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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

Anti-Corruption Policy 

บริษทั ยดึม�นัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน 

ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษทั เพื�อสร้างความเชื�อม�นัให้แก่ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย�งัยนืให้กบับริษทั 
บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบดว้ยตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปช�นั เป็ นภยัร้ายแรงที� 

ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็ นธรรม รวมท ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็ นลายลกัษณ์อกัษรข ึน พร้อมท ังกาํหนดแนวปฏิบตัิ 
ตลอดจนมาตรการในการดาํเนินการเพื�อเป็ นแนวทางการปฏิบติัที�ชดัเจน โดยกาํหนดให้บุคลากรของบริษทั 

ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช�นัอย่างจริงจงั และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว 

อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช�ันน ี มีผลใช้บังคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ 

บริษทั นอกจากน ี บริษทัยงัส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบนโยบายน ี ผ่านช่อง 

ทางการสื�อสารของบริษทั เพื�อให้ไดรั้บทราบว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอนัเป็ น 

รากฐานสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจและการเติบโตอยา่งย �งัยนืสืบไป 

นิยาม 

“บริษทั” หมายถึง  บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

“บริษทัยอ่ย” หมายถึง บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จาํกดั และ 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั 

“ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจา้หนา้ที�    
บริหารลงมาและผู ้มีตาํแหน่งเทียบเท่ารายที�  4 ทุกราย รวม
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ที�ดาํรงตาํแหน่งงานที�อยูภ่ายใต ้
ผูบ้ริหารตามโครงสร้างองคก์รของบริษทั 

“ผูเ้กี�ยวขอ้ง” หมายถึง  คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี�นอ้ง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย 
พฤตินัยของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท 
และบริษทัยอ่ย 
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“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายถึง  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี  พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ 
ตลอดจนองคก์รและผูเ้กี�ยวขอ้งอื�นๆ ในสังคม 

“การทุจริตคอร์รัปชั�น” หมายถึง  การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้าํมั�น 
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อื�นใดกบัเจา้หน้าที�รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
คู่คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือการกระทาํพฤติกรรมใดๆ ที�
ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั�น  เพื�อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละ
เวน้การปฏิบติัหน้าที�  หรือเพื�อไดม้าหรือรักษาไวซึ้� งผลประโยชน์ที�
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพื�อเป็นสิ�งจูงใจให้บุคคลกระทาํอยา่งหนึ�ง
อย่างใดที�ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนัเป็นการทาํลาย
ความน่าเชื�อถือที�บุคคลใดๆมีต่อบริษทั 
ย ก เ ว้น เ ป็ น ก ร ณี ที� ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ  ข้อ บัง คับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางบการคา้ให้กระทาํได ้

“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื�นไม่ว่าจะโดยตรงหรือ 
โดยออ้ม เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การ
ให้สิ� งของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การ
บริจาคเงินเพื�อร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรที� มีความสัมพันธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ  

“การบริจาคเพื�อการกุศล” หมายถึง  การบริจาคเงิน สิ�งของ หรือสิ�งอื�นใดที�สามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้
ให้กบัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน 

“เงินสนบัสนุน” หมายถึง  เงินที�จ่ายให้หรือไดรั้บ สิ�งของที�ไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทน 
อื�นๆ ที�ไดใ้หห้รือไดรั้บ ซึ� งอาจคาํนวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้  
หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือ
ชื�อเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพนัธท์างธุรกิจ
และให้ในโอกาสที�เหมาะสม 
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การบังคบัใช้ 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 6/2560  เมื�อ

วนัที� 22 ธนัวาคม 2560 โดยมีผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
การปรับปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั ง 

วัตถุประสงค์ 
บริษัทกาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นนี ขึ นเพื�อแสดงถึงทิศทางและกรอบการ

ดาํเนินการของบริษัทเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ตามหลักการและแนวปฏิบัติที�ดีที�เหมาะสม
สําหรับการประกอบธุรกิจ โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในการดาํเนินธุรกิจเพื�อส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรที�มีการบริหารจัดการที�ดีมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทักระทาํการทุจริตหรือคอร์รัปชั�น
• ส่งเสริมค่านิยมเกี�ยวกบัความซื�อสัตยสุ์จริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที�
• สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัมีความเขา้ใจ ตะหนักรู้ และให้ความร่วมมือใน

การอนัใดที�จะเป็นประโยชน์ในการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชั�น
• มุ่งมั�นที�จะเป็นองคก์รที�โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทั งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชั�น
• กาํหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
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หน้าที�ความรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตัินโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�นและกาํกบัดูแลให้มีระบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ
เพื�อให้มั�นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี� ยงให้มั�นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเสี�ยงที�จะทาํให้เกิดโอกาส
การทุจริตที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัน้อยที�สุด

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�รับเรื�องแจง้เบาะแสการกระทาํอนัทุจริต ที�บุคลากรในองคก์รมีส่วน
เกี�ยวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที�ได้รับแจ้ง และเสนอเรื� องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

4. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีหนา้ที�และรับผดิชอบในการกาํหนดให้มีระบบและการให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย
รวมทั งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

5. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีหน้าที�จดัให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ�าเสมอ

6. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  มีหน้าที�ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามที�
ไดรั้บแจง้ หรืองานที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการสอบสวนเรื�องการทุจริต
โดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีมผูบ้ริหารที�เห็นวา่สามารถช่วยเหลือสืบหาขอ้เทจ็จริงได้

7. กาํหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีหน้าที�รณรงค ์ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตนตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ ทั งนี 
เพื�อให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลต่อประธานเจา้หน้าที�บริหารเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
อยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงสื�อสารให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายไดท้ราบว่ากรณีที�ตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบ
แจ้งให้กรรมการผู ้จัดการได้ทราบโดยทันที เพื�อรายงานประธานเจ้าหน้าที�บริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป
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แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่กระทาํหรือยอมรับการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบทั ง

ทางตรงและทางออ้ม และกาํหนดให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
อยา่งจริงจงัดงันี  

1. ไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัในการทุจริต คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ทั ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือจากการใชอ้าํนาจหนา้ที�โดยมิชอบ

2. ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื�องที�เกี�ยวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�น
ใด ควรเป็นไปเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านั น โดยมีมูลค่าที�เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญั

3. หากไดรั้บขอ้เสนอเรื�องสินบน ขอให้ปฏิเสธอยา่งสุภาพและอธิบายถึงหลกัการดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ
ใหบุ้คคลซึ� งให้ขอ้เสนอนั นทราบ

4. เมื�อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริตในบริษทั ใหร้ายงานหวัหนา้งานหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบทนัที
เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ หรือแจ้งผ่านช่องทางการสื�อสารที�จัดให้บุคลากร
สามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น

5. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจง้เรื�องการทุจริต คอร์รัปชั�นที�เกี�ยวกบั
บริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั�น
ตามที�บริษทักาํหนดไวใ้น Whistleblower Policy

6. จดัให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ
เพื�อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น ทบทวนและประเมินความเสี�ยงจากการดาํเนินงานที�อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งนอ้ยปีละครั ง

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที�สะทอ้นถึงความมุ่งมั�นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
8. การกระทาํใดๆ ที�ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นฉบับนี  ไม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษทั หรือลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระทาํนั นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กบัมาตรการนี   ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบัติ
ตามได้

9. บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอื�นที�ตอ้งปฏิบติั
หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเรื�องที�ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี 

10. บริษทั มุ่งมั�นที�จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รที�ยดึมั�นว่าทุจริตคอร์รัปชั�นเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี  ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั งแต่การ

สรรหา หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเลื�อนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาํหนดให้ผูบ้ังคบับัญชาทุกระดับสื�อสารทาํความเขา้ใจกบั
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พนักงานเพื�อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที�อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

• บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในสถานที�เด่นชัด ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถอ่านได้

• บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นผ่านช่องทางการสื�อสารของบริษทั เช่น
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) /เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจาํปีของบริษทั

• บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้แก่พนักงานใหม่
• บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ นต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษทั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงัต่อไปนี  

• นโยบายการรับ การให้ของขวญั หรือประโยชน์อื�นใด
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้กี�ยวขอ้งของบริษัทสามารถกระทาํการ รับและให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริษทั และตอ้งไม่เป็นการกระทาํที�จะส่งผลกระทบเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั

2. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชั�น
4. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวญั หรือผลประโยชน์อื�นใด ไม่เกินสามพนับาท

• นโยบายการบริจาคเพื�อการกุศลหรือเงินสนบัสนุน
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้กี�ยวขอ้งของบริษทัสามารถบริจาคเพื�อการกุศลหรือเงิน
สนบัสนุนไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
1. ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบของบริษทั
2. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชั�น
3. ไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงเพื�อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื อประโยชน์

ทางธุรกิจ
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4. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั
5. ตอ้งจดัทาํบนัทึกขออนุมติัโดยระบุวตัถุประสงคแ์ละชื�อบุคคล/หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับ

การสนับสนุนอย่างชัดเขน พร้อมแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํเสนอผูมี้อาํนาจของบริษัท
พิจารณาอนุมติก่อนดาํเนินการ

• นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทาํการอนั
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึง
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบับริษทั สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
1. บุคลากรของบริษัท มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น การใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั ง
2. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพยสิ์นของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื�อ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการกระทาํใดๆ อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทัมีส่วน
เกี�ยวขอ้งหรือให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ




