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ประกาศ  บริษัท ศักดิ์สยามลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 

 

บทน า 
 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส       
และเป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยตระหนักว่าความซื่อสัตย์
สุจริตดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัแและเป็นหลักการปฏิบัติที่ดีตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ
ธุรกิจและระบบการตลาดเสรีนิยม โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคมส่วนรวมในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงและความเจริแเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้
ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โปร่งใส 
 บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น โดยนโยบายฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  

(Conduct and Business Ethics) ตามท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ประกาศฉบับใดที่มีมาก่อนนี้ หากมีข้อความใด
ที่ขัดแย้งให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการก าหนดแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ 

2. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติส าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือ
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือมิให้ เกิดการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 

3. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการก ากับดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย
ฉบับนี้ 

4. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ รายงานในกรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่อง
ทางการติดต่อประสานงานตามท่ีก าหนดไว้ 

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ 
 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีการ
กระท าใด ๆ ในนามบริษัทฯ  
1. ค านิยามตามนโยบายนี้ 
 1.1 การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ต าแหน่ง หน้าที่ และ/หรือ
การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ ไปกระท าการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
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ตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้ อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้น กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
 การคอร์รัปชัน อาจกระท าได้หลายรูปแบบ และให้หมายความรวมถึง 

(1)  การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมือง  
(2)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้และรับบริจาค และการ

สนับสนุน 

(3)  การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและระหว่างหน่วยงานเอกชน 

(4)  การให้และรับของขวัแ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ 

(5)  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(6)  การจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าที่รัฐ 

(7)  การจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.2 การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่
ตัวเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทาง
การเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึง
ทรัพย์สิน สิ่งของ สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด เช่น 
การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาท างานของ
พนักงาน เป็นต้น 

 1.3 การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้และรับบริจาค และการสนับสนุน  หมายถึง การ
ให้/รับโดยบุคคลหรือนิติบุคคลจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท การกุศลและ/หรือเพ่ือสงเคราะห์
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องกับความถูกต้อง ความโปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการด าเนิน
ธุรกิจ การบริจาคและการสนับสนุนมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการเสนอเงินสด บริการ สินค้า หรือของใช้แล้ว 
รวมถึงการบรรเทาทุกข์ หรือช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การสนับสนุนการช่วยเหลือพัฒนา และยังสามารถ
หมายถึงสิ่งจ าเป็นในเวชบริบาลด้วย 

 1.4 การบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) หมายถึง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน 
โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอ่ืน ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้สามารถน าการบริจาคมาใช้
สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 
โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท 
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 1.5 ค่าอ านวยความสะดวก การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างหน่วยงานเอกชน 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายและรับเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอย่างไม่เป็น
ทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือการกระตุ้นให้
ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเป็นการกระท าอันชอบด้วย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุแาต การ
ขอหนังสือรับรอง การได้รับการบริการสาธารณะและการได้รับการบริการของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 

 1.6 การใหแ้ละรับของขวัญ ของก านัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมของบริษัท เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของ
มารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ส าหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือ
ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ส าหรับของขวัแอาจอยู่ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ บริการ บัตร
ก านัล ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบนหากเป็นการให้เพ่ือจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐให้กระท าการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ ทั้งนี้ มูลค่าของค่ารับรองและของขวัแที่บริษัทสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องเป็นการให้ตาม
ธรรมเนียมธุรกิจโดยสุจริตอย่างแท้จริง 

 1.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว 
หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรืออาจ
ขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้ 

 1.8 การจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาท างานให้กับบริษัทฯ และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือ
ข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดยผลของการกระท านั้น
มุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการก าหนดนโยบายเอ้ือประโยชน์บริษัทฯ ที่อดีต
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นท างานให้ 

 1.9 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทตามประกาศ 
 1.10 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการเขตธุรกิจ 
ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการสาขา 

 

2. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 2.1 การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมือง 
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน การช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าทางด้านการเงินหรือรูปแบบอ่ืนใด ต้องไม่กระท าการใดที่จะท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าบริษัทฯ 
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เกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และมีจุดยืนในความเป็นกลางทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 (1) ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือต้องไม่กระท าไปด้วยความ
คาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ  
 (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่
ด าเนินการใด ๆ ที่ท าให้บริษัทฯ สูแเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการเมือง 

 (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
 มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการสนับสนุนจะต้อง
จัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 

 2.2 การให้เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด การให้และรับบริจาคและการสนับสนุน 
 แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน  
 (1) การขออนุมัติงบประมาณ 
 ให้ฝ่ายบัแชีรวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริจาคหรือการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล และฝ่ายงานที่มีโครงการรับผิดชอบการบริจาคหรือการ
สนับสนุน เพ่ือขออนุมัติงบประมาณการบริจาคเพ่ือการกุศลประจ าปี ทั้งนี้ การบริจาคเพ่ือการกุศลต้องไม่เกิน
ที่กฎหมายก าหนดให้สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
 (2) การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสดการให้และรับบริจาคและการสนับสนุน 
 ให้ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่ในการรับเรื่องจากผู้ขอบริจาคในกรณีท่ีบริจาคเป็นสิ่งของหรือทรัพย์สิน ซึ่ง
ต้องตรวจสอบเอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ดังนี้ 
 (2.1) ให้ฝ่ายบุคคล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การมีอยู่จริงขององค์กรที่ ขอรับบริจาค และ
เอกสารประกอบ ดังนี้ 

(ก)  หนังสือขอ/รับบริจาค ระบุรายการและจ านวนสิ่งของหรือจ านวนเงิน ประกอบกับ
วัตถุประสงค์น าไปใช้ 

(ข)  เอกสารส าคัแการจัดตั้งขององค์กรที่ขอรับบริจาค (ถ้ามี) หรือ ตรวจสอบรายชื่อ
สถานศึกษา สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณกุศลที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอ
หักลดหย่อนเงินบริจาคในเว็บไซต์ 

(ค)  ภาพถ่าย แปลน แบบสิ่งปลูกสร้างที่จะน าสิ่งของที่ขอบริจาคไปใช้งาน 
(ง)  ตรวจสอบจ านวนสิ่งของที่ขอรับบริจาคเป็นไปตามเหตุผลและข้อเท็จจริงของโครงการ 
(จ)  ให้พิจารณาล าดับความส าคัแของโรงเรียน วัด องค์กรสาธารณกุศล หน่วยงาน

