
นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปช่ัน (Anti-Corruption Policy) 

 บรษัิท ศิครนิทร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดด้าํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีคณุธรรม สจุรติ โปรง่ใส ยึดมั่น

ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในบริษัท มี

จิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบเพื่อใหบ้ริษัท มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นขึน้ โดยเนือ้หาบางส่วนไดถู้กเขียนไวใ้น “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรม

องคก์ร” ที่บรษัิท ไดจ้ดัทาํขึน้ นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นฉบบันีถ้กูจดัทาํขึน้เพื่อกาํหนดความรบัผิดชอบและ

แนวปฏิบติัในการดาํเนินการที่เหมาะสมที่จะตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

 ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหนึ่งในแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption) จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คาํนิยามตามนโยบายการตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

 การทจุริตหรือคอรร์ปัชั่น หมายถึง การปฏิบติัหรือกระทาํการใดๆ เช่น การใหห้รือรบั การนาํเสนอ การเรียกรอ้ง 

การติดสินบน ทัง้ที่เป็นเงิน ส่ิงของ ทรพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่นใดกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หรือบุคคลที่ทาํ

ธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ เพื่อใหไ้ดม้าหรือ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหเ้งิน ส่ิงของ ทรพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

หรือสนบัสนนุแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะ

ทางตรงหรอืทางออ้ม  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

 กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั จะไม่กระทาํการอนัใดที่เป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ต่อตนเอง ครอบครวั คนรูจ้กั รวมถึง หน่วยงานของรฐัและหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ไดท้าํธุรกิจ

ดว้ย และใหมี้การสอบทานและทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการทจุริตคอรร์ปัชั่นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการพิจารณา กาํหนดนโยบาย กาํกบัดแูล ติดตาม 

สอบทานใหมี้ระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รษัิท บรรลวุตัถปุระสงค์

ในการนาํนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไปปฏิบติั 



2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการพิจารณานโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ัปชั่นให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท รวมถึงทบทวนความเหมาะสมในการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่ในการสอบ

ทานระบบรายงานทางบญัชีการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุรติ เพื่อให้

มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีความเส่ียงที่จะเกิด

การทจุรตินอ้ยที่สดุ 

3. กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจัดการ มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการนาํนโยบายการ

ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบติั ส่ือสารแก่พนกังานทกุระดบัและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ

ในนโยบายดงักล่าว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเสนอรายงานการ

ตรวจสอบการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั มีหนา้ที่และรบัผิดชอบจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

ต่อต้านการคอรร์ัปชั่นฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว จะต้องรายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผ่านช่องทางการรายงานที่กาํหนดไวต้ามที่บรษัิทฯ กาํหนดไว ้กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบ

ต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ อย่างรา้ยแรง ตอ้งรายงานโดยเร่งด่วนต่อผูบ้ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง (กรณีจาํเป็น เรง่ดว่น) 

6. ในประกาศฉบบันี ้การแจง้เหตหุรือการรายงานตามลาํดบัการบงัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชา ใหย้ึดถือลาํดบัชัน้

การบงัคบับญัชาตามแผนผงัโครงสรา้งองคก์รของบริษัท กรณีกรรมการ ใหแ้จง้แก่ ประธานกรรมการ และกรณี

ประธานกรรมการ ใหแ้จง้แก่คณะกรรมการบรษัิท ตามลาํดบั 

แนวทางการปฏิบัตติ่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

1. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุริตคอรร์ปัชั่น นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองคก์ร และขอ้บงัคบับริษัท อย่าง

เครง่ครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2. บคุลากรของบรษัิท ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัแสดงถึงการทจุรติคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ในเรื่องที่ตนปฏิบติังานทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ โดยบริษัท กาํหนดให้

การใหห้รือรบัของขวญั ของที่ระลึก ของกาํนัล หรือประโยชนอ์ื่นใด ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี



ปฏิบติัและการกระทาํในวิสยัที่สมควรเหมาะสม โดยตอ้งไม่มีมลูค่าเกินสมควรหรือนาํไปสู่การปฏิบติัหรือละเวน้

การปฏิบติัหนา้ที่ของตน ซึง่อาจนาํไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3. การบรจิาคเพื่อการกศุล โดยใชเ้งิน ส่ิงของ หรือทรพัยสิ์นของบรษัิท จะตอ้งกระทาํในนามบรษัิท เท่านัน้ โดยตอ้ง

บริจาคใหแ้ก่องคก์รที่เช่ือถือได ้มีใบรบัรองอย่างถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้และตอ้งดาํเนินการผ่านขัน้ตอน

ตามระเบียบของบรษัิท 

4. การสนับสนุน โดยใชเ้งิน ส่ิงของ หรือทรพัยสิ์นของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะตอ้งระบุช่ือในนาม

บริษัท เท่านัน้ โดยตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลกัษณท์ี่ดีของบริษัท และตอ้งดาํเนินการผ่านขัน้ตอนตาม

ระเบียบของบรษัิท ทัง้นี ้การเบิกจ่ายตอ้งระบวุตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและมีหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได ้

5. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัเห็นความสาํคญัและมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้

จดัใหมี้การควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น การให ้หรอืรบัสินบน ในทกุรูปแบบ  

6. เผยแพร่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

7. บุคลากรของบริษัท ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที่แสดงใหเ้ห็นว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง โดยหา้มใหก้ารสนบัสนนุ

หรือการกระทาํอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงไม่ใช้

ทรพัยากรของบรษัิท เพื่อการดาํเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการไม่เป็นกลางทางการเมือง 

8. บุคลากรของบริษัท ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบการกระทาํที่เขา้ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับ

บริษัท โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบรบัทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

9. บริษัท จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเรื่องการทุจริต

คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น บรษัิท จะไม่ลงโทษ ลดตาํแหน่ง หรอืใหผ้ลทางลบแก่บคุคลที่แจง้เบาะแส 

10. ผูท้ี่กระทาํการทจุรติคอรร์ปัชั่น เป็นการกระทาํผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรมของบรษัิท จะตอ้งไดร้บัการ

พิจารณาทางวินยัตามระเบียบบริษัท ที่กาํหนด และถา้เป็นการกระทาํผิดกฎหมาย จะตอ้งรบัโทษทางกฎหมาย

ดว้ย 

11. บรษัิท มีการจดัทาํการประเมินความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถึงการจดัลาํดบัความสาํคญั และกาํหนด

มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดงักล่าวโดยจะมีการทบทวนมาตรการจดัการ

ความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสมที่จะปอ้งกนัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้



12. บรษัิทตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าระบบการบรหิารความเส่ียงที่กาํหนดขึน้ช่วยให้

บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

กฎระเบียบ 

13. บรษัิทตอ้งจดัใหม้าตรการปฏิบติันีไ้ดร้บัการจดัทาํเป็นเอกสารตามหลกัการควบคมุภายในเพื่อใหส้อดคลอ้งตาม

นโยบายและระเบียบของบรษัิท 

14. บรษัิท กาํหนดใหผู้บ้รหิารเป็นผูติ้ดตาม ควบคมุใหพ้นกังานทกุระดบัและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะพนกังานภายใต้

การบงัคบับญัชา มีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั 

15. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ

คดัเลือกบคุคลากร การใหผ้ลตอบแทน และการเล่ือนตาํแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน 

16. บุคลากรของบริษัท ตอ้งลงนามรบัทราบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรบัทราบ 

เขา้ใจ และพรอ้มจะนาํหลกัการในนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานดว้ยความ

เครง่ครดัทัง้องคก์ร 

แนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

การให้เงิน ส่ิงของ ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ที่เป็นตนั

เงินหรือมิใช่ตวัเงิน การสนบัสนุนที่มิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการใหยื้มบริจาคอปุกรณ ์การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีโดยไม่คิด

