นโยบายต่อต้านการคอร์รบั ชัน (Anti-Corruption Policy)
เนื องจากในปั จจุบนั การทุจริตหรือคอรัปชัน (Corruption) มีแนวโน้มเพิมมากขึนประกอบกับมุมมองของคนใน
สังคมในทีมองว่าการทุจริตเป็ นเรืองปกติซึงในความเป็ นจริงปั ญหาการทุจริตเป็ นปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อคนในสังคม
อย่างรุนแรง บริษัทจึงให้ความสําคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที
6/2557 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตรวมถึง
แนวทางในการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แล้วเพือประกาศเจตนารมณ์ที
บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกียวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้
นโยบายเดียวกันรวมถึงผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับบริษัทได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษัททีมุ่งมันต่อต้านการทุจริต
นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และลูกจ้างของบริษัทกระทําการอันใดทีเป็ นการเกียวข้องกับการทุจริ ต
คอรัปชันทุกรูปแบบเพือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือน และคนรูจ้ กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะ
เป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทังที เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงินแก่หน่ วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานเอกชน
ทีบริษัทได้ดาํ เนิ นธุรกิจ หรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
หน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงาน
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีพิจารณาและอนุ มตั ินโยบายและสนับสนุ นการต่อต้านทุจริตหรือคอรัปชันให้
เกิดขึนในบริษัทเพือให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาทีเกิดขึนจากการทุจริตคอรัปชัน
พร้อมทังกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทําการทุจริตทีส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าทีให้คาํ ปรึกษาข้อแนะนําพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปั ญหาให้กบั ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตทีได้รับจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
อนุ มตั ิ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตทีได้รบั จาก
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุ มตั ิ
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสียงเกียวกับ
การทุจริตตามทีฝ่ ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพือให้มนใจว่
ั าระบบดังกล่าวมีความเสียงทีจะทําให้
เกิดโอกาสการทุจริตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริษัทน้อยทีสุดและ
มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
2.4 รับเรืองแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริตทีคนในองค์กรมีส่วนเกียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามทีได้รบั แจ้งและเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
3.1 ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีกําหนดไว้และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสียงเกียวกับการทุจริตทีเกิดจาก
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบ
3.2 ปฏิบตั ิงานตามทีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรืองการตรวจสอบการทุจริต
ทีเกียวข้องกับองค์กรนอกเหนื อจากแผนการตรวจสอบภายในทีได้กาํ หนดไว้
4. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
4.1 กําหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 สือสารกับบุคลากรในองค์กรและผูท้ ีเกียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
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4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจหรือข้อกําหนดของกฎหมายเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งหรืองานที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการสอบสวนเรืองการทุจริตโดยสามารถ
มอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริหารทีเห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
แนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กรรมการบริ ษั ท ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งานลู ก จ้า งของบริ ษั ท ต้อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเข้าไปเกียวข้องกับการทุจริตทังทางตรงหรือทางอ้อมโดย
1. ไม่ทาํ พฤติกรรมใดทีแสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผูม้ ีส่วนได้เสียในเรืองทีตนทําหน้าที
รับผิดชอบทังโดยตรงหรือโดยอ้อมเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1.1 ไม่รบั หรือให้ของขวัญของทีระลึกทีเป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์
หรื อ สิ งของในทํา นองเดี ยวกัน กับ ผู ้มี ส่ว นเกี ยวข้อ งที ตนได้เข้า ไปติ ด ต่ อ ประสานงานทังในหน่ วยงานราชการและ
หน่ วยงานเอกชน
1.2 ไม่รบั ทรัพย์สินสิงของ ของขวัญของกํานัลใดๆ หรือประโยชน์อืนอันเป็ นการชักนําให้เกิดการละเว้น
การปฏิบัติห น้า ที ของตนทังนี ก่ อนการรับของที ระลึ กควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ าได้ป ฏิบัติถู กต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทโดยสิงของหรือของขวัญทีให้แก่กนั ในหน้าทีการงาน ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิงของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชน์อืนเพือจูงใจในการตัดสินใจ
หรือมีผลทําให้ผูร้ ับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่คา้ รายอืน ทังนี การให้สิงของตามโอกาสหรือ
วาระต่างๆ ต้องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกับผูท้ ีเกียวข้องกับธุรกิจ
หน่ วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพือแลกกับสิทธิพิเศษทีไม่ควรได้หรือทําให้เจ้าหน้าทีของรัฐละเว้นการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามทีกําหนดไว้
