดหมำย
อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซตบ์รษิทัฯ รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปี (56-1) เป็นตน้ 

11. วนัท่ีมีผลใช้บงัคบั 
นโยบำยนี้ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2559 เป็นตน้ไป 

         ประกำศ ณ วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2559 
 