ราชการ ชุมชนที่บริษัทฯ ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
บริษัทฯ และสาขาเป็นล าดับต้น 
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 (2.2) กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ ให้ฝ่ายบุคคลส่งรายชื่อผู้ขอรับบริจาคที่ได้พิจารณาตามข้อ 
(2.1) สรุปชนิด จ านวน รายการสิ่งของ ให้ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ ตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีสภาพพร้อมน าไปใช้
งาน/บริจาคได้ภายใน 1 สัปดาห์ 
 (2.3) ให้ฝ่ายบัแชี ตรวจสอบงบประมาณ ต้นทุนการบริจาคสิ่งของ สามารถบันทึกเป็น
รายจ่ายในการบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ น าไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ รวมถึงภาระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่บริษัทฯ ต้องจ่ายช าระจากการบริจาคและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามวงเงินที่ได้รั บอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 (2.4) กรณีบริจาคเป็นเงินสดให้หน่วยงานผู้ขอรับบริจาค (ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 3.2.2.1 
แล้ว) ใหส้ั่งจ่ายเงินในนามองค์กรที่ขอรับบริจาคเท่านั้น 
 (2.5) กรณีที่บริจาคเป็นของใช้ ของขวัแ อาหารที่ต้องหาซื้อของมาบริจาคในกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่บริษัทก าหนดไว้
ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
 (2.6) ให้เลขานุการฝ่ายงานที่มีโครงการรับผิดชอบการบริจาคเพ่ือการกุศล รวบรวมเอกสาร
การบริจาคในแต่ละงวด น ารายงานในที่ประชุมฝ่ายงานที่มีโครงการรับผิดชอบการบริจาคเพ่ือการกุศล เพ่ือ
ทราบในการประชุมฝ่ายงานที่มีโครงการรับผิดชอบการบริจาคเพ่ือการกุศลครั้งถัดไป 
 มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ 
  (1) อ านาจอนุมัติในการบริจาค ผู้มีอ านาจในการอนุมัติการบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติและอ านาจในการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฉบับที่บังคับใช้ล่าสุดขณะนั้นเป็นเกณฑ์ 
  (2) การส่งมอบสิ่งของหรือทรัพย์สินที่บริจาค ให้ฝ่ายบุคคลประสานงานส่งมอบสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินให้กับผู้ขอรับบริจาค โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสิ่ งของและท าพิธีการส่งมอบ
พร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ส าหรับรายที่ไม่ได้รับอนุมัติบริจาค ให้ฝ่ายบุคคลติดต่อแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับ
บริจาคทราบต่อไปด้วย 
  (3) การจัดส่งเอกสารการบริจาค ให้ฝ่ายบุคคลขอหลักฐานการรับบริจาค และส่งต้นฉบับเอกสาร
การบริจาคทั้งหมดให้ฝ่ายบัแชีไว้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร ได้แก่ 
 (ก)  หนังสือขอรับบริจาค 
 (ข)  ภาพถ่าย แปลน แบบสิ่งปลูกสร้างที่ขอรับบริจาคสิ่งของ 
 (ค)  เอกสารส าคัแการจัดตั้งขององค์กรที่ขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
 (ง)  หนังสือขอบคุณ หรือใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน 
 (จ)  ใบรับเงินบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ าเป็น) ส าหรับการบริจาคเป็นเงิน หรือ

ทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 (ฉ)  ภาพถ่ายการส่งมอบบริจาค กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
  (4) การสอบทาน ให้ฝ่ายบุคคลตรวจสอบภายหลังการให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสดการให้
และรับบริจาคและการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ขอมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริจาคครั้งต่อไป 
และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในที่ก ากับดูแล มีหน้าที่สอบทานการบริจาคเพ่ือการกุศลตามแนวทางและแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี โดยให้เป็นไปตามค าสั่งฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีรายการใดผิดปกติหรือมี
การปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัททราบทันท ี 
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 2.3 ค่าอ านวยความสะดวก การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างหน่วยงานเอกชน 
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก การให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างหน่วยงานเอกชนในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ด าเนินการใด 
ๆ และไม่ยอมรับการกระท าใด ๆ เพ่ือแลกกับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ  การจ่ายค่าอ านวย
ความสะดวกที่อาจน าไปสู่การคอร์รัปชัน ถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระท า 
  มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ได้จ่ายค่าอ านวย
ความสะดวก การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างหน่วยงานเอกชนเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน 

 2.4 การใหแ้ละรับของขวัญ ของก านัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ 
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน 
  (1) บริษัทฯ ก าหนดให้สามารถจ่ายและรับเงินที่เก่ียวเนื่องกับค่าของขวัแ ของก านัล ค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายลักษณะเป็นการให้บริการโดยปกติของ
ธุรกิจโดยไม่ได้มีผลกระทบการด าเนินงานของบริษัท หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการทุจริต 
  (2) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถให้หรือรับของขวัแ      
ของก านัล และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองแก่หรือจากบุคคลใด ๆ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและ      
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดคือ ต้องเป็นการให้ในนามบริษัทฯ โดยไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิด
ความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็น
ปกติก็เป็นสิ่งที่กระท าได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที่บริษัทก าหนด  
  มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ได้ให้การให้และ
รับของขวัแ ของก านัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน 

