นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
Anti-Corruption Policy
บริ ษทั ยึดมนั ในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ ของบริ ษทั เพือสร้างความเชือมนั ให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยงั ยืนให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทุ กรู ปแบบด้วยตระหนักดีว่าการทุ จริ ตคอร์ รัปชนั เป็ นภัยร้ายแรงที
ทําลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทงั ก่ อให้เ กิด ความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
บริ ษทั จึงได้จดั ทํานโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน พร้อมทงั กําหนดแนวปฏิบตั ิ
ตลอดจนมาตรการในการดําเนิ นการเพือเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิทีชดั เจน โดยกําหนดให้บุคลากรของบริ ษทั
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชนั อย่างจริ งจัง และทบทวนการปฏิ บตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อย่างสมําเสมอ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเกียวข้อง
นโยบายการต่อ ต้านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชันนี มีผลใช้บังคับ กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั นอกจากนี บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับทราบนโยบายน ี ผ่านช่อง
ทางการสือสารของบริ ษทั เพือให้ได้รับทราบว่าบริ ษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อันเป็ น
รากฐานสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจและการเติบโตอย่างยงั ยืนสื บไป
นิยาม
“บริ ษทั ”

หมายถึง

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

“บริ ษทั ย่อย”

หมายถึง

บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด และ
บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จํากัด

“ผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง

ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หารลงมาและผู ้มี ต าํ แหน่ ง เที ย บเท่ า รายที 4 ทุ ก ราย รวม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

“พนักงาน”

หมายถึง

พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทีดาํ รงตําแหน่งงานทีอยูภ่ ายใต้
ผูบ้ ริ หารตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั

“ผูเ้ กียวข้อง”

หมายถึง

คู่สมรส บุตร บิดามารดา พีนอ้ ง/ญาติสนิ ท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย
พฤติ นัยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กระดับ ของบริ ษัท
และบริ ษทั ย่อย
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“ผูม้ ีส่วนได้เสี ย”

หมายถึง

ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ
ตลอดจนองค์กรและผูเ้ กียวข้องอืนๆ ในสังคม

“การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ” หมายถึง

การติดสิ นบนไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คาํ มัน
สัญญา การขอ การเรี ยกร้ อง การให้ หรื อรั บสิ นบน ทรั พ ย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อืนใดกับเจ้าหน้าทีรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน
คู่คา้ ลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษ ทั และผูเ้ กียวข้อง
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อการกระทําพฤติกรรมใดๆ ที
ส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิ บตั ิหน้าที หรื อเพือได้มาหรื อรักษาไว้ซ ึ งผลประโยชน์ที
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพือเป็ นสิ งจูงใจให้บุคคลกระทําอย่างหนึ ง
อย่างใดที ผิด กฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี อันเป็ นการทําลาย
ความน่าเชือถือทีบุคคลใดๆมีต่อบริ ษทั
ยกเ ว้ น เ ป็ น ก รณี ที กฎหม า ย ระเ บี ยบ ป ระกา ศ ข้ อ บั ง คั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อจารี ตทางบการค้าให้กระทําได้

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง

การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอืนไม่ว่าจะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพือสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่ น การให้กูเ้ งิ น การ
ให้สิ งของหรื อ บริ การ การโฆษณาสนับสนุ นพรรคการเมื อง การ
บริ จาคเงิ น เพื อ ร่ วมกิ จ กรรมต่ า งๆขององค์ก รที มี ค วามสั ม พัน ธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ

“การบริ จาคเพือการกุศล” หมายถึง

การบริ จาคเงิน สิ งของ หรื อสิ งอืนใดทีสามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ งตอบแทน

“เงินสนับสนุ น”

เงินทีจ่ายให้หรื อได้รับ สิ งของทีได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทน
อืนๆ ทีได้ให้หรื อได้รับ ซึ งอาจคํานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้
หุ น้ ส่ วนทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อ
ชือเสี ยงของบริ ษทั เป็ นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และให้ในโอกาสทีเหมาะสม
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หมายถึง

การบังคับใช้
นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน นี ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ครั งที 6/2560 เมือ
วันที 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
การปรั บปรุ งแก้ไขเปลียนแปลง นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง
วัตถุประสงค์
บริ ษัท กํา หนดนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน นี ขึ นเพื อ แสดงถึ ง ทิ ศ ทางและกรอบการ
ดําเนิ นการของบริ ษ ัทเกี ยวกับการต่ อต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชัน ตามหลักการและแนวปฏิ บ ัติทีดีทีเหมาะสม
สําหรั บการประกอบธุ รกิ จ โดยกํา หนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถื อปฏิ บัติตามนโยบายการ
ต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในการดําเนิ นธุ รกิจ เพือส่ งเสริ มให้บริ ษ ทั เป็ นองค์กรที มีการบริ หารจัดการที ดีมี
ประสิ ทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•
•
•

