
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

(ฉบบัประมวล) 
 

ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

   

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ : บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย    หน้า 1  
 

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 
 
 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส 
รบัผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
ตลอดจนไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยเมื่อวนัที ่10 เมษายน 2560 บรษิทัไดล้งนาม
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซึง่บรษิทัไดน้ าเจตนารมณ์ดงักล่าวมาก าหนดเพิม่เตมิจากคู่มอื
การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและการตดัสนิใจในการ
ด าเนินธุรกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  
 
1.  ค านิยาม 
 
 ทุจริตคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยให้หมายความรวมถงึการเสนอให ้สญัญา 
มอบให ้ให้ค ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ทัง้ในรูปตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจา้หน้าทีร่ฐั 
หน่วยงานรฐั หน่วยงานเอกชน คู่คา้ธุรกิจ ลูกคา้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในต าแหน่ง หรอืหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจในต าแหน่งหรอืหน้าทีอ่นัเป็น
การใหไ้ดม้า หรอืเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรือขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทั
ใดโดยเฉพาะ หรอืเพื่อให้ได้มา หรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมส าหรบัตนเอง หรอืผู้อื่น หรอืธุรกิจ      
เว้นแต่ เป็นกรณีที่มกีฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารตีทางการค้า                 
ใหก้ระท าได ้
 

 การให้ส่ิงของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรพัย์สิน สิ่งของ 
ของขวญั หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ้าใจ เป็นการจงูใจ เป็นการตอบแทน หรอืเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี 
 
 การให้หรือรบัสินบน  หมายถงึ การเสนอให ้หรอืรบัสิง่ของ ของขวญั รางวลั หรอืการตอบแทนในลกัษณะอื่นใด
เพื่อจงูใจผูน้ัน้ใหต้ดัสนิใจ หรอืกระท าการหรอืละเวน้กระท าการอย่างใด หรอืเพื่อใหต้นไดร้บัประโยชน์ หรอืช่วยใหก้ารนัน้
ส าเรจ็ตามประสงคข์องตน โดยไม่สุจรติ ผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั 
 
2.  แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 

 หา้มมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ยอมรับการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้กบัหน่วยงาน
ของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืบุคคลผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิของบรษิทั 
หรอืผลประโยชน์แก่ตนเอง อนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรยิธรรม ได้แก่ การให้หรือรบัว่าจะให้ รวมถึงการรบัสิ่งของ 
ของขวญั การเลีย้งรบัรอง เงนิเรีย่ไร เงนิบรจิาค และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั เป็นตน้  
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 ทัง้นี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ครอบคลุมถึง คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
ทุกฝ่าย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และบรษิัทจัดให้มกีารสอบทานการปฏบิตัิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และท าการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัว่ทัง้องคก์ร เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
3.  นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบติั เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 
 3.1 บรษิทัไดก้ าหนดใหม้ปีระกาศ นโยบายไม่รบัของขวญั ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรอืโอกาส
อื่นใดเพื่อสรา้งบรรทดัฐานที่ดใีนการด าเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยงั กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของ
บรษิทั 
 
 3.2 บรษิทัจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้มรีะบบการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และการประเมนิ
ความเสี่ยงด้านการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการธุรกิจ  โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้าง 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
 3.3 บริษัทให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิัท เพื่อน าไปสู่การสรา้งจติส านึกที่ด ีและวฒันธรรม
องคก์รทีไ่ม่ใหก้ารยอมรบัต่อการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 
 3.4 บรษิทัก าหนดใหม้ชี่องทางรอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส เกีย่วกบัการกระท าทีอ่าจน าไปสู่การทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในบริษัท  โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนทุกกรณี  ซึ่ งรวมถึงพนักงาน  
ทีป่ฏเิสธการมส่ีวนร่วมในการทุจรติคอร์รปัชัน่ หรอืผูท้ีท่ าการแจง้เรื่องทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยบรษิทั
ไดก้ าหนดช่องทางดงักล่าวไวใ้น “ช่องทางรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และรบัฟังความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel)” 
 
 3.5 บริษัทจะถือว่าการกระท า การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รปัชัน่เป็นการกระท าผิดต่อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระท าผิดนัน้จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทก าหนดไว้  และ 
หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 3.6 แนวทางปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 
 
 (1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัจะต้องปฏบิตัติาม นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
และคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 
 
 (2) กรรมการ ผู้บรหิาร และ พนักงานของบรษิัท จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ ที่บรษิัทมอบหมาย เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเอื้อประโยชน์แก่ครอบครวั พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ใกล้ชดิ ไม่ว่าโดยทางตรง หรอื
ทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกจิ เช่น กระท าการดว้ยวธิใีดๆ อนัไม่ชอบธรรมเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ หรอืบรกิารส่วนตวั
ใหแ้ก่บรษิทั หรอืท าการแขง่ขนัทางธุรกจิไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มต่อบรษิทั เป็นตน้  
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 (3) ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ตอ้งไม่ละเลย หรอื เพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติ
คอร์รปัชัน่อนัอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชา หรือ บุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือท าการแจ้ง ผ่าน 
“ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้องให้ 
ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

 
 (4) ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท จะต้องไม่เรยีก หรอื รบัผลประโยชน์อื่นใดอนัไม่ชอบธรรมจาก              
ผู้มส่ีวนได้เสยีตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เรื่อง การรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด และการให้
สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด และจะต้องระมดัระวงั หลกีเลี่ยงการรบัเลี้ยงจากผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิัท ซึ่งอาจได้รบั
ประโยชน์จากการปฏบิตังิานของพนักงานหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั 

 
 (5) พนักงานของบรษิทัมหีน้าทีช่ีแ้จง และขอความร่วมมอืในการด าเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวญั ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัทราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ เป็นตน้  

 
 (6) หากพนักงานมขีอ้สงสยั ความลงัเล หรอื ตกอยู่ในสภาวะกดดนัใหม้ส่ีวนร่วมในการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
พนักงานสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ฯ  หรอื ส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบรษิัทให้ท าหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ทุกเมื่อ หรอื พนักงาน
สามารถท าการรอ้งเรยีนผ่าน “ช่องทางรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และรบัฟังความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel)” ของ
บรษิทั โดยผูแ้จง้ หรอืรอ้งเรยีน จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิย่างเป็นธรรม และขอ้มลูทีใ่หม้าทัง้หมดถอืเป็นความลบั  
 
 (7) ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรกับ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการควบคุม และตรวจสอบภายใน ในการให้ขอ้มูล และตดิตามผลการด าเนินการ หