นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดาํ เนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม มีคณ
ุ ธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น
ในความรับ ผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่ว นได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุค ลากรทุกระดับในบริษั ท มี
จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบเพื่อให้บริษัท มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้
กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นขึน้ โดยเนือ้ หาบางส่วนได้ถูกเขียนไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรม
องค์กร” ที่บริษัท ได้จดั ทําขึน้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นฉบับนีถ้ กู จัดทําขึน้ เพื่อกําหนดความรับผิดชอบและ
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินการที่เหมาะสมที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คํานิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตหรือคอร์รปั ชั่น หมายถึง การปฏิบตั ิหรือกระทําการใดๆ เช่น การให้หรือรับ การนําเสนอ การเรียกร้อง
การติดสินบน ทัง้ ที่เป็ นเงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ทาํ
ธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือ
รัก ษาไว้ซ่ึ ง ผลประโยชน์อ่ื น ใดที่ ไ ม่ เ หมาะสมทางธุ ร กิ จ เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่กระทําการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว คนรูจ้ กั รวมถึง หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ได้ทาํ ธุรกิจ
ด้วย และให้มีการสอบทานและทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กําหนดนโยบาย กํากับดูแล ติดตาม
สอบทานให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัท บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการนํานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นไปปฏิบตั ิ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัป ชั่น ให้มี ค วามเหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ สภาพแวดล้อ มของบริษั ท รวมถึ ง ทบทวนความเหมาะสมในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการสอบ
ทานระบบรายงานทางบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตน้อยที่สดุ
3. กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ผูบ้ ริหาร และฝ่ ายจัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นไปปฏิบตั ิ สื่อสารแก่พนักงานทุกระดับและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจ
ในนโยบายดังกล่าว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดของกฎหมาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ ันใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และรับผิดชอบจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น ฉบับ นี ้ กรณี มี ข ้อ สงสัย หรื อ พบเห็ น การฝ่ าฝื น นโยบายดัง กล่ า ว จะต้อ งรายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาํ หนดไว้ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ กรณีท่พี บประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง (กรณีจาํ เป็ น เร่งด่วน)
6. ในประกาศฉบับนี ้ การแจ้งเหตุหรือการรายงานตามลําดับการบังคับบัญชาหรือผูบ้ งั คับบัญชา ให้ยึดถือลําดับชัน้
การบังคับบัญชาตามแผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท กรณีกรรมการ ให้แจ้งแก่ ประธานกรรมการ และกรณี
ประธานกรรมการ ให้แจ้งแก่คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
แนวทางการปฏิบัตติ ่อต้านการคอร์รัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร และข้อบังคับบริษัท อย่าง
เคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่กระทําการใดๆ อันแสดงถึงการทุจริตคอร์รปั ชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่ตนปฏิบตั ิงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยบริษัท กําหนดให้
การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบตั ิและการกระทําในวิสยั ที่สมควรเหมาะสม โดยต้องไม่มีมลู ค่าเกินสมควรหรือนําไปสู่การปฏิบตั ิหรือละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ซึง่ อาจนําไปสูก่ ารทุจริตคอร์รปั ชั่น
3. การบริจาคเพื่อการกุศล โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัท จะต้องกระทําในนามบริษัท เท่านัน้ โดยต้อง
บริจาคให้แก่องค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และต้องดําเนินการผ่านขัน้ ตอน
ตามระเบียบของบริษัท
4. การสนับสนุน โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุช่ือในนาม
บริษัท เท่านัน้ โดยต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท และต้องดําเนินการผ่านขัน้ ตอนตาม
ระเบียบของบริษัท ทัง้ นี ้ การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมทัง้
จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่น การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
6. เผยแพร่ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
7. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่กระทําการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่เป็ นกลางทางการเมือง โดยห้ามให้การสนับสนุน
หรือการกระทําอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ใช้
ทรัพยากรของบริษัท เพื่อการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่เป็ นกลางทางการเมือง
8. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท โดยต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
9. บริษัท จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัท จะไม่ลงโทษ ลดตําแหน่ง หรือให้ผลทางลบแก่บคุ คลที่แจ้งเบาะแส
10. ผูท้ ่กี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชั่น เป็ นการกระทําผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัท จะต้องได้รบั การ
พิจารณาทางวินยั ตามระเบียบบริษัท ที่กาํ หนด และถ้าเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย จะต้องรับโทษทางกฎหมาย
ด้วย
11. บริษัท มีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด
มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกล่าวโดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

12. บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดขึน้ ช่วยให้
บริษั ท บรรลุเ ป้ า หมายที่ ว างไว้ไ ด้ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านภายในบริษั ท ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนด
กฎระเบียบ
13. บริษัทต้องจัดให้มาตรการปฏิบตั ินีไ้ ด้รบั การจัดทําเป็ นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบายและระเบียบของบริษัท
14. บริษัท กําหนดให้ผบู้ ริหารเป็ นผูต้ ิดตาม ควบคุมให้พนักงานทุกระดับและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต้
การบังคับบัญชา มีความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างเคร่งครัด
15. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
16. บุคลากรของบริษัท ต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ
เข้าใจ และพร้อมจะนําหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้วยความ
เคร่งครัดทัง้ องค์กร
แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง
การให้เงิน สิ่งของ ทรัพ ย์สินหรือ ผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อ เป็ นการช่ว ยเหลือ หรือ สนับสนุนแก่พรรคการเมือง
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ที่เป็ นตัน
เงินหรือมิใช่ตวั เงิน การสนับสนุนที่มิใช่ตวั เงินจะรวมถึงการให้ยืมบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิด
ค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองในนามบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบตั ิเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี ้
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเป็ นกลางทางการเมือง จะไม่กระทําการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่ม
พลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพืน้ ที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุม่ บริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้เป็ นการ
ส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ น
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงาน หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
3. หากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุน
ดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทําไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รบั ผลตอบแทน

พิ เ ศษทั้ง นี ใ้ นการสนับ สนุน จะต้อ งทํา ใบบัน ทึ ก ข้อ ความระบุช่ื อ ผู้รับ การสนับ สนุน และวัต ถุป ระสงค์ใ นการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้ หมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
แนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริจาคเพือ่ การกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทําได้โดยอาจเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมทัง้ นีจ้ ะต้องดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจทําให้บริษัทเกิดความเสี่ยง
ต่อการคอร์รปั ชั่น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ น
ข้ออ้างหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รปั ชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุแอบแฝง ดังนัน้ จะต้องดําเนินการ
อย่างรอบคอบเพื่อให้ม่ ันใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับรวมทั้ง
ข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ดังนี ้
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเป็ นกลางทางการเมือง จะไม่กระทําการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่ม
พลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพืน้ ที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
2. การบริ จ าคนั้น จะต้อ งมี ห ลัก ฐานแสดงว่ า ได้ก ระทํา ไปเพื่ อ สนับ สนุ น ให้โ ครงการเพื่ อ การกุ ศ ล หรื อ การ
สาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพื่อการกุศล
หรือการสาธารณประโยชน์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จริง และเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
3. รู ปแบบของการบริจาค อาจให้เป็ นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ
หรือ ประโยชน์อ่ื น ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ ตัว เงิ น เช่ น การบริจ าคอุป กรณ์ก ารเรีย นให้แ ก่ โ รงเรีย นเพื่ อ เป็ น การสงเคราะห์
การศึกษา เป็ นต้น
4. การบริจาคนัน้ จะต้องจัดทําใบบันทึกข้อความ ระบุช่ือผูร้ บั บริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบ
เอกสารประกอบเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาอนุมตั ิตามระเบียบอํานาจดําเนินการ
แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนอาจกระทําได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียง เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเสริม สร้า งภาพลัก ษณ์ท่ี ดี ใ ห้แ ก่ บ ริษั ท ทั้ง นี ้ อาจมี ค วามเสี่ ย งเนื่ อ งจากเป็ น การจ่ า ยเงิ น สํา หรับ การบริก ารหรื อ
ผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและติดตาม ดังนัน้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
และเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด เพราะอาจทําให้บริษัทเกิดความเสี่ ยงต่อการคอร์รปั ชั่น เนื่ องจากกิจกรรมดัง กล่า ว
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รปั ชั่น และ
เพื่อไม่ให้การให้เงินสนับสนุนมีวตั ถุแอบแฝง ดังนัน้ จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการให้เงินสนับสนุน

เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับรวมทัง้ ข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
สนับสนุน ดังนี ้
1. การให้เงินสนับสนุนอาจเป็ นตัวเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น ค่าที่พกั และอาหาร
วัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้น
2. การให้เงินสนับสนุน ต้องมีห ลักฐานที่แสดงได้ว่าผูข้ อเงินสนับ สนุน ได้นาํ เงินสนับสนุนดัง กล่าวไปใช้เพื่อ ทํา
กิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การที่บริษัทให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า อาจนํามาซึ่งความเสี่ยง
ต่อการคอร์รปั ชั่น และเป็ นช่องทางให้เกิดการทุจริต ของกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อเป็ นการติดสินบน
นอกจากนี ้ อาจเป็ นการปฏิบตั ิท่ีผิดนโยบายของลูกค้าหรือคู่คา้ บางราย และเป็ นเหตุให้บริษัทต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป
บริษัทต้องตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะนํามา ซึ่งความสําเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดํารงรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี ้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี ้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับหรือให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การเลีย้ งรับรอง
จะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส และไม่เป็ นการปิ ดบังซ่อนเร้น โดยการรับหรือการให้ดงั กล่าวนัน้ จะต้องไม่ทาํ
ให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือทําให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจ
ที่ไ ม่เหมาะสม ส่งผลต่อ การตัดสินใจเชิงธุรกิ จ และจะต้อ งเป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้งนี ้ ในการให้
ของขวัญ ของบริ ษั ท นั้น จะต้อ งให้ใ นนามบริ ษั ท ไม่ ใ ช่ ใ นนามส่ ว นตัว โดยอาจจัด ทํา เป็ น ของขวัญ ที่ มี ต รา
สัญลักษณ์ของบริษัท หรือติดนามบัตรที่มีตราของบริษัท ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญช่วง
เทศกาลปี ใ หม่ หรือ สงกรานต์ เป็ นต้น โดยจะต้อ งไม่อ ยู่ใ นรู ปเงินสดหรือ สิ่งเทียบเท่า เงินสด เช่น เช็ค บัตร
ของขวัญ หรือบัตรกํานัล เป็ นต้น ยกเว้นเป็ นการให้ในรูปของการส่งเสริมการขาย ซึง่ มีการกําหนดเกณฑ์ไว้ชดั เจน
และปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกันกับทุกคน
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท ต้องไม่รบั ของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รบั ของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วม
ประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนัน้ เป็ นต้น

3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น
จากลูกค้า หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะทําให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การให้และรับผลประโยชน์อ่ืน เช่น การเลีย้ งสังสรรค์รบั รอง จะต้องมั่นใจได้ว่าการรับรองนัน้ มิได้มีลกั ษณะเป็ น
การใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบ่อยครัง้ จนทําให้เกิดข้อผูกมัดกับผูท้ ่ีจดั การสังสรรค์รบั รองนัน้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจําปี และผ่านระบบการสื่อสาร
อื่นๆที่บริษัทมีอยู่ รวมไปถึงการแจ้งให้ลกู ค้า คู่คา้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึงนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านเอกสารแนะนํา
บริษัท
มาตรการนําไปปฏิบัตโิ ดยบริษัทและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. บริษัทจะแจ้งและจัดประชาสัมพันธ์ตอ่ บริษัทย่อย ให้นาํ มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นไปปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะจัดให้มีการจัดซือ้ สินค้าและบริการด้วยความเป็ นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้ จะดําเนินการประเมินเพื่อ
คัดเลือกผูข้ าย ผูใ้ ห้บริการ รวมถึงผูร้ บั เหมาตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งให้
ผูข้ าย ผูใ้ ห้บริการ รวมถึงผูร้ บั เหมารับทราบนโยบายและ มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นของบริษัทฉบับนี ้
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงาน ห้ามจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทําการ
คอร์รปั ชั่น
4. บริษัทจะยกเลิกการจัดซือ้ และว่าจ้าง หากพบว่าผูข้ าย ผูใ้ ห้บริการ รวมถึงผูร้ บั เหมากระทําการคอร์รปั ชั่นหรือให้
สินบน
ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle-Blowing Service)
บริษัท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่ได้รบั หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการกระทําที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบุคลากรของ
บริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบาะแสในการทุจริตคอร์รปั ชั่น ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทาง ดังนี ้
-

-

เลขานุการบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
e – mail:
ir.sikarin@gmail.com
โทรศัพท์:
0 – 2366 – 9900 ต่อ 2702

-

โทรสาร:

0 – 2366 – 9907

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็ นความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท้ ่ีมีหน้าที่รบั ผิดชอบ
ในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ในกรณีท่ีผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
เป็ นบุคลากรของบริษัท จะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการลดตําแหน่งงาน การพักงาน
การเลิกจ้าง การข่มขู่ หรือการกระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผแู้ จ้งดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีบทบาทหน้าที่ในการใช้ดลุ ยพินิจมอบหมายให้ผบู้ ริหารที่ตอ้ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือ่ ง
ที่ได้รบั การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทําหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุม้ ครองความ
ปลอดภัยของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูล เพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
เพื่อเป็ นการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้บคุ ลากรของบริษัท ได้ทราบอย่างทั่วถึง บริษัท ได้
นํานโยบายดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท) เว็บไซต์
บริษัท รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (56 – 1) และรายงานประจําปี (56 – 2) รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารแก่พนักงาน
ใหม่เพื่อให้ทราบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัท จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
มาตรการการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้เกี่ยวข้อง
• การสื่อสารข้อมูล โดยผ่านการประชุมของฝ่ ายบริหาร การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ Website รายงาน
ประจําปี หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ที่เกี่ ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้
พนักงาน ผูบ้ ริหาร บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้รบั ทราบ
• การเปิ ดเผยข้อมูล ผ่านรายงานประจําปี (Annual Report), Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มนั ใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดําเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ต่อพนักงาน
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ และผูเ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. บริษัทฯ จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงการ
จัดทําแผ่นพับ หรือประกาศเพื่อแจกจ่ายทั่วไป และการจัดทําสื่อต่างๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ทกุ ฝ่ าย/แผนกได้รบั ทราบโดยทั่วกัน
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทจะได้รบั การอบรม หรือรับทราบเกี่ ยวกับนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของการทุจริตคอร์รปั ชั่น ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถึง วิธีการรายงานในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รปั ชั่นเกิดขึน้
ซึ่งการอบรมให้ความรู จ้ ะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ดว้ ย เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
นํานโยบายไปปฏิบตั ิและบทลงโทษกรณีฝ่าฝื นนโยบาย
3. เผยแพร่นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นให้ผถู้ ือหุน้ บุคคลภายนอกหรือผูท้ ่สี นใจทราบช่องทางดังนี ้
- รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี แบบ 56-1 และรายงานประจําปี

- http://www.sikarin.com
4. ทําเอกสารแจ้งให้ลกู ค้าและคูค่ า้ ทุกรายทราบเพื่อสื่อสารนโยบายในเรื่องการรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลีย้ ง
รับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่คา้ การรับ/ มอบสิ่งตอบแทน เป็ นต้น โดยกระทํา ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ
โอกาสทางธุรกิจ
แนวทางปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณา
คัดเลือก การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้
รางวัล ต่ า งๆ ต่ อ พนัก งาน ซึ่ ง บริ ษั ท จะได้ค ํา นึ ง ถึ ง การต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น อย่ า งเคร่ง ครัด โดยการให้ค วามรู ้แ ก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยมี
การบรรจุไว้เป็ นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศน์พนักงาน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พนักงาน
ต้องปฏิบตั ิตามพร้อมบทลงโทษ ถ้ามีการฝ่ าฝื น ตลอดจนฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
เพื่อให้พนักงานเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ
มาตรการการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
กําหนดให้ฝ่ายกํากับและตรวจสอบจัดทําแผนงานการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแผนการตรวจสอบจะ
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการคอร์รปั ชั่น
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงทางด้านการคอร์รปั ชั่น จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ โดย
กําหนดขัน้ ตอนการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ฝ่ ายตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อ ยปี ละหนึ่งครัง้ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและแจ้งผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
2. หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องหารือผลการควบคุมภายใน เพื่อดําเนินการหาแนวทางควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม
3. หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ ายตรวจสอบจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ ทันที
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
แนวทางการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทเห็นถึงความสําคัญของการกํา กับ ดูแลกิ จ การที่ดี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้อ งกัน การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในบริษัท จึงทํานโยบายการป้องกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อปฏิบตั ิตามหลักการ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในทางบัญชีและการเงิน เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้ กฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดย
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทัง้ การจัดเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง หรือทําการตกต่าง
บัญชี รวมทัง้ จะต้องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบการเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิ ดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัตกิ ระบวนการลงโทษ
บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินยั แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากการเป็ นพนักงาน การไม่ได้
รับรูถ้ ึงนโยบายนี ้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนีไ้ ด้