•

•

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั กระทําการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน
ส่ งเสริ มค่านิยมเกียวกับความซื อสัตย์สุจริ ต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที
สนับสนุ นการเสริ มสร้ างให้ผูท้ ีเกียวข้องกับบริ ษทั มีความเข้าใจ ตะหนักรู ้ และให้ความร่ วมมือใน
การอันใดทีจะเป็ นประโยชน์ในการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน
มุ่งมัน ทีจะเป็ นองค์กรทีโปร่ งใส และปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังไม่มีส่วนเกียวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
กําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ที เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
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หน้ าทีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีและรั บผิดชอบในการพิจารณาและอนุ มตั ินโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน และกํากับดูแลให้มีระบบทีสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
เพือให้มนั ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน และปลูกฝังจนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี
ระบบควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี ยงให้มันใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ และมีความเสี ยงทีจะทําให้เกิดโอกาส
การทุจริ ตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั น้อยทีสุด
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีรับเรื องแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริ ต ที บุคลากรในองค์กรมีส่วน
เกี ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที ได้รับ แจ้ง และเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษ ัทร่ วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและการให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน เพือสื อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กียวข้องทุ กฝ่ าย
รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร มีหน้าที จดั ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
6. ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสื บหาข้อเท็จจริ งตามที
ได้รับแจ้ง หรื องานทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการสอบสวนเรื องการทุจริ ต
โดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารทีเห็นว่าสามารถช่วยเหลือสื บหาข้อเท็จจริ งได้
7. กําหนดให้ผูบ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายมีหน้าที รณรงค์ ส่ งเสริ มให้พนักงานในหน่ วยงานของตนต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายการต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ ทังนี
เพือให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที บริ หารเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสมําเสมอ รวมถึงสื อสารให้ผบู้ ริ หารแต่ละฝ่ ายได้ทราบว่ากรณี ทีตรวจสอบพบการทุจริ ต ต้องรี บ
แจ้ง ให้ ก รรมการผู ้จัด การได้ท ราบโดยทัน ที เพื อ รายงานประธานเจ้า หน้ า ที บ ริ ห ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบต่อไป
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แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ัท จะไม่ กระทําหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชันทุ กรู ปแบบทัง
ทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน
อย่างจริ งจังดังนี
1. ไม่ดาํ เนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ที เกียวกับในการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทุ กรู ปแบบ ทัง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อจากการใช้อาํ นาจหน้าทีโดยมิชอบ
2. ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื องทีเกียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืน
ใด ควรเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจเท่านัน โดยมีมูลค่าที เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจอย่างมีนยั สําคัญ
3. หากได้รับข้อเสนอเรื องสิ นบน ขอให้ปฏิเสธอย่างสุ ภาพและอธิบายถึงหลักการด้านจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ให้บุคคลซึ งให้ขอ้ เสนอนันทราบ
4. เมือพบเห็นเหตุการณ์การทุจริ ตในบริ ษทั ให้รายงานหัวหน้างานหรื อหน่ วยงานทีเกียวข้องทราบทันที
เช่ น รายงานต่ อ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ คคลและจัด ซื อ หรื อ แจ้ง ผ่า นช่ อ งทางการสื อ สารที จัดให้ บุคลากร
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
5. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีปฏิเสธหรื อแจ้งเรื องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทีเกียวกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษทั กําหนดไว้ใน Whistleblower Policy
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี ยงทีมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
เพือป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี ยงจากการดําเนิ นงานทีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างน้อยปี ละครัง
7. มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลทีสะท้อนถึงความมุ่งมัน ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
8. การกระทํา ใดๆ ที ฝ่าฝื นหรื อไม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชันฉบับนี ไม่ ว่ า
ทางตรง หรื อทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริ ษทั หรื อลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระทํานันผิดกฎหมาย การไม่รับรู้ กบั มาตรการนี ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติ
ตามได้
9. บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุ คคลอืนทีตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าทีทีเกียวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ในเรื องทีตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน นี
10. บริ ษทั มุ่งมัน ทีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียดึ มัน ว่าทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นสิ งทียอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน นี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่การ
สรรหา หรื อการคัดเลือกบุ คคลากร การเลื อนตําแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิง าน
พนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกํา หนดให้ ผูบ้ ังคับบัญชาทุ กระดับสื อสารทํา ความเข้า ใจกับ
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พนักงานเพือใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจทีอยูใ่ นความรั บผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•

•

•
•

บริ ษ ัทจะติ ดประกาศนโยบายการต่ อต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รัปชัน ในสถานที เ ด่ นชัด ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนในบริ ษทั สามารถอ่านได้
บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ผ่านช่ องทางการสื อสารของบริ ษทั เช่ น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) /เว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่
บริ ษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างสมําเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติทีเกียวข้ อง
เพือป้ องกันความเสี ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึนต่อบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังต่อไปนี
• นโยบายการรับ การให้ของขวัญ หรื อประโยชน์อืนใด
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน รวมถึ ง ผูเ้ กี ยวข้องของบริ ษัท สามารถกระทํา การ รั บ และให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. ดําเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบของบริ ษทั และต้องไม่ เป็ นการกระทําที จะส่ งผลกระทบเกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ หรื อผลประโยชน์อืนใด ไม่เกินสามพันบาท
• นโยบายการบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงินสนับสนุ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้ กียวข้องของบริ ษทั สามารถบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงิน
สนับสนุนได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. ดําเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริ ษทั
2. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
3. ไม่มีวตั ถุ ประสงค์แอบแฝงเพือสร้ างความได้เปรี ยบหรื อสร้ างแรงจูงใจในการเอือประโยชน์
ทางธุรกิจ
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•

4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. ต้องจัดทําบันทึกขออนุ มตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชือบุคคล/หน่ วยงานผูร้ ั บบริ จาคหรื อรับ
การสนับสนุ นอย่างชัดเขน พร้ อมแนบเอกสารที เกียวข้องเพือนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษัท
พิจารณาอนุมติก่อนดําเนินการ
นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
บริ ษทั มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทําการอัน
เป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องหรื อกลุ่ มการเมื องใดๆ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึ ง
ผูเ้ กียวข้องกับบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. บุ ค ลากรของบริ ษัท มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื น ๆ ที
เกียวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
2. บุ ค ลากรของบริ ษัท ต้อ งไม่ ใ ช้ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท หรื อ ให้ บ ริ การในนามของบริ ษ ัท เพื อ
สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง หรื อการกระทําใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั มีส่วน
เกียวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใดๆ
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