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นโยบายการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

ของบรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ( "บริษัทฯ") มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
รวมทั้งมีความมุ่งม่ันที่จะไม่สนับสนุนและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบน
และการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติและป้องกันมิให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต 
 
(1) วัตถุประสงค์ 

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน ด าเนินการต่อไปนี้ 
1.1  แสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
1.2  เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติในการ

ต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว 

1.3  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางการตรวจสอบและการก ากับดูแลเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย
ฉบับนี้ 

1.4  สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น การให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการสื่อสาร       
ที่ปลอดภัย 

 
(2)  ขอบเขต 

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) 
 
(3)  ค านิยาม  
"การทจุรติคอรร์ัปชัน่” (Corruption) หมายถึง การเสนอให้ สัญญา มอบให้ ค าม่ัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้  
"การใหห้รอืรบัสนิบน" หมายถึง การเสนอ ให้สัญญา ให้ค ามั่น เรียกร้องให้ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่
ถูกต้องเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือท าลายความไว้วางใจ  

การให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งอาจกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
3.1  การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions) 
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3.2  การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Charitable contributions and sponsorships) 
3.3  ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation payments) 
3.4  ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gifts and hospitality) 
 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน        
หรือรูปแบบอ่ืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการให้กู้เงินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  

(4)  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ม่ันใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจริยธรรมและฝ่ายบริหารได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ       
มีการก ากับดูแลอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการ ให้สินบนและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน  

4.3  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ รับผิดชอบในการน านโยบายการต่อต้าน             
การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ ในการด าเนินการให้มีระบบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

4.4  สายก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท ฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม                    และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.5  พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก าหนดไว้  

(5)  นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ  
5.1  นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

ห้ามพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินการ หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันตามนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน ให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5.2  แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ 
 

5.2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง  
    ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทฯ ไม่มี

นโยบายในการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของพรรคการเมือง การ
ให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง รวมถึง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน
หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ 
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รวมทั้งการสละเวลาท างานของพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือ      
กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

(2) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่จะต้อง
ไม่อ้างความเป็นพนักงานหรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ 
ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การด าเนินการใดๆ ท าให้เกิดความเข้าใจว่ากระท าในนามของ
บริษัทฯ อันจะน าไปสู่ความส าคัญผิดว่าบริษัทฯ ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

(3) ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย       
การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือกระท าไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติ       
ตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอระบุช่ือผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 

5.2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน 
การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่า เงิน

บริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยต้องระบุชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์ของการบริจาค
หรือการให้เงินสนับสนุน และต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือค าสั่งของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

5.2.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
ห้ามจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

 

5.2.4  การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล และประโยชน์อื่นๆ 

การให้ การรบัของขวัญ ของก านัล สิทธิพิเศษ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่
มีความชัดเจนสามารถท าได้และเข้าข่ายลักษณะเป็นกิจธุระปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตาม
กาลเทศะ เทศกาลท้องถิ่นและสากล โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบการด าเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความ
เสี่ยงต่อการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณ 
ระเบียบ ค าสั่งและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึง นโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายก ากับดูแล
กิจการ 

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก าหนดแนวทางปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์
อ่ืนใดอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

(6)  การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการป้องกันความเสี่ยง  
6.1  ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการ ให้สินบนและการทุจริต

คอร์รัปช่ัน รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันปีละ      
1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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6.2  ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงก าหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน และจัดการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

6.3   ในกรณีที่พบประเด็นน่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การให้-รับสินบน  การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องระงับ
การท าธุรกรรมไว้จนกว่าจะพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวได้ และให้รายงานประเด็นดังกล่าว ไปยังสายก ากับดูแลและ
ตรวจสอบกิจการภายใน ให้ท าการสอบสวนข้อเท็ จจริง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

(7)  การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เช่น การสรรหาการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น และให้น านโยบายฉบับ
นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการบริหารงานบุคลากรของบริษัทฯ  

ในการนี้ ให้บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรการอบรม ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามวาระและโอกาสที่บริษัทฯ พงึกระท าได้ 

(8)  การสื่อสารกับพนักงาน และลูกค้า 
 ให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ันถึงพนักงานทุกท่าน และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

8.1  พนักงานทุกคนจะได้รับส าเนานโยบายฉบับนี้ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์  (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารภายใน
และภายนอกของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจว่าทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ  

8.2  นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารส าหรับพนักงานเข้าใหม่ที่พนักงานต้องลงนามรับทราบกฎระเบียบ และ
นโยบายที่เก่ียวข้องก่อนการเข้ารับต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

8.3 ให้บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่นโยบายนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถึงนโยบายนี้ 

8.4  จัดให้เป็นหลักสูตรตามรอบการจัดอบรมของบริษัท ในเรื่องการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

(9)  การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
  บริษัทฯ ให้ความม่ันใจกับพนักงานว่าจะได้รับความเป็นธรรม และความคุ้มครองจากการปฏิเสธการให้สินบน หรือ

ปฏิเสธการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือการแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการ
ปฏิเสธดังกล่าวจะท าให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในทางธุรกิจ บริษัทฯ เช่ือว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและ
การทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว 

  หากพนักงานถูกข่มขู่ หรือคุกคาม จากสาเหตุการไม่ร่วมมือกระท าที่เข้าข่ายเป็นการ ให้สินบนและการทุจริต
คอร์รัปช่ัน หรือร่วมให้เบาะแส และให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร หรือสายก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน 
ในทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายฉบับนี้ 

 (10) การฝ่าฝืนนโยบาย 
  บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออก
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จากงาน และ/หรือ พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็น
ข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้ 

(11) การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

  หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ พบข้อสงสัย หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯจะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้
เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบัติ งานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่ งโดยชอบด้วยกฎหมาย                    
ตามค าสั่งศาล และ/หรือ ตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

 

 ทั้งนี้ ผู้แจ้งจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้ง
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียช่ือเสียง ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะด าเนินการตามที่เห็นควรต่อไป 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 
 

(1) ผ่านทางโทรศัพท์  02-256-7999  ต่อ 1707 
(2) ผ่านทางโทรสาร  02-256-7888 
(3) ผ่านทาง E-mail : CompanySec@cgholdings.co.th 
(4) ผ่านทางจดหมาย โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อร้องเรียน และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” 

ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 

บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวทิย ุ  
แขวงลมุพนิ ี เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 
 
ผู้รบัแจง้ข้อร้องเรยีน ตามข้อ (4) มีดังนี้ 
 -  ประธานกรรมการ  หรือ  
 -  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ 
 -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 
 -  ผู้บริหารสายก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน 

นโยบายนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 

-ลายมือช่ือ- 

   (นายสดาวุธ เตชะอุบล)   
ประธานกรรมการ 

สายก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน โทร 02-256-7999 ต่อ 1707 


