นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(ฉบับประมวล)
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ยึด มั ่นในการดาเนิ น ธุ รกิจ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุจ ริต มีจ ริย ธรรม โปร่ งใส
รับ ผิด ชอบต่ อ สังคม ค านึ ง ถึงประโยชน์ ข องผู้มีส่วนได้เสีย ทุ ก ฝ่ าย และเป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษทั ได้ลงนาม
แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่ว มโครงการ “แนวร่ว มปฏิบ ัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุ จ ริต ” (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซึง่ บริษทั ได้นาเจตนารมณ์ดงั กล่าวมากาหนดเพิม่ เติมจากคู่มอื
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจในการ
ดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1. คานิ ยาม
ทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยให้หมายความรวมถึงการเสนอให้ สัญญา
มอบให้ ให้คามั ่น เรียกร้อง หรือรับ ทัง้ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั
หน่ วยงานรัฐ หน่ วยงานเอกชน คู่คา้ ธุรกิจ ลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในตาแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าทีอ่ นั เป็ น
การให้ได้มา หรือเพื่อรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแนะนาธุรกิจให้กบั บริษทั
ใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่ เหมาะสมสาหรับตนเอง หรือผู้อ่นื หรือธุรกิจ
เว้นแต่ เป็ นกรณี ท่มี กี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
ให้กระทาได้
การให้ สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด หมายถึง การเสนอให้สิท ธิพิเศษในรูป ของเงิน ทรัพ ย์ สิน สิ่ง ของ
ของขวัญ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อเป็ นสินน้าใจ เป็ นการจูงใจ เป็ นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
การให้หรือรับสิ นบน หมายถึง การเสนอให้ หรือรับสิง่ ของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด
เพื่อจูงใจผูน้ ัน้ ให้ตดั สินใจ หรือกระทาการหรือละเว้นกระทาการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รบั ประโยชน์ หรือช่วยให้การนัน้
สาเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั
2. แนวทางปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบทัง้ กับหน่ วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจของบริษทั
หรือผลประโยชน์ แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้ รวมถึงการรับสิ่งของ
ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาค และประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์รปั ชัน่ ครอบคลุม ถึง คู่ค้าธุ รกิจ ลู ก ค้า และผู้มีส่ว นได้เสีย ของบริษั ท
ทุกฝ่ าย ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และทาการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันทั
่ วทั
่ ง้ องค์กร เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
3.1 บริษทั ได้กาหนดให้มปี ระกาศ นโยบายไม่รบั ของขวัญ ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ หรือโอกาส
อื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดใี นการดาเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของ
บริษทั
3.2 บริษทั จัดให้มกี ารรายงานทางการเงินทีเ่ ชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการประเมิน
ความเสี่ย งด้า นการเกิด ทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ในกระบวนการธุ ร กิจ โดยมีก ารติด ตามดู แ ลอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ สร้า ง
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
3.3 บริษัทให้ความสาคัญ ในการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจ แก่ บุ คคลภายในองค์กร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบตั ิหน้าที่กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษัท เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกที่ดี และวัฒนธรรม
องค์กรทีไ่ ม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3.4 บริษทั กาหนดให้มชี ่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจนาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะให้ ก ารคุ้ ม ครอง และความเป็ นธรรมกั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทุ ก กรณี ซึ่ ง รวมถึ ง พ นั ก งาน
ทีป่ ฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือผูท้ ท่ี าการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยบริษทั
ได้กาหนดช่องทางดังกล่าวไว้ใน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟั งความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)”
3.5 บริษัท จะถือว่าการกระท า การมีส่วนร่วม หรือ การรู้เห็น ในการทุ จริตคอร์รปั ชันเป็
่ นการกระทาผิดต่ อ
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จของบริษั ท โดยผู้กระท าผิดนั น้ จะได้ร ับการพิ จารณาโทษทางวินั ยที่บริษั ทก าหนดไว้ และ
หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย บริษทั จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.6 แนวทางปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ าม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และคู่มอื การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อานาจหน้ าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ใกล้ชดิ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระทาการด้วยวิธใี ดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจาหน่ ายสินค้า หรือบริการส่วนตัว
ให้แก่บริษทั หรือทาการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษทั เป็ นต้น
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(3) ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายทุจริต
คอร์รปั ชันอั
่ นอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บงั คับบัญ ชา หรือ บุ คคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือท าการแจ้ง ผ่าน
“ช่ อ งทางร้อ งเรีย น แจ้ ง เบาะแส และ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น (Whistle Blower Channel)” โดยพนั ก งานจะต้ อ งให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
(4) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อ่นื ใดอันไม่ชอบธรรมจาก
ผู้มสี ่วนได้เสียตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดในการดาเนินการ เรื่อง การรับสิง่ ของ หรือประโยชน์ อ่นื ใด และการให้
สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด และจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้มสี ่วนได้เสีย ของบริษัท ซึ่งอาจได้รบั
ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
(5) พนักงานของบริษทั มีหน้าทีช่ แ้ี จง และขอความร่วมมือในการดาเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวัญ ให้ผมู้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ทราบเป็ นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ เป็ นต้น
(6) หากพนักงานมีขอ้ สงสัย ความลังเล หรือ ตกอยู่ในสภาวะกดดันให้มสี ่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่
พนักงานสามารถปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือ สานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากบริษัทให้ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ทุกเมื่อ หรือ พนักงาน
สามารถทาการร้องเรียนผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟั งความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” ของ
บริษทั โดยผูแ้ จ้ง หรือร้องเรียน จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเป็ นธรรม และข้อมูลทีใ่ ห้มาทัง้ หมดถือเป็ นความลับ
(7) ผู้บ ริห าร และพนั ก งาน จะต้ อ งให้ค วามร่ ว มมือ ในการส่ ง เสริม แนวปฏิบ ัติท่ีดีภ ายในองค์ ก รกับ
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายใน ในการให้ ขอ้ มูล และติดตามผลการดาเนินการ หากพบ