ค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองในนามบรษัิท โดยบรษัิทมีแนวปฏิบติัเบือ้งตน้เก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง ดงันี ้

1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งมีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทาํการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่ หรือใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง แก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่ม

พลงัทางการเมืองใดๆ ในทกุพืน้ที่ ทกุภมิูภาค และทกุระดบั 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้งของกลุม่บรษัิท มีสิทธิเสรภีาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองไดเ้ป็นการ

ส่วนตวั ภายใตบ้ทบญัญัติตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็น

กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน หรอืนาํทรพัยสิ์น อปุกรณ ์ทรพัยากรใดๆ ของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์

ในการดาํเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

3. หากบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะใหก้ารสนบัสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนบัสนุน

ดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือการกระทาํไปดว้ยความคาดหวงัที่จะไดร้บัผลตอบแทน



พิเศษทั้งนีใ้นการสนับสนุนจะต้องทาํใบบันทึกข้อความระบุช่ือผู้ร ับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ในการ

สนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 

แนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริจาคเพือ่การกุศล 

การบรจิาคเพื่อการกศุลสามารถกระทาํไดโ้ดยอาจเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคมทัง้นีจ้ะตอ้งดาํเนินการ

ตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบรจิาคเพื่อการกศุลและเงินสนบัสนนุอย่างเครง่ครดัเพราะอาจทาํใหบ้รษัิทเกิดความเส่ียง

ต่อการคอรร์ปัชั่น เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็น

ขอ้อา้งหรือเสน้ทางสาํหรบัการคอรร์ปัชั่น และเพื่อไม่ใหก้ารบริจาคเพื่อการกุศลมีวตัถแุอบแฝง ดงันัน้ จะตอ้งดาํเนินการ

อย่างรอบคอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้ังคับรวมทั้ง

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิท มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบรจิาคเพื่อการกศุล ดงันี ้

1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งมีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทาํการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่ หรือใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง แก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่ม

พลงัทางการเมืองใดๆ ในทกุพืน้ที่ ทกุภมิูภาค และทกุระดบั 

2. การบริจาคนั้น จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้กระทําไปเพื่อสนับสนุนให้โครงการเพื่อการกุศล หรือ การ

สาธารณประโยชน ์ดงักล่าว ประสบผลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค ์โดยสามารถแสดงไดว้่ามีโครงการเพื่อการกุศล

หรอืการสาธารณประโยชนด์งักลา่วเกิดขึน้จรงิ และเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

3. รูปแบบของการบริจาค อาจใหเ้ป็นตวัเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคส่ิงของ 

หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการสงเคราะห์

การศกึษา เป็นตน้ 

4. การบริจาคนัน้ จะตอ้งจดัทาํใบบนัทึกขอ้ความ ระบุช่ือผูร้บับริจาคและวตัถุประสงคข์องการบริจาคพรอ้มแนบ

เอกสารประกอบเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาอนมุติัตามระเบียบอาํนาจดาํเนินการ 

แนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับเงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนนุอาจกระทาํไดโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรอืช่ือเสียง เพื่อการประชาสมัพนัธท์างธุรกิจ

และเสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ทั้งนี ้อาจมีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินสาํหรับการบริการหรือ

ผลประโยชนท์ี่ยากต่อการวดัผลและติดตาม ดงันัน้ จะตอ้งดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล

และเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครดั เพราะอาจทาํใหบ้ริษัทเกิดความเส่ียงต่อการคอรร์ปัชั่น เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าว

เก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางสาํหรบัการคอรร์ปัชั่น และ

เพื่อไม่ใหก้ารใหเ้งินสนบัสนนุมีวตัถแุอบแฝง ดงันัน้ จะตอ้งดาํเนินการอย่างรอบคอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าการใหเ้งินสนบัสนุน



เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัรวมทัง้ขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัท มีแนวปฏิบติัเก่ียวกับเงิน

สนบัสนนุ ดงันี ้

1. การใหเ้งินสนบัสนนุอาจเป็นตวัเงินหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น ค่าที่พกัและอาหาร 

วสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ 

2. การใหเ้งินสนับสนุนตอ้งมีหลักฐานที่แสดงไดว้่าผูข้อเงินสนับสนุน ไดน้าํเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใชเ้พื่อทาํ

กิจกรรมตามโครงการที่ไดข้อเงินสนบัสนนุดงักล่าวจริง เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ และ

เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

แนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

การที่บริษัทใหข้องขวญั การบริการตอ้นรบั หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับลกูคา้ อาจนาํมาซึ่งความเส่ียง

ต่อการคอรร์ปัชั่น และเป็นช่องทางใหเ้กิดการทจุริต ของกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทเพื่อเป็นการติดสินบน 

นอกจากนี ้อาจเป็นการปฏิบติัที่ผิดนโยบายของลกูคา้หรือคู่คา้บางราย และเป็นเหตใุหบ้ริษัทตอ้งเสียโอกาสทางธุรกิจไป 

บริษัทตอ้งตระหนักถึงความสาํคญัในการสรา้งความสัมพันธท์ี่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะนาํมา ซึ่งความสาํเร็จ

อย่างต่อเน่ืองของบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย์

สุจริตและถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดาํเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอ้นรบั และ

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทสามารถรบัหรอืใหข้องขวญั การบรกิารตอ้นรบั หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ได้

ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การเลีย้งรบัรอง 

จะตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส และไม่เป็นการปิดบงัซอ่นเรน้ โดยการรบัหรอืการใหด้งักลา่วนัน้จะตอ้งไม่ทาํ

ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระทาํที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง 

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชนต์อบแทน หรือทาํใหเ้กิดการยินยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจ

ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ในการให้

ของขวัญของบริษัทนั้น จะต้องให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดทาํเป็นของขวัญที่ มีตรา

สญัลกัษณข์องบริษัท หรือติดนามบตัรที่มีตราของบริษัท ที่เหมาะสมกับสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัช่วง

เทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต ์เป็นตน้ โดยจะตอ้งไม่อยู่ในรูปเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตร

ของขวญั หรอืบตัรกาํนลั เป็นตน้ ยกเวน้เป็นการใหใ้นรูปของการสง่เสรมิการขาย ซึง่มีการกาํหนดเกณฑไ์วช้ดัเจน 

และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนักบัทกุคน 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษัิท ตอ้งไม่รบัของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอนัเน่ืองมาจากการ

ปฏิบติัหนา้ที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะตอ้งไม่รบัของขวญั หรอืคา่บรกิารตอ้นรบัจากบรษัิทที่เขา้รว่ม

ประกวดราคาหรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้งนัน้ เป็นตน้ 



3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบริษัทจะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั การบริการตอ้นรบั หรือค่าใชจ่้ายอื่น

จากลกูคา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอนัจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความลาํเอียง หรอืลาํบากใจ หรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. การใหแ้ละรบัผลประโยชนอ์ื่น เช่น การเลีย้งสงัสรรคร์บัรอง จะตอ้งมั่นใจไดว้่าการรบัรองนัน้ มิไดมี้ลกัษณะเป็น

การใชจ่้ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทาํบ่อยครัง้ จนทาํใหเ้กิดขอ้ผกูมดักบัผูท้ี่จดัการสงัสรรคร์บัรองนัน้ ไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. บริษัทจะประชาสมัพนัธใ์หก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบั

ของขวญั การบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจาํปีและผ่านระบบการส่ือสาร

อื่นๆที่บริษัทมีอยู่ รวมไปถึงการแจง้ใหล้กูคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึงนโยบาย

และแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญั การบรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ของบรษัิทผ่านเอกสารแนะนาํ

บรษัิท 

มาตรการนาํไปปฏิบัตโิดยบริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

1. บรษัิทจะแจง้และจดัประชาสมัพนัธต์อ่บรษัิทย่อย ใหน้าํมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นไปปฏิบติัอย่างเครง่ครดั 