2. ในการจัดซือจัดจ้างต้องดําเนิ นการผ่านขันตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสําหรับการเลียงรับรองทางธุ รกิจและการใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทําได้แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพือการกุศลต้องปฏิบตั ิดงั นี
4.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพือบริจาคการกุศลต้องกระทําในนามบริษัทเท่านัน โดย
การบริจาคเพือการกุศลต้องเป็ นมูลนิ ธิองค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพือประโยชน์
ต่อสังคมทีมีใบรับรองหรือเชือถือได้สามารถตรวจสอบได้และดําเนิ นการผ่านขันตอนตามระเบียบของบริษัท
4.2 การบริจาคเพือการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทําได้แต่ตอ้ งไม่เกียวข้องหรือทําให้เกิดข้อสงสัย
ได้ว่าเป็ นการกระทําทีทุจริตเพือหวังผลประโยชน์ใด
5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพือสนับสนุ นโครงการต้องระบุชือในนามบริษัทเท่านันโดยเงินสนับสนุ น
ทีจ่ายไปต้องมีวตั ถุ ประสงค์เพือธุ รกิจ ภาพลักษณ์ทีดี และชือเสียงของบริษัท ทังนี การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุ ประสงค์ที
ชัดเจนและมีหลักฐานทีตรวจสอบได้และดําเนิ นการผ่านขันตอนตามระเบียบของบริษทั
6. ไม่กระทําการอันใดทีเกียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพือดําเนิ นการ
ดังกล่ าว ทังนี บริษัทเป็ นองค์กรทียึดมันในความเป็ นกลางทางการเมืองสนั บสนุ นการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตทีมีผลเกียวข้องกับบริษัททังทางตรงหรือ
ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ทราบทันทีหรือแจ้งผ่าน
ช่องทางการแจ้งเบาะแสตามทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายนี
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8. กรรมการและผูบ้ ริหารต้องตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ให้ความรูใ้ ห้คาํ ปรึกษาเพือสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกียวกับการต่อต้านการทุจริตเพือให้พนักงานได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตฉบับนี รวมถึงเป็ นแบบอย่างทีดีในเรืองการมีความซือสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรืองแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทําทีอาจทําให้
เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอรัปชันทีเกิดขึนกับบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี
1. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (การกํากับดูแลกิจการ หัวข้อการร้องเรียน) หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-308-8079 (ฝ่ ายบริหาร / เลขานุ การบริษัท) หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งเบาะแส (ตังอยูท่ ีห้องฝ่ ายทรัพยากรบุคคล)
โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรืองทีจะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมชือทีอยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ไว้ดว้ ย
บุคคลทีสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการทุจริตคือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ภาครัฐบาล ชุมชนสังคม ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัททังนี ไม่ว่าท่าน
จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดีตามมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
เพือเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและให้ผขู ้ อ้ มูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชือ ทีอยู่
ของผูท้ ีให้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน หรือข้อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็ นความลับ โดย
จํากัดเฉพาะผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านันทีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในกรณีทีมีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีในการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนพยานและบุคคลทีให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อนอันตรายใด
หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูลโดยขอให้ผูร้ อ้ งเรียนส่ง
เรืองร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มีหน้าทีในการใช้ดุลยพินิจสังการตามทีเห็นสมควรเพือคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ
ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อนอันตรายใด
หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึ งทําหน้าทีแทนในการ
ใช้ดุลยพินิจสังการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีให้ขอ้ มูลได้โดยผูบ้ ริหาร
ทีได้รบั มอบหมายต้องไม่มีส่วนเกียวข้องกับเรืองทีได้รบั แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทังโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น
ผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทังนี ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียนมีหน้าทีเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง
เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนด
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
เพือให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตบริษัทจะดําเนิ นการดังต่อไปนี
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตในสถานทีเด่นชัดทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
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2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสือสารของบริษัท เช่น จดหมาย
อิเล็คทรอนิ กส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่
4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสมําเสมอทุกปี
จํานวนพนักงาน
บริษัทมีจาํ นวนพนักงาน ในปี 2562 และปี 2563 (รวมบริษัทแกน)
2562
919