 2.5 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน 
 (1) ละเว้นการประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะ
เดียวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 (2) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย เช่น การด ารงต าแหน่งใด ๆ ของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น 
และต้องรายงานให้บริษัททราบทันที 
 (3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 
  มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ได้ให้การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน 
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 2.6 การจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ  
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการว่าจ้างพนักงานรัฐเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาแ เว้นแต่มีความจ าเป็นในช่วงสถานการณ์เวลานั้น ๆ คณะกรรมการ
จะพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามความเหมาะสม 
  มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ/ที่ปรึกษา/
ผู้บริหาร/พนักงาน ของบริษัทที่เข้าท าหน้าที่ด้านงานนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งเหตุผลที่เข้าไปด ารง
ต าแหน่งหรือท าหน้าที่ด้านงานนโยบาย และเผยแพร่ในเอกสารของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

 2.7 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน และ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการอนุมัติการขอซื้อ และการสั่งซื้อตามกรอบอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ มีการ
เปรียบเทียบราคาผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผู้ขาย/ผู้
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
  มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ หรือเสนอให้ หรือให้ ซึ่ง
เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจจะ
ท าให้บริษัทฯ ได้รับสินค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือสิ่งอ่ืนใดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือตามข้อตกลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการของ
บริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่พบเห็นการเรียกหรือรับ หรือเสนอให้ หรือให้ ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ดังกล่าว 
ให้ผู้พบเห็นแจ้งผู้บังคับบัแชาทราบโดยทันที และหาทางยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น หรือหาทางแก้ไขเพ่ือ
บรรเทาความเสียหายใด ๆ ทั้งบริษัทฯ และคู่สัแแาที่อาจจะเกิดขึ้น  

 2.8 บริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจและคู่ค้า 
  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลและเห็นความส าคัแในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนการ
ด าเนินกิจการและธุรกิจของบริษัท ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการ มุ่งส ่งเสร ิมให้พน ักงานท ุกคนปฏ ิบัต ิตามและเพ่ือเป ็นแนวทางให้ค ู่ค ้านำไปปฏ ิบัติ เพ่ืออธ ิบายถึงความ
คาดหวังที่บริษัทฯ ม ีต ่อบริษัทคู่ค ้าในเรื่องความซื่อส ัตย์และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หล ักปฏ ิบัต ิด ้าน
แรงงานและส ิทธิมน ุษยชน ส ุขภาพ อาช ีวอนามัยและความปลอดภ ัยของพน ักงานและด ้านการจ ัดการ
ส ิ่งแวดล ้อม เป ็นต ้น โดยบริษัทฯ จะให ้ความช ่วยเหล ือ ส ่งเสร ิมและสนับสน ุนให้ค ู่ค้าน าหล ักการด ังกล ่าวไป
ปฏิบัติกับค ู่ค ้าตามความเหมาะสม   
  มาตรการควบคุมและการน าสื่อสาร บริษัทฯ จะน านโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสื่อสารเพ่ือถือปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมี
อ านาจในการควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ ก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการสื่อสารให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ น านโยบายไปปฏิบัติ โดยให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการจัดท าจดหมายชี้แจงนโยบาย ด้วยหนังสือเวียน ส่ง E-Mail จัด 
Event และ/หรืองานสัมมนา  
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 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับบริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจ และคู่ค้า 
 บริษทัฯ ก าหนดให้บริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจ และคู่ค้า มีการด าเนินการดงันี้ 
 (1) จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ยักยอก เสนอรับสินบน หรือตกลง
ว่าจะร ับของก าน ัล ผลตอบแทน เพ่ือใหไ้ด้มาซ ึ่งการได ้ร ับส ิทธิพ ิเศษจากบริษัทฯ และค ู่ค ้าต ้องก าหนดมาตรการ
ป้องกันไม่ให้พน ักงานของคู่ค ้ามีส ่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงฝ ึกอบรมตามนโยบายการต่อต ้านท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ันของ
บริษทัฯ 
 (2) จะต ้องหล ีกเล ี่ยงการมีผลประโยชน ์ท ับซ้อนของพน ักงานค ู่ค ้าต ่อบริษัท รวมถึงความค ิดที่จะมี
ผลประโยชน ์ท ับซ้อน 
 (3) จะต ้องหล ีกเล ี่ยงการละเมดิส ิทธิในทร ัพย์ส ินทางปัแแาและต ้องปฏ ิบัต ิตามกฎหมายกฎระเบ ียบ
ของประเทศท ี่คู่ค ้าด าเนินธุรกิจ 
 (4) จะต ้องเก็บร ักษาความล ับข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงพน ักงานต้องไม่เป ิดเผยข ้อมูลเพ่ือ 
ผลประโยชน ์ของต ัวเอง 
 (5) จะต ้องร ักษาไว้ซ่ึงช ื่อเส ียงของบริษทัฯ มีส ่วนร่วมในการพ ัฒนาและมีความรับผ ิดชอบต ่อส ังคม 

