สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ถึง ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน
ในการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นนอกจากจะให้ความสาคัญในด้าน
เศรษฐกิจยังต้องควบคู่กับการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมธุรกิจอย่างโปร่งใส และรักษาบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ ตลอดจนได้เข้าร่วม
ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อการประกอบธุรกิจที่
โปร่งใส บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่างสิน้ เชิง และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้/รับสินบน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ มุ่งมั่นที่จะนาระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
แนวทางปฏิบตั ิในการให้/รับ ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดฉบับนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น หลักการบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิ เพื่อที่จะช่วยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นาไปปฏิบตั ิในกรณีท่ีตอ้ งเผชิญกับเรื่องดังกล่าว
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานคนใดเกิดความไม่ม่ นั ใจว่าการกระทาใด อาจเข้าลักษณะเป็ นการให้/รับสินบน หรือ
การคอร์รปั ชั่น
ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัท
อย่างเคร่งครัด

นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวปฏิบตั ิทดี่ ดี ้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถนามาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจนามาซึ่งความลาบาก
ใจและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทาให้บริษัทฯเสียประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้พนักงาน
มีแนวปฏิบตั ิเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และระเบียบว่าด้วยข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
o

1.1 การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกตามประเพณีนิยม* สามารถกระทาได้โดยต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง มูลค่าของขวัญที่ให้ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดและไม่เป็ นการฟุ่ มเฟื อย รวมทัง้ ควรงด
การให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจต่อ กัน และควรให้ใน
รูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ดังต่อไปนี ้
▪

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

▪

1.1.2 สินค้าที่ใช้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ (Corporate Logo/Corporate Brand)

▪

1.1.3 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริ สินค้าชุมชนในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการของบริษัท
หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

o

1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดาเนินการให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ

o

1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องของ
เจ้าหน้าที่รฐั ลูกค้า คู่คา้ และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน

o

1.4 ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เอง
หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ

2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
o

2.1 บุคลากรของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และ
มีหน้าที่แจ้งให้บคุ คลภายนอกทราบถึงนโยบายการรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

o

2.2 กรณีท่ีมีความจาเป็ นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอ้ งรับของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่
สามารถส่งคืนได้ ให้แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อดาเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดาเนินการบริจาค
ให้บคุ คลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่

o

▪

2.2.1 กรณี เป็ นของบริโภค ให้เป็ นดุลยพินิจของผูบ้ ังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รบั ของขวัญใน
การบริหารจัดการ

▪

2.2.2 กรณี ป ฏิทิ น ไดอารี่ ที่ใช้เป็ นสื่อ ประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนัก งานสามารถรับเป็ น
ของขวัญส่วนตัวได้

▪

2.2.3 กรณีของขวัญมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ใ นประเพณีนิยม
และการปฏิเสธของขวัญ อาจทาให้เกิดความไม่พอใจ หรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้แจ้งรายละเอียดการรับของขวัญ เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา/ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและควรรับหรือไม่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรับของขวัญส่งให้
ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร

▪

2.2.4 หากผูบ้ ังคับบัญ ชา/ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน พิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ
ให้คืนของขวัญแก่ผใู้ ห้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งคืนกลับผูใ้ ห้ได้ ให้ส่งมอบของขวัญ
ดังกล่าวให้เป็ นสิทธิ ของหน่วยงานโดยเร็ว และหน่วยงานกาหนดทางเลือกในการจัดการ
ของขวัญ เช่น บริจาคองค์กรการกุศล

2.3 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากลูก ค้า หรื อ ผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้อ งกับ ธุร กิ จ ของบริษั ท ฯ ไม่ ว่า กรณี ใด รวมทั้งท าให้ก ารปฏิ บัติ ง าน
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้

บุคลากรของบริษัทฯต้องทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดา้ นการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถาม ได้ท่ี ส่วนกากับและดูแล ธรรมาภิบาลองค์กร ติดต่อ สานักเลขา
คุณธนิดา เกรียงพานิช E-mail : tanida@ziga.co.th

