นโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
(ฉบับประมวล)

ทบทวนและปรับปรุงลาสุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
บริ ษัท แสนสิ ริ จํ า กั ด (มหาชน) ยึ ด มั่ นในการดํ าเนินธุ ร กิ จด วยความซื่ อ สัตย สุ จริ ต มี จริ ยธรรม โปร ง ใส
รับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนไมยอมรับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัทไดลงนาม
แสดงเจตนารมณเขารวมโครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซึ่งบริษัทไดนําเจตนารมณดังกลาวมากําหนด
เพิ่มเติมจากคูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทั้งนี้ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นฉบับนี้ ไดรับการพิจารณาและอนุมัติแลว โดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
1. คํานิยาม
ทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะในรูปแบบใด โดยใหหมายความรวมถึงการเสนอให สัญญา
มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมตอเจาหนาที่รัฐ
หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน คูคาธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อให
บุคคลดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปน
การใหไดมา หรือเพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนทางธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัท
ใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมา หรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมสําหรับตนเอง หรือผูอื่น หรือธุรกิจ
เวนแต เปนกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคา
ใหกระทําได
การใหสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใด หมายถึง การเสนอใหสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด เพื่อเปนสินน้ําใจ เปนการจูงใจ เปนการตอบแทน หรือเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
การใหหรือรับสินบน หมายถึง การเสนอให หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด
เพื่อจูงใจผูนั้นใหตัดสินใจ หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพื่อใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการนั้น
สําเร็จตามประสงคของตน โดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
2. แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น
หามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งกับหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของทั้งโดยทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจของ
บริษัท หรือผลประโยชนแกตนเอง อันไมเหมาะสมตามหลักจริยธรรม ไดแก การใหหรือรับวาจะให รวมถึงการรับ
สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัท เปนตน
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ทั้ง นี้ นโยบายตอ ต านการทุจริ ตคอรรั ปชั่ น ครอบคลุ มถึง คูคาธุ ร กิจ ลูก คา และผูมีสวนได เสียของบริ ษัท
ทุกฝาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ และบริษัทจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และทําการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นทั่วทั้งองคกร เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
3.1 บริษัทไดกําหนดใหมีประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ ในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม หรือโอกาส
อื่นใดเพื่อสรางบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาธุรกิจของ
บริษัท
3.2 บริษัทจัดใหมีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมิน
ความเสี่ยงดานการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ เพื่อสราง
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
3.3 บริษัทใหความสําคัญในการเผยแพร ส งเสริม และพัฒนาความรู ความเขาใจ แก บุคคลภายในองคกร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ตองปฏิบัติหนาที่กับผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อนําไปสูการสรางจิตสํานึกที่ดี และวัฒนธรรม
องคกรที่ไมใหการยอมรับตอการทุจริตคอรรัปชั่น
3.4 บริ ษั ท กํ า หนดให มี ช อ งทางร อ งเรี ย น และแจ ง เบาะแส เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ที่ อ าจนํ า ไปสู ก ารทุ จ ริ ต
คอร รั ป ชั่น ในบริ ษัท โดยบริ ษัทจะให การคุ ม ครอง และความเป นธรรมกับ ผู ร อ งเรี ยนทุ ก กรณี ซึ่ งรวมถึ งพนั ก งาน
ที่ปฏิเสธการมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือผูที่ทําการแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยบริษัท
ไดกําหนดชองทางดังกลาวไวใน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)”
3.5 บริษัทจะถื อวาการกระทํา การมีสวนรวม หรือการรู เห็นในการทุ จริตคอร รัปชั่ นเป นการกระทํา ผิดต อ
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จของบริ ษั ท โดยผู ก ระทํ า ผิ ด นั้ นจะได รั บ การพิ จารณาโทษทางวิ นั ยที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดไว และ
หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.6 แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และคูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
(2) กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะตองไมใชอํานาจหนาที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเอื้อประโยชนแกครอบครัว พวกพอง หรือ บุคคลที่ใกลชิด ไมวาโดยทางตรง หรือ
ทางออม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เชน กระทําการดวยวิธีใดๆ อันไมชอบธรรมเพื่อจําหนายสินคา หรือบริการสวนตัว
ใหแกบริษัท หรือทําการแขงขันทางธุรกิจไมวาทางตรง หรือทางออมตอบริษัท เปนตน
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(3) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
ทุจริตคอรรัปชั่นอันอาจเกี่ยวของกับบริษัท 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 ซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผูบริหารของบริษัท
(5) พนักงานของบริษัทมีหนาที่ชี้แจง และขอความรวมมือในการดําเนินการตามประกาศ นโยบายไมรับ
ของขวัญ ใหผูมีสวนไดเสียของบริษัททราบเปนระยะ เชน ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เปนตน
(6) หากพนักงานมีขอสงสัย ความลังเล หรือ ตกอยูในสภาวะกดดันใหมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น
พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเมื่อ หรือ พนักงาน
สามารถทําการรองเรียนผาน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)”
ของบริษัท โดยผูแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดถือเปน
ความลับ
(7) ผู บ ริ หาร และพนั ก งาน จะต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการส ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ภ ายในองค ก รกั บ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการควบคุม และตรวจสอบภายใน ในการใหขอมูล และติดตามผลการดําเนินการ หากพบ
การทุ จริ ตคอร รั ปชั่ น หรื อมี ข อมู ลการทุ จริ ตคอร รั ปชั่ นใดๆ โดยผู แจ ง ชี้ แจง หรื อร องเรี ยน จะได รั บการคุ มครองสิ ทธิ
อยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดถือเปนความลับ
4. ขอกําหนดในการดําเนินการ
นโยบายต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ครอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน คูมือการกํากับดูแล
กิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และแนวปฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดเพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น การ
ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังในประเด็นดังตอไปนี้
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4.1 การรับสิง่ ของ หรือประโยชนอนื่ ใด
(1) บริษัทกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใดจาก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เปนตน
(2) พนักงานมีหนาที่ชี้แจงใหคูคาธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทราบถึงประกาศ นโยบายไมรับ
ของขวัญ ของบริษัท เปนระยะ และขอใหผูมีสวนไดเสียใหความรวมมือในการดําเนินการดังกลาว
(3) ในกรณีที่มีความจําเปนตองรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน คูคาไมทราบถึง
ประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ และไดนําสิ่งของมามอบใหแลว หรือ พนักงานตกอยูในเหตุการณที่ไมสามารถปฏิเสธ
การรับสิ่งของนั้นได ดวยตองรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล หรือ องคกรนั้นๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้
(ก) กําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูรับสิ่งของ ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากเกินกวานั้น
บริษัทไมอนุญาตใหรับสิ่งของ ไมวาในกรณีใด
(ข) เมื่อรับสิ่งของแลว จะตองนําสงไปยังฝายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดําเนินการตอสิ่งของนั้นๆ
ตามความเหมาะสม เวนแตเปน (1) ของบริโภคที่มีวันที่หมดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชํารวย มูลคาไมเกิน
500 บาท โดยผูจัดการฝายมีอํานาจในการพิจารณาแจกจายสิ่งของใหแกพนักงานตามความเหมาะสม
(4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแขงขัน การทําสัญญา
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะเพื่อยกยองชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นไดใน
รูปแบบระหวางองคกร โดยมอบหมายใหระดับผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกลาวถือเปนทรัพยสิน
ของบริษัท
(5) บริษัทอนุโลมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับของชํารวยที่มีมูลคาไมเกิน 500 บาท
ในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ หรืองานเสวนาตางๆ เชน ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุด
บันทึก เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณขององคกร หรืองานนั้นๆ ระบุไว เปนตน โดยมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
หรือระดับผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ และพิจารณาแจกจายของชํารวยใหแกพนักงานตามความเหมาะสม
(6) การขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น หรื อ สิ่ ง ของ (sponsor) สามารถกระทํ า ได ใ นลั ก ษณะระหว า งองค ก ร
โดยการดําเนินการขอรับเงินสนับสนุนตองผานการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท และไดรับการลงนามอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจลงนามเทานั้น
(7) การรับข อเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดู งาน หรื อ เยี่ยมชมกิจการ โดยคู คาธุรกิจเปนผูออก
คาใชจาย สามารถทําได หากพิจารณาแลววาการรับขอเสนอดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท
ทั้งนี้ ปจจัยที่ตองระวังการรับขอเสนอ มีดังนี้
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(ก) ขอเสนอที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล มิใช ระหวางองคกร
(ข) ขอเสนอที่มิไดมีการระบุในขอตกลงสัญญา
(ค) ขอเสนอทีม่ ีเจตนาในการทองเที่ยวมากกวาการใหเรียนรู
4.2 การใหสงิ่ ของ หรือประโยชนอนื่ ใด
บริษัทกําหนดเรื่องการใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด แกผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
สามารถปฏิบัติไดในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย โดยใหขออนุมัติ
ดําเนินการจากระดับผูจัดการฝายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันการดําเนินการในลักษณะการใหสินบน
อันอาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทกําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมกอน
ดําเนินการ และเปนผูแทนมอบสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดนั้นในนามตัวแทนของบริษัท
4.3 นโยบายเงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอื่นใดเพื่อการกุศล ตองเปนไปอยาง
โปรงใส และชอบดวยกฎหมาย โดยตองมั่นใจไดวาการดําเนินการดังกลาวไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการให
หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลคาสูงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะนําเสนอตอกรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัท เปนผูลงนามอนุมัติ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายกรณีไป
4.4 นโยบายชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกใฝในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไมนําเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูมีอํานาจทางการเมือง ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชตําแหนง หนาที่ ทรัพยสิน
เวลา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือ
องคกรการเมือง หรือสมาชิกขององคกรการเมือง ตลอดจนหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชอํานาจหนาที่
เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับใหเพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชา ใหการสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง
4.5 ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซือ้ จัดจาง
หาม การให หรือ รับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคูคา คูสัญญา หรือ หนวยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท และการดําเนินการใดๆ ทางธุรกิจตองเปนไปอยางโปรงใส และไมขัดตอ
บทบัญญัติตามกฎหมาย
อนึ่ง ในการบริหารหวงโซอุปทาน เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นกับคูคาธุรกิจ บริษัทจะชี้แจง และ
สงเสริมใหคูคาธุรกิจ ดําเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ จรรยาบรรณคูคาธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri
Supplier Code of Conduct)
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5. ความรับผิดชอบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
คําอธิบาย
1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุงมั่นในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น โดยมอบให ประธานอํานวยการ
ลงนามประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
2. คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งให
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ พิจารณา
จรรยาบรรณธุรกิจ ใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
ประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมิน
ตนเอง 71 ขอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ เพื่อขอรับรองตอคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(CAC Council)

