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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

Anti-Corruption Policy 
 

บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษทั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทั 

บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบดว้ยตระหนกัดีวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นภยัร้ายแรงท่ี
ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบติั
ตลอดจนมาตรการในการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน โดยก าหนดให้บุคลากรของบริษทั
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ี มีผลใช้บงัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหบุ้คคลภายนอกองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบนโยบายน้ี ผา่นช่อง
ทางการส่ือสารของบริษทั เพื่อให้ไดรั้บทราบวา่บริษทัมีเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อนัเป็น
รากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 

นิยาม 
“บริษทั”  หมายถึง   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 

“บริษทัยอ่ย”  หมายถึง  บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จ  ากดั และ 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 
 

“ผูบ้ริหาร” หมายถึง   ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ี    
บริหารลงมาและผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่ารายท่ี 4 ทุกราย 
 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ีด ารงต าแหน่งงานท่ีอยูภ่ายใต ้
ผูบ้ริหารตามโครงสร้างองคก์รของบริษทั 
 

“ผูเ้ก่ียวขอ้ง” หมายถึง  คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่นอ้ง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย 
พฤตินัยของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 
 

“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายถึง  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ 
ตลอดจนองคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในสังคม 
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“การทุจริตคอร์รัปชัน่” หมายถึง  การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้  ามัน่ 
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
คู่คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและผูเ้ก่ียวข้อง 
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือการกระท าพฤติกรรมใดๆ ท่ี
ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่  เพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี  หรือเพื่อไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ท่ี
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลกระท าอยา่งหน่ึง
อย่างใดท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนัเป็นการท าลาย
ความน่าเช่ือถือท่ีบุคคลใดๆมีต่อบริษทั 
ยก เ ว้น เ ป็นก ร ณี ท่ี กฎหมาย  ระ เ บี ยบ  ประกาศ  ข้อบัง คับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางบการคา้ใหก้ระท าได ้

 

“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืนไม่วา่จะโดยตรงหรือ 
โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การ
ให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การ
บริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรท่ีมีความสัมพันธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ  

  

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง  การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้
ใหก้บัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 

“เงินสนบัสนุน”  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายใหห้รือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้หห้รือไดรั้บ หรือผลตอบแทน 
อ่ืนๆ ท่ีไดใ้หห้รือไดรั้บ ซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้  
หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือ
ช่ือเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
และใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

การบังคับใช้ 
 การปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลง นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น จะตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
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วตัถุประสงค์ 
 บริษัทก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีข้ึนเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการ
ด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการประกอบธุรกิจ โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทักระท าการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ 
 ส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต และการมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 สนบัสนุนการเสริมสร้างให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัมีความเขา้ใจ ตะหนกัรู้ และให้ความร่วมมือใน

การอนัใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีโปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่และก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดโอกาส
การทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุด 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจริต ท่ีบุคลากรในองค์กรมีส่วน
เก่ียวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีได้รับแจง้ และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดใหมี้ระบบและการให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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5. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีจดัให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  มีหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ี
ไดรั้บแจง้ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทุจริต 
โดยสามารถมอบหมายงานใหก้บัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยเหลือสืบหาขอ้เทจ็จริงได ้

7. ก าหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีรณรงค ์ส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงานของตนตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ ทั้งน้ี
เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงส่ือสารให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายไดท้ราบวา่กรณีท่ีตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบ
แจ้งให้กรรมการผู ้จ ัดการได้ทราบโดยทันที เพื่อรายงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป 
 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั จะไม่กระท าหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และก าหนดให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
อยา่งจริงจงัดงัน้ี 

1. ไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัในการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือจากการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

2. ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด ควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั 

3. หากไดรั้บขอ้เสนอเร่ืองสินบน ขอใหป้ฏิเสธอยา่งสุภาพและอธิบายถึงหลกัการดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ
ใหบุ้คคลซ่ึงใหข้อ้เสนอนั้นทราบ 

4. เม่ือพบเห็นเหตุการณ์การทุจริตในบริษทั ใหร้ายงานหวัหนา้งานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบทนัที  
เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซ้ือ หรือแจ้งผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีจดัให้บุคลากร
สามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบั
บริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้น Whistleblower Policy 

6. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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8. การกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบบัน้ี ไม่ว่า
ทางตรง หรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบของบริษทั หรือลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กบัมาตรการน้ี  ไม่สามารถใช้เป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติั
ตามได ้  

9. บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

10. บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่ทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
11. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ

สรรหา หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกับ
พนกังานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานท่ีเด่นชัด ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถอ่านได ้

 บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) /เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
 บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

 

มาตรการปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงัต่อไปน้ี 

 นโยบายการรับ การใหข้องขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้ก่ียวข้องของบริษทัสามารถกระท าการ รับและให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของบริษทั และตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีจะส่งผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 
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2. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
5. มูลค่าของการรับ การใหข้องขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่เกินสามพนับาท 

 

 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนบัสนุน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัสามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงิน
สนบัสนุนไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของบริษทั 
2. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน่  
3. ไม่มีวตัถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอ้ือประโยชน์

ทางธุรกิจ 
4. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
5. ตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมติัโดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล/หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับ

การสนับสนุนอย่างชัดเขน พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอผูมี้อ านาจของบริษทั
พิจารณาอนุมติก่อนด าเนินการ 
 

 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระท าการอนั
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. บุคลากรของบริษทั มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
2. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อ

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการกระท าใดๆ อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจวา่บริษทัมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ 

 
 

 

 

 