 (6) จะต ้องต ่อต้านการผ ูกขาดทางการค ้า ส ่งเสร ิมการแข ่งขันทางธุรกิจอย่างเป ็นธรรม 

 (7) จะต ้องมีการจ ัดทำบัแช ีท ี่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจอย่างถูกต ้องและครบถ ้วน 

 (8) จะต ้องด าเนินธุรกิจด ้วยการแข ่งขันอย่างเป ็นธรรม ต ่อต ้านการผ ูกขาดและจะต ้องส ื่อสาร
ข้อกำหนดในจรรยาบรรณให้กับบริษัทค ู่ค ้าของตนในลำด ับถ ัดไปทราบ และเฝ ้าตรวจสอบว่ามีการปฏ ิบัต ิตาม
จรรยาบรรณตลอดจนกฎหมายและข้อบ ังค ับท ี่เกี่ยวข้อง 
 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันและ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการด าเนินงานเพ่ือให้มีการพิจารณาปัแหา        
ที่ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้  ทั้ งนี้  หากมีการปรับปรุงหรือทบทวนนโยบายเ พ่ือให้        
สอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น  
ผู้ด าเนินการ ติดตาม และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท     
เพ่ือทราบนโยบายและผลการประเมินความเสี่ยงต่อไป 
 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
ก ากับให้พนักงานน านโยบายไปปฏิบัติจริงตามกระบวนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกระบวนการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ 
 3.3 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัแชารับทราบท าให้เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนสื่อสารให้ตระหนักรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน    
นโยบายฉบับนี้  โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยห้ามไม่ให้บุคคลทุกระดับ เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับ            
การทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จัก ในกรณีพบเห็นการกระท าอันเป็น      
การฝ่าฝืนจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัแชาโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้ 
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4. นโยบายสนับสนุนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 4.1 การบริหารและประเมินความเสี่ยง 
  (1) ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนและการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน และจะต้องสื่อสารไปยังพนักงานระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจและร่วมมือกัน เพ่ือจัดการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  บริษัทฯ จะจัดท าการประเมินความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมี   
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชัน โดยท าการทบทวนนโยบายการ      
บริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได ้
 4.2 การควบคุมภายใน 
 