การทุ จริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีข้อมูลการทุ จริตคอร์รปั ชัน่ ใดๆ โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รบั การคุ้มครองสิทธิ
อย่างเป็ นธรรม และข้อมูลทีใ่ ห้มาทัง้ หมดถือเป็ นความลับ
4. ข้อกาหนดในการดาเนิ นการ
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ครอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของบริษั ท
การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ใน คู่มอื การกากับดูแล
กิจ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และแนวปฏิบ ัติอ่ืน ใดที่บ ริษั ท ก าหนดเพื่อ ให้เกิด ความชัด เจนในการด าเนิ น การ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และหลีกเลี่ยงความเสีย่ งอันอาจนาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกระดับ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังในประเด็นดังต่อไปนี้
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4.1 การรับสิ่ งของ หรือประโยชน์อื่นใด
(1) บริษทั กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั งดรับสิง่ ของ หรือ ประโยชน์อ่นื ใดจาก
ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรีย่ ไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เป็ นต้น
(2) พนักงานมีหน้าทีช่ ้แี จงให้ค่คู ้าธุรกิจ และผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวัญ ของบริษทั เป็ นระยะ และขอให้ผมู้ สี ่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
(3) ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่คา้ ไม่ทราบถึง
ประกาศ นโยบายไม่รบั ของขวัญ และได้นาสิง่ ของมามอบให้แล้ว หรือ พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ทไ่ี ม่สามารถปฏิเสธ
การรับสิง่ ของนัน้ ได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ องค์กรนัน้ ๆ พนักงานควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) กาหนดให้ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปเป็ นผู้รบั สิง่ ของ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านัน้
บริษทั ไม่อนุญาตให้รบั สิง่ ของ ไม่ว่าในกรณีใด
(ข) เมื่อรับสิง่ ของแล้ว จะต้องนาส่งไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดาเนินการต่อสิง่ ของนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็ น (1) ของบริโภคทีม่ วี นั ทีห่ มดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชาร่วย มูลค่าไม่เกิน 500
บาท โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายมีอานาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิง่ ของให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
(4) กรณีทบ่ี ริษทั ถูกเสนอรางวัล ของทีร่ ะลึก หรือสิง่ ของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทาสัญญา
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ งานที่มีลกั ษณะเพื่อยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับ สิ่งของนัน้ ได้ใน
รูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปเป็ นผูแ้ ทนในการรับ โดยสิง่ ของดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สนิ
ของบริษทั
(5) บริษทั อนุ โลมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับของชาร่วยทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 500 บาท
ในช่วงเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิย ม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทนิ พวงกุญแจ ปากกา สมุด
บันทึก เหรียญทีร่ ะลึกทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ขององค์กร หรืองานนัน้ ๆ ระบุไว้ เป็ นต้น โดยมอบหมายให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือ
ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปเป็ นผูแ้ ทนในการรับ และพิจารณาแจกจ่ายของชาร่วยให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
(6) การขอรับ เงิน สนั บ สนุ น หรือ สิ่ง ของ (sponsor) สามารถกระท าได้ ในลัก ษณะระหว่ า งองค์ ก ร
โดยการดาเนิ นการขอรับเงินสนั บสนุ น ต้องผ่ านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนของบริษัท และได้รบั การลงนามอนุ มตั ิจาก
ผูม้ อี านาจลงนามเท่านัน้
(7) การรับ ข้อเสนอการสัม มนา อบรม ศึก ษาดูงาน หรือ เยี่ย มชมกิจ การ โดยคู่ค้าธุ รกิจ เป็ น ผู้อ อก
ค่าใช้จ่าย สามารถทาได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
ทัง้ นี้ ปั จจัยทีต่ อ้ งระวังการรับข้อเสนอ มีดงั นี้
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(ก) ข้อเสนอทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคล มิใช่ ระหว่างองค์กร
(ข) ข้อเสนอทีม่ ไิ ด้มกี ารระบุในข้อตกลงสัญญา
(ค) ข้อเสนอทีม่ เี จตนาในการท่องเทีย่ วมากกว่าการให้เรียนรู้
4.2 การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทกาหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์ อ่นื ใด แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
สามารถปฏิบตั ิได้ในช่วงเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยให้ขออนุ มตั ิ
ดาเนินการจากระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ ยงและป้ องกันการดาเนินการในลักษณะการให้สนิ บน
อันอาจนาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษัทกาหนดให้ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ้นไปเป็ นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
ดาเนินการ และเป็ นผูแ้ ทนมอบสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้ ในนามตัวแทนของบริษทั
4.3 นโยบายเงิ นบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิ นสนับสนุน
การให้ หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุ น สิ่งของ หรือ เงิน อื่นใดเพื่อการกุศล ต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั ่นใจได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการให้
หรือรับสินบน ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี งินบริจาคมีมลู ค่าสูงอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จะนาเสนอต่อกรรมการผูม้ อี านาจกระทาการ
แทนบริษทั เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นรายกรณีไป
4.4 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง
บริษทั ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือ ผู้มีอานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นาเงินทุน หรือ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูม้ อี านาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ สิน้
ทัง้ นี้ บริษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตาแหน่ ง หน้าที่ ทรัพย์สนิ
เวลา หรือสิง่ อานวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุ นกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือ
องค์กรการเมือง หรือสมาชิกขององค์กรการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้อานาจหน้าที่
เพื่อชีช้ วน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง
4.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้าม การให้ หรือ รับสินบน ในการดาเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่คา้ คู่สญ
ั ญา หรือ หน่วยงานใด ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ดาเนิ น ธุรกิจกับ บริษัท และการดาเนิ นการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขดั ต่ อ
บทบัญญัตติ ามกฎหมาย
อนึ่ง ในการบริหารห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่อป้ องกันการทุ จริต คอร์รปั ชัน่ กับ คู่ค้าธุรกิจ บริษัท จะชี้แจง และ
ส่งเสริมให้คู่คา้ ธุรกิจ ดาเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของ จรรยาบรรณคู่คา้ ธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri Supplier
Code of Conduct)
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5. ความรับผิดชอบ และขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