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เริ่มตน

ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกีย่ วกับ
มาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน่

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ พิจารณา
จรรยาบรรณธุรกิจ
ใหสอดคลองกับ
นโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน่

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง พิจารณา
ประเมินความเสี่ยง
ดานการคอรรัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ขอ และ
นําเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ เพื่อขอรับรองตอคณะกรรมการ
แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น
(CAC Council)

ผูบริหารระดับสูง สื่อสารใหทุกหนวยงานภายในองคกรรับทราบ และกําหนด
แนวปฏิบัติทีดี เพื่อแสดงความมุง มัน่ ตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่
โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน
จัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินผล เปนประจําทุกป

4. ผูบริหารระดับสูง สื่อสารใหผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ในองคกรรั บทราบนโยบายและแนวปฏิบั ติในการแสดง
ความมุงมั่น และวิธีการวัดผล เพื่อสะทอนผลการ
ปฏิบัติงาน

สิ้นสุด

5. ฝายบริหารกําหนดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินผล
ตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนประจําทุกป
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6. ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และ รับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)
บริษัทเปดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหพนักงานและผูมีสวน
ไดเสียทุก ฝา ย สามารถรองเรียน หรือแจ งเบาะแส หรื อแสดงความคิ ดเห็น เพื่ อนํ าไปสู การพั ฒนาบุ คลากร และ
การปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป ตามชองทางดังตอไปนี้
 อีเมล CG@sansiri.com
 ไปรษณีย ระบุหนาซองถึงผูรับแจงเบาะแสทานใดทานหนึ่ง ดังตอไปนี้
o ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
o เลขานุการบริษัท (สํานักกฎหมาย)
โดยสงมายังที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
o บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 เว็บไซต https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance
7. การคุม ครอง และการรักษาความลับของผูร อ งเรียน หรือ ผูท เี่ กี่ยวของ
บริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารคุ ม ครองผู แ จ ง เบาะแส ผู ร อ งเรี ย น ผู ใ ห ข อ มู ล ผู เ ป น พยาน หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การรองเรียน ซึ่งบุคคลนั้นจะไดรับการคุมครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกปองและเก็บรักษาไวเปนความลับ
ซึ่ งข อมู ลและเอกสารหลั กฐานทุ กประการที่ สามารถระบุ ตั วผู แจ งเบาะแส ผู ร องเรี ยน ผู ให ข อมู ล ผู เป นพยาน หรื อ
ผูที่เกี่ยวของได
บริษัทจะไมพิจารณาปรับลดตําแหนง ลงโทษ หรือ ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการใหผลในทางลบ
ตอพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชั่นแตอยางใดทั้งสิ้น แมวาการกระทํานั้นอาจจะทําใหบริษัทตองสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
8. การพิจารณาโทษ
หาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ฝาฝน ละเลย ละเวน หรือเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทํา
นั้นผิดตอกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอีกประการหนึ่งดวย

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
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