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นโยบายตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่ 

 
 
 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม โปรงใส 
รับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ตลอดจนไมยอมรับการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัทไดลงนาม
แสดงเจตนารมณเขารวมโครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซ่ึงบริษัทไดนําเจตนารมณดังกลาวมากําหนด                 
เพ่ิมเติมจากคูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ 
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  
 
 ทั้งน้ี นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันฉบับนี้ ไดรับการพิจารณาและอนุมัติแลว โดยมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 
1.  คาํนยิาม 
 
 ทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะในรูปแบบใด โดยใหหมายความรวมถึงการเสนอให สัญญา 
มอบให ใหคําม่ัน เรียกรอง หรือรับ ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสมตอเจาหนาที่รัฐ 
หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน คูคาธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือให
บุคคลดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปน
การใหไดมา หรือเพ่ือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนทางธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัท
ใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไดมา หรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมสําหรับตนเอง หรือผูอื่น หรือธุรกิจ      
เวนแต เปนกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคา                 
ใหกระทําได 
 
 การใหสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใด หมายถึง การเสนอใหสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ 
หรือประโยชนอื่นใด เพ่ือเปนสินนํ้าใจ เปนการจูงใจ เปนการตอบแทน หรือเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดี 
 
 การใหหรือรับสินบน  หมายถึง การเสนอให หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอ่ืนใด
เพ่ือจูงใจผูน้ันใหตัดสินใจ หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพ่ือใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการน้ัน
สําเร็จตามประสงคของตน โดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท 
 
2.  แนวทางปฏบิตัิตามนโยบายตอตานการทจุรติคอรรปัชั่น 
 
 หามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบทั้งกับหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของทั้งโดยทางตรงและทางออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงธุรกิจของ
บริษัท หรือผลประโยชนแกตนเอง อันไมเหมาะสมตามหลักจริยธรรม ไดแก การใหหรือรับวาจะให รวมถึงการรับ
สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัท เปนตน  
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 ทั้งน้ี นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ครอบคลุมถึง คูคาธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
ทุกฝาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ และบริษัทจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน และทําการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปช่ันทั่วทั้งองคกร เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
3.  นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏบิตั ิเพือ่ตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ 
 
 3.1 บริษัทไดกําหนดใหมีประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ ในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม หรือโอกาส
อื่นใดเพ่ือสรางบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาธุรกิจของ
บริษัท 
 
 3.2 บริษัทจัดใหมีการรายงานทางการเงินที่เช่ือถือได มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมิน
ความเสี่ยงดานการเกิดทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตามดูแลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสราง 
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 
 3.3 บริษัทใหความสําคัญในการเผยแพร สงเสริม และพัฒนาความรู ความเขาใจ แกบุคคลภายในองคกร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ตองปฏิบัติหนาที่กับผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึกที่ดี และวัฒนธรรม
องคกรที่ไมใหการยอมรับตอการทุจรติคอรรัปช่ัน 
 
 3.4 บริษัทกําหนดใหมีชองทางรองเรียน และแจงเบาะแส เกี่ยวกับการกระทําที่อาจนําไปสูการทุจริต
คอรรัปช่ันในบริษัท โดยบริษัทจะใหการคุมครอง และความเปนธรรมกับผูรองเรียนทุกกรณี ซ่ึงรวมถึงพนักงาน 
ที่ปฏิเสธการมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือผูที่ทําการแจงเรื่องทุจริตคอรรัปช่ันที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยบริษัท
ไดกําหนดชองทางดังกลาวไวใน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” 
 
 3.5 บริษัทจะถือวาการกระทํา การมีสวนรวม หรือการรูเห็นในการทุจริตคอรรัปช่ันเปนการกระทําผิดตอ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผูกระทําผิดน้ันจะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกําหนดไว และ 
หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 3.6 แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
 
 (1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
และคูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม 
 
 (2) กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะตองไมใชอํานาจหนาที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเอื้อประโยชนแกครอบครัว พวกพอง หรือ บุคคลที่ใกลชิด ไมวาโดยทางตรง หรือ
ทางออม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เชน กระทําการดวยวิธีใดๆ อันไมชอบธรรมเพ่ือจําหนายสินคา หรือบริการสวนตัว
ใหแกบริษัท หรือทําการแขงขันทางธุรกิจไมวาทางตรง หรือทางออมตอบริษัท เปนตน  
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 (3) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลย หรือ เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
ทุจริตคอรรัปช่ันอันอาจเกี่ยวของกับบริษัท โดยแจงใหผูบังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทําการแจงผาน 
“ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และ รับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะตองให 
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

 
 (4) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองไมเรียก หรือ รับผลประโยชนอื่นใดอันไมชอบธรรมจาก              
ผูมีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในขอกําหนดในการดําเนินการ เรื่อง การรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด และการให
สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด และจะตองระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูมีสวนไดเสียของบริษัท ซ่ึงอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผูบริหารของบริษัท 

 
 (5) พนักงานของบริษัทมีหนาที่ช้ีแจง และขอความรวมมือในการดําเนินการตามประกาศ นโยบายไมรับ
ของขวัญ ใหผูมีสวนไดเสียของบริษัททราบเปนระยะ เชน ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เปนตน  