 (1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือจัดการการทุจริตคอร์รัปชัน โดย        
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การด าเนินการของกระบวนการบัแชีและการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ การ
ปฏิบัติงานด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ รวมไปถึงกระบวนการอ่ืน ๆ ในบริษัทฯ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
 (2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้านการทุจริต     
คอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการประเมินตามระบบของการควบคุมภายในที่ประกอบด้วย การ
ประเมินสภาพแวดล้อม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการ
ควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ 
 4.3 การตรวจสอบบัญชี การเก็บรักษาและการรายงานสถานะทางการเงิน 
 (1) บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายงานทางบัแชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อน
บันทึกรายการเข้าระบบบัแชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัแแาหรือข้อตกลง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัแชีและนโยบายการบัแชี
อย่างเหมาะสม 
 (2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
และต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายด าเนินงานหรือ
ค่าใช้จ่ายลงทุนนั้น 
 (3) บริษัทฯ ก าหนดให้มีกลไกลการรายงานสถานะทางการเงิน จะต้องจัดท าอย่างถูกต้องแม่นย า
ตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัแอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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 4.4 การบริหารด้านบุคคล 
 บริษัทฯ จะน านโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ 
ครอบคลุมถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และรวมถึงทุกกระบวนการในด้านการบริหารงานบุคคลที่มีผล
ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ 
 (1) บุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สะท้อนถึงมุ่งมั่นอย่างมีส่วนร่วม 
จะได้รับพิจารณาผลปฏิบัติงานเมื่อมีการคัดเลือก การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อน
ต าแหน่งสูงกว่าบุคคลอื่นตามโอกาส 
 (2) บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับบุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่ถูก
ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบเมื่อปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท าจะท าให้บริษัทสูแเสีย
โอกาสทางธุรกิจก็ตาม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะช่วยสร้าง
คุณค่าให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและยาวนาน และนอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ยอมให้ผู้ใดมากระท าการ
ข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 
 (3) บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ฉบับนี้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ เมื่อมีการประกาศใช้ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
ภายหลังตามความเหมาะสม ผ่านระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร (Intranet) และ E-Mail นอกจากนี้ยัง
สามารถหาอ่านนโยบายโดยรวมและข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.saksiam.com) 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
ทั่วถึง 
  
 (4) บริษัทมีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ ถึงความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และบทลงโทษในกรณีที่
พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
 (5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะพนักงานที่เก่ียวข้องกับรายการที่มีความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
  
5. การพัฒนามาตรการการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด
เกิดข้ึนที่มีสาระส าคแั บริษัทฯ จะพัฒนาและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ 
 
 
 



นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

11 

 

 

6. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยหรือในกรณีที่มีค าถามหรือไม่แน่ใจ ว่า
การกระท าใดอาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ควรปรึกษากับผู้บังคับบัแชาโดยตรง หรือแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนตามช่องทางทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 
 
7. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 (1)  หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันจะต้อง
รายงานและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
 (ก)  ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-892-820-321 
 (ข)  ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.saksiam.com 
 (ค)  ผ่านจดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายัง “ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน” ตามท่ีอยู่ต่อไปนี้ 
   บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
   อาคารส านักงานใหแ่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอิฐ 
   อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
 (ง)  ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ (ค) มีดังนี ้
   -   คณะท างานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 (2)  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งเข้านี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม
ค าสั่งศาล และ/หรือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
 (3)  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและจะได้รับความคุ้มครอง
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อ านาจบังคับบัแชาในทางมิชอบหรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรม   
 (4)  ผู้แจ้งจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาใน
การกลั่นแกล้งให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย 
ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 

8. นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องอ่านท าความเข้าใจนโยบายและคู่มืออ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethic) 
(2) ประกาศบริษัทฯ เรื่องบทลงโทษการทุจริตภายในบริษัท 
(3) ประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้องกันการทุจริต  
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9. บทลงโทษ 
 (1) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใด 
จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ทัณฑ์บน ให้ออกหรือเลิกจ้าง 
ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจ าเป็น ทั้งนี้ แล้วแต่ฐานความผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ รวมถึงอาจมีการด าเนินคดีทั้ง
ทางแพ่งและอาแาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา 
 (2) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
แนวทางตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณายุติการท าธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

10. การติดตามและทบทวน 
 (1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 
 (2) มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ติดตามให้เกิดการปฏิบัติจริงและตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะหารือผลการ
ตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบต่อไป 
 
 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ได้รับการทบทวนและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 

 
 

(นายศิวพงศ์  บุแสาลี) 
กรรมการผู้จัดการ 
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