จํานวนพนักงาน (คน)

2563
834

กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษัทมีการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ให้กบั พนั กงานของบริษัท โดยมีผูจ้ ดั การกองทุนคือ บริษัทหลั กทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จํากัด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการพัฒนาความรูข้ องพนักงาน
บริษัทให้ความสําคัญกับการเพิมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจและให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการทํางาน จึงได้จดั โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ ทังทีเป็ นการจัดอบรมภายในและการอบรมภายนอก รวมถึงยังพัฒนาความรูค้ วามเชียวชาญตามลักษณะงานที
รับผิ ดชอบ การศึ กษาดู งานทังในประเทศและต่ างประเทศ ทังนี สรุ ปข้อมูลการเข้ารับการอบรมของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานในปี 2563 ดังนี
การให้ความรู ้ และจัดอบรมเพือพัฒนาทักษะในการทํางาน ปี 2563
การอบรมภายใน

เฉลีย 1 วัน
ต่อคน
เฉลีย 1 วัน
ต่อคน

มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริการ การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทาง Online และการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
การอบรมภายนอก
เพิมความรูใ้ นสายงาน พัฒนาทักษะทีจะช่วยให้เพิม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และปรับเปลียน
วิธีการทํางานเพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปั จจุบนั
การให้ความรู ้ และจัดอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม จัดกิจกรรมเพือให้ความรูก้ บั พนักงานได้ตระหนักถึงสภาวะปั ญหาด้านสิงแวดล้อม
1.โครงการ เติมรักษ์ให้โลกด้วย 4 R รณรงค์คดั แยกขยะก่อนทิง ให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ในการคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธีเพือนําขยะมูลฝอยกลับมาสร้างมูลค่า ด้วยการส่งขาย
และดัดแปลงเป็ นของใช้ เพือช่วยอนุ รกั ษ์สิงแวดล้อม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

1.ฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดยมีการอบรมให้ความรูเ้ รืองการปฐม
พยาบาลและการเคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บจากผูเ้ ชียวชาญ รวมทังการฝึ กซ้อมแผน อพยพ
หนี ไฟประจําปี ในเดือนมกราคม
2.รณรงค์ให้ความรูพ้ นักงาน เพือป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของ
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เชือไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)
3.จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เจลแอลกอฮออล์ เครืองตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากาก
อนามัยให้กบั พนักงาน เพือป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของเชือ
ไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
คณะกรรมการและบริษัท ยึดมันในการเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชน ความเป็ นปั จเจกบุคคล ค่านิ ยม และเสรีภาพ
ของพนักงานทุกคน เพือทีจะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้วยความคิดริเริมสร้างสรรค์ และกระตุน้ ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกัน ทังนี การไม่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนได้บรรจุในจริยธรรมขององค์กรของบริษัท
นโยบายการด้านคุม้ ครองสิทธิทางปั ญญา
คณะกรรมการและบริษัท มีนโยบายด้านการคุม้ ครองสิทธิทางปั ญญา โดยได้ระบุเรืองดังกล่าวไว้ในนโยบาย
การใช้ระบบเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์ ภายใต้นโยบายสารสนเทศของบริษัท ซึงห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานในการใช้
ซอฟต์แวร์ หรือแอพลิเคชัน ทีละเมิดลิทธิทางปั ญญา และให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบในนโยบายดังกล่าว
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