2. บริษัทจะจดัใหมี้การจดัซือ้สินคา้และบริการดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะดาํเนินการประเมินเพื่อ

คดัเลือกผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูร้บั  เหมาตามระเบียบการจดัซือ้จดัจา้งอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ให้

ผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร รวมถึงผูร้บัเหมารบัทราบนโยบายและ มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฉบบันี ้

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ พนกังาน หา้มจา้งตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกระทาํการ

คอรร์ปัชั่น 

4. บรษัิทจะยกเลิกการจดัซือ้และว่าจา้ง หากพบว่าผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร รวมถึงผูร้บัเหมากระทาํการคอรร์ปัชั่นหรือให้

สินบน 

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิ (Whistle-Blowing Service)  

 บริษัท จดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากผูมี้

ส่วนไดเ้สียที่ไดร้บัหรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํที่เก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นของบุคลากรของ

บริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม โดยคณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณารบัเรื่อง

รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสในการทจุรติคอรร์ปัชั่น ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรอืเบาะแส พรอ้มช่ือ ที่อยู่ และ

หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ได ้ผ่านช่องทาง ดงันี ้

 -  เลขานกุารบรษัิท 

  บรษัิท ศิครนิทร ์จาํกดั (มหาชน) 

  4/29 หมู่ 10 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 - e – mail:  ir.sikarin@gmail.com 

 - โทรศพัท:์  0 – 2366 – 9900 ตอ่ 2702 
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 - โทรสาร:  0 – 2366 – 9907 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 บรษัิท จะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสเป็นความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ

ในการดาํเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าว ในกรณีที่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแส

เป็นบคุลากรของบรษัิท จะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบรษัิท เช่น ไม่มีการลดตาํแหน่งงาน การพกังาน 

การเลิกจา้ง การข่มขู่ หรอืการกระทาํอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้ดงักลา่ว 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีบทบาทหนา้ที่ในการใชด้ลุยพินิจมอบหมายใหผู้บ้รหิารที่ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเรือ่ง

ที่ไดร้บัการแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทาํหนา้ที่แทนในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการคุม้ครองความ

ปลอดภยัของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลู เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของบคุคลดงักลา่ว 

 เพื่อเป็นการเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นใหบ้คุลากรของบรษัิท ไดท้ราบอย่างทั่วถึง บรษัิท ได้

นาํนโยบายดงักล่าวเผยแพรผ่่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น Intranet (ช่องทางการส่ือสารภายในบริษัท) เว็บไซต์

บริษัท รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี (56 – 1) และรายงานประจาํปี (56 – 2) รวมถึงจดัใหมี้การส่ือสารแก่พนักงาน

ใหม่เพื่อใหท้ราบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้บรษัิท จะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นประจาํทกุปี เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธุรกิจ 

มาตรการการส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ันต่อผู้เกี่ยวข้อง 

• การส่ือสารข้อมูล โดยผ่านการประชุมของฝ่ายบริหาร การแจง้ผ่านบอรด์ประชาสัมพันธ ์Website รายงาน

ประจาํปี หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ที่เก่ียวขอ้งกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อให้

พนกังาน ผูบ้รหิาร บรษัิทย่อย ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ไดร้บัทราบ 

• การเปิดเผยข้อมูล ผ่านรายงานประจาํปี (Annual Report), Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม เพื่อใหม้นัใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดาํเนินงานที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบไดต้่อพนกังาน 

ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดังนี ้

1. บรษัิทฯ จะประกาศใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ โดยจะมีการเผยแพรผ่่านทาง Intranet ของบรษัิทฯ รวมถึงการ

จดัทาํแผ่นพบั หรือประกาศเพื่อแจกจ่ายทั่วไป และการจดัทาํส่ือต่างๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อใหท้กุฝ่าย/แผนกไดร้บัทราบโดยทั่วกนั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทจะไดร้บัการอบรม หรือรบัทราบเก่ียวกับนโยบายการ

ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะรูปแบบของการทจุรติคอรร์ปัชั่น ความเส่ียงจากการเขา้ไปมีส่วน

รว่มในการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึง วิธีการรายงานในกรณีพบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการทจุริตคอรร์ปัชั่นเกิดขึน้ 

ซึ่งการอบรมใหค้วามรูจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ดว้ย เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการ

นาํนโยบายไปปฏิบติัและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย 

3. เผยแพรน่โยบาย การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นใหผู้ถื้อหุน้ บคุคลภายนอกหรอืผูท้ี่สนใจทราบช่องทางดงันี ้

- รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 



- http://www.sikarin.com 

4. ทาํเอกสารแจง้ใหล้กูคา้และคูค่า้ทกุรายทราบเพื่อส่ือสารนโยบายในเรื่องการรบั/มอบของขวญั ของแจก การเลีย้ง

รบัรองลูกคา้ การใหก้ารรบัรองคู่คา้ การรบั/ มอบส่ิงตอบแทน เป็นตน้ โดยกระทาํ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ

โอกาสทางธุรกิจ 

แนวทางปฏิบัตกิารบริหารทรัพยากรมนุษย ์

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัที่เก่ียวกบัการบรหิารบคุคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณา

คดัเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขัน้เล่ือนตาํแหน่ง หรือการใหผ้ลตอบแทน ตลอดจนการให้

รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบริษัทจะได้คํานึงถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยการให้ความรู ้แก่

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานเก่ียวกบันโยบายและมาตรการตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยมี

การบรรจไุวเ้ป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศนพ์นกังาน ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะแจง้ใหพ้นกังานทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พนกังาน

ตอ้งปฏิบติัตามพรอ้มบทลงโทษ ถา้มีการฝ่าฝืน ตลอดจนฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองเก่ียวกบันโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

มาตรการการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

กาํหนดใหฝ่้ายกาํกบัและตรวจสอบจดัทาํแผนงานการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยแผนการตรวจสอบจะ

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเส่ียงที่ก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่น 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ

ทางการที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงทางดา้นการคอรร์ปัชั่น จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถช่วยใหบ้ริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไวไ้ด ้โดย

กาํหนดขัน้ตอนการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นเรง่ดว่นตา่งๆ ดงันี ้

1. ฝ่ายตรวจสอบจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและแจง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

2. หลงัจากรายงานผลการตรวจสอบ จะตอ้งหารือผลการควบคมุภายใน เพื่อดาํเนินการหาแนวทางควบคมุภายใน

ที่เหมาะสม 

3. หากพบวา่มีประเด็นเรง่ดว่น ฝ่ายตรวจสอบจะแจง้ตรงไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ ทนัที 

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้าํหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทต่อไป 

แนวทางการบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 

บริษัทเห็นถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา

ผลประโยชนส์่วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในบริษัท จึงทาํนโยบายการป้องกันการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

เพื่อปฏิบติัตามหลกัการ พระราชบญัญัติ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มลูภายในทางบญัชีและการเงิน เพื่อที่จะ

สามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกับการรายงานขอ้มลูทางบญัชีและการเงิน โดย

ค่าใชจ่้ายทกุประเภทจะตอ้งมีเอกสารประกอบ รวมทัง้การจดัเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและ
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ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และไม่อนญุาตใหมี้การบนัทึกขอ้มลูที่เป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไม่สมบูรณ ์ไม่ถกูตอ้ง หรือทาํการตกต่าง

บญัชี รวมทัง้จะตอ้งไม่มีบญัชีนอกงบการเงินเพื่อใชส้นบัสนนุหรอืปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัตกิระบวนการลงโทษ 

  บริษัทฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยัแก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ฝ่าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมีบทลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน และ/หรือ พน้จากการเป็นพนกังาน การไม่ได้

รบัรูถึ้งนโยบายนี ้และ/หรอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามนโยบายนีไ้ด ้

 

 