 
 (6) หากพนักงานมีขอสงสัย ความลังเล หรือ ตกอยูในสภาวะกดดันใหมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน 
พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ  หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเม่ือ หรือ พนักงาน
สามารถทําการรองเรียนผาน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” 
ของบริษัท โดยผูแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดถือเปน
ความลับ  
 
 (7) ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือในการสงเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองคกรกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการควบคุม และตรวจสอบภายใน ในการใหขอมูล และติดตามผลการดําเนินการ หากพบ
การทุจริตคอรรัปช่ัน หรือมีขอมูลการทุจริตคอรรัปช่ันใดๆ โดยผูแจง ช้ีแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิ 
อยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดถือเปนความลับ 
 
4. ขอกาํหนดในการดาํเนนิการ 
 
 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท                     
การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน คูมือการกํากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทกําหนดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ 
ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งน้ี กรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังในประเด็นดังตอไปน้ี 
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 4.1   การรบัสิง่ของ หรอืประโยชนอืน่ใด 
 
 (1) บริษัทกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใดจาก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เปนตน 
 
 (2)   พนักงานมีหนาที่ช้ีแจงใหคูคาธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทราบถึงประกาศ นโยบายไมรับ
ของขวัญ ของบริษัท เปนระยะ และขอใหผูมีสวนไดเสียใหความรวมมือในการดําเนินการดังกลาว 
 
 (3) ในกรณีที่มีความจําเปนตองรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน คูคาไมทราบถึง
ประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ และไดนําสิ่งของมามอบใหแลว หรือ พนักงานตกอยูในเหตุการณที่ไมสามารถปฏิเสธ
การรับสิ่งของน้ันได ดวยตองรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล หรือ องคกรน้ันๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 (ก) กําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูรับสิ่งของ ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากเกินกวาน้ัน 
บริษัทไมอนุญาตใหรับสิ่งของ ไมวาในกรณีใด 
 
 (ข) เม่ือรับสิ่งของแลว จะตองนําสงไปยังฝายทรัพยากรบุคคลทันที เพ่ือดําเนินการตอสิ่งของน้ันๆ 
ตามความเหมาะสม เวนแตเปน (1) ของบริโภคที่มีวันที่หมดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชํารวย มูลคาไมเกิน 
500 บาท โดยผูจัดการฝายมีอํานาจในการพิจารณาแจกจายสิ่งของใหแกพนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแขงขัน การทําสัญญา 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะเพ่ือยกยองชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นไดใน
รูปแบบระหวางองคกร โดยมอบหมายใหระดับผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกลาวถือเปนทรัพยสิน
ของบริษัท 
 
 (5) บริษัทอนุโลมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับของชํารวยที่มีมูลคาไมเกิน 500 บาท 
ในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ หรืองานเสวนาตางๆ เชน ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุด
บันทึก เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณขององคกร หรืองานน้ันๆ ระบุไว เปนตน โดยมอบหมายใหผูบังคับบัญชา 
หรือระดับผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ และพิจารณาแจกจายของชํารวยใหแกพนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (6) การขอรับเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ (sponsor) สามารถกระทําไดในลักษณะระหวางองคกร 
โดยการดําเนินการขอรับเงินสนับสนุนตองผานการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท และไดรับการลงนามอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจลงนามเทาน้ัน 
 
 (7) การรับขอเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เย่ียมชมกิจการ โดยคูคาธุรกิจเปนผูออก
คาใชจาย สามารถทําได หากพิจารณาแลววาการรับขอเสนอดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท 
ทั้งน้ี ปจจัยที่ตองระวังการรับขอเสนอ มีดังน้ี 
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 (ก) ขอเสนอที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล มิใช ระหวางองคกร 
 (ข) ขอเสนอที่มิไดมีการระบุในขอตกลงสัญญา 
 (ค) ขอเสนอที่มีเจตนาในการทองเที่ยวมากกวาการใหเรียนรู 
 
 4.2  การใหสิง่ของ หรอืประโยชนอืน่ใด 
 
 บริษัทกําหนดเรื่องการใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด แกผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
สามารถปฏิบัติไดในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซ่ึงไมขัดตอกฎหมาย โดยใหขออนุมัติ
ดําเนินการจากระดับผูจัดการฝายขึ้นไป นอกจากน้ี เพ่ือหลีกเลี่ยงและปองกันการดําเนินการในลักษณะการใหสินบน 
อันอาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ัน บริษัทกําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมกอน
ดําเนินการ และเปนผูแทนมอบส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใดน้ันในนามตัวแทนของบริษัท 
 
 4.3  นโยบายเงนิบริจาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน 
 
 การให หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอ่ืนใดเพ่ือการกุศล ตองเปนไปอยาง
โปรงใส และชอบดวยกฎหมาย โดยตองม่ันใจไดวาการดําเนินการดังกลาวไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการให
หรือรับสินบน ทั้งน้ี ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลคาสูงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะนําเสนอตอกรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัท เปนผูลงนามอนุมัติ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายกรณีไป 
 