คาอธิ บาย

เริม่ ต้น

1. คณะกรรมการบริษทั แสดงความมุ่งมั ่นในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยมอบให้ ประธานอานวยการ
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่
2. คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทาการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ พิจารณา
จรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณา
ประเมินความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน่
3. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ และเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ เพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC Council)

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกีย่ วกับ
มาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่

คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ พิจารณา
จรรยาบรรณธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง พิจารณา
ประเมินความเสีย่ ง
ด้านการคอร์รปั ชัน่

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และ
นาเสนอ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
(CAC Council)

ผูบ้ ริหารระดับสูง สื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ และกาหนด
แนวปฏิบตั ทิ ดี ี เพื่อแสดงความมุ่งมันต่
่ อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบประเมิน

4. ผูบ้ ริหารระดับสูง สื่อสารให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ในองค์ก รรับ ทราบนโยบายและแนวปฏิบ ัติในการแสดง
ความมุ่งมั ่น และวิธกี ารวัดผล เพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบตั งิ าน

จัดให้มกี ารตรวจติดตาม และประเมินผล เป็ นประจาทุกปี

สิน้ สุด

5. ฝ่ ายบริหารกาหนดให้มกี ารตรวจติดตาม และประเมินผล
ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาทุกปี
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6. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิ ดเห็น (Whistle Blower Channel)
บริษัทเปิ ดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานและผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ทุ ก ฝ่ าย สามารถร้อ งเรีย น หรือ แจ้งเบาะแส หรือ แสดงความคิด เห็น เพื่อ น าไปสู่ การพัฒ นาบุ ค ลากร และ
การปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทัง้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ตามช่องทางดังต่อไปนี้
• อีเมล CG@sansiri.com
• ไปรษณี ย์ ระบุหน้าซองถึงผูร้ บั แจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
o ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
o เลขานุการบริษทั (สานักเลขานุการบริษทั / สานักกฎหมาย)
โดยส่งมายังทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั
o บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
• เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance
7. การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษั ท ก าหนดให้มีก ารคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ง เบาะแส ผู้ร้อ งเรีย น ผู้ให้ ข้อ มู ล ผู้เป็ นพยาน หรือ ผู้ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ
การร้องเรียน ซึ่งบุคคลนัน้ จะได้รบั การคุ้มครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกป้ องและเก็บ รักษาไว้เป็ นความลับ
ซึ่ งข้อมู ลและเอกสารหลักฐานทุ กประการที่สามารถระบุ ตัวผู้ แจ้ งเบาะแส ผู้ ร้องเรีย น ผู้ ให้ ข้อมู ล ผู้ เป็ นพยาน หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้
บริษัทจะไม่พิจารณาปรับ ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือ ดาเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็ นการให้ผลในทางลบ
ต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันแต่
่ อย่างใดทัง้ สิ้น แม้ว่าการกระทานัน้ อาจจะทาให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
8. การพิ จารณาโทษ
หาก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่ าฝื น ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดวินัย โดยบริษทั จะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั และหากการกระทา
นัน้ ผิดต่อกฎหมาย บริษทั จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอีกประการหนึ่งด้วย
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