 4.4   นโยบายชวยเหลอืทางการเมอืง 
 
 บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกใฝในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไมนําเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช 
เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูมีอํานาจทางการเมือง ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งสิ้น 
 
 ทั้งน้ี บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชตําแหนง หนาที่ ทรัพยสิน 
เวลา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัท เพ่ือเอื้อประโยชน หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือ
องคกรการเมือง หรือสมาชิกขององคกรการเมือง ตลอดจนหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชอํานาจหนาที่ 
เพ่ือช้ีชวน กดดัน หรือบังคับใหเพ่ือนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชา ใหการสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง  
 
 4.5  ความสมัพนัธทางธรุกจิ และการจดัซือ้จดัจาง 
 
 หาม การให หรือ รับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคูคา คูสัญญา หรือ หนวยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท และการดําเนินการใดๆ ทางธุรกิจตองเปนไปอยางโปรงใส และไมขัดตอ 
บทบัญญัติตามกฎหมาย  
 
 อน่ึง ในการบริหารหวงโซอุปทาน เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันกับคูคาธุรกิจ บริษัทจะช้ีแจง และ
สงเสริมใหคูคาธุรกิจ ดําเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ จรรยาบรรณคูคาธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri 
Supplier Code of Conduct) 
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5. ความรบัผดิชอบ และขัน้ตอนการปฏบิตัใิหสอดคลองกบันโยบายตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่ 
 

คาํอธบิาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุงม่ันในการตอตาน
    การทุจริตคอรรัปช่ัน โดยมอบให ประธานอํานวยการ  
    ลงนามประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต 
    คอรรัปช่ัน     
  
2. คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังให  
    (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําการสอบทาน 
         แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตาน 
         การทุจริตคอรรัปช่ัน 
    (2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ พิจารณา 
         จรรยาบรรณธุรกิจ ใหสอดคลองกับนโยบาย 
         ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
    (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา 
         ประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปช่ัน  
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมิน 
    ตนเอง 71 ขอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
    อนุมัติ เพ่ือขอรับรองตอคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติ 
    ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  
    (CAC Council) 
 
4. ผูบริหารระดับสูง สื่อสารใหผูบริหาร และพนักงานทุกคน   
    ในองคกรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแสดง
    ความมุงม่ัน และวิธีการวัดผล เพ่ือสะทอนผลการ 
    ปฏิบัติงาน  
 
5. ฝายบริหารกําหนดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินผล 
    ตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันเปนประจําทุกป  
 

 
 
 
 

เร่ิมตน 

ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน                 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทําการสอบทานแบบ
ประเมนิตนเองเกีย่วกบั
มาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ขอ และ
นําเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุัติ เพ่ือขอรบัรองตอคณะกรรมการ

แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรปัชั่น  
(CAC Council) 

ผูบริหารระดับสูง สื่อสารใหทุกหนวยงานภายในองคกรรับทราบ และกําหนด
แนวปฏิบัติทีดี เพ่ือแสดงความมุงมัน่ตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่  

โดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามแบบประเมิน 

จัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมนิผล เปนประจําทุกป

ส้ินสุด 

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ พิจารณา 
จรรยาบรรณธรุกจิ 
ใหสอดคลองกับ
นโยบายตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชัน่ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง พิจารณา
ประเมนิความเส่ียง
ดานการคอรรัปชั่น 
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6. ชองทางรองเรยีน แจงเบาะแส และ รบัฟงความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel) 
 
 บริษัทเปดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหพนักงานและผูมีสวน 
ไดเสียทุกฝาย สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบุคลากร และ 
การปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป ตามชองทางดังตอไปน้ี 
 

 อีเมล CG@sansiri.com  
 

 ไปรษณยี ระบุหนาซองถึงผูรับแจงเบาะแสทานใดทานหน่ึง ดังตอไปน้ี 
o ประธานคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
o เลขานุการบริษัท (สํานักกฎหมาย)  
 

 โดยสงมายังที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท 
o บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 

 เวบ็ไซต https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance 
 

7. การคุมครอง และการรกัษาความลบัของผูรองเรยีน หรอื ผูทีเ่กี่ยวของ 
 
 บริษัทกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูที่เกี่ยวของกับ 
การรองเรียน ซึ่งบุคคลน้ันจะไดรับการคุมครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกปองและเก็บรักษาไวเปนความลับ 
ซ่ึงขอมูลและเอกสารหลักฐานทุกประการท่ีสามารถระบุตัวผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือ 
ผูที่เกี่ยวของได 
 
 บริษัทจะไมพิจารณาปรับลดตําแหนง ลงโทษ หรือ ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการใหผลในทางลบ 
ตอพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปช่ันแตอยางใดทั้งสิ้น แมวาการกระทําน้ันอาจจะทําใหบริษัทตองสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ 
 
8. การพจิารณาโทษ 
 
 หาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ฝาฝน ละเลย ละเวน หรือเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามนโยบายตอตาน 
การทุจริตคอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทํา
น้ันผิดตอกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอีกประการหน่ึงดวย  
 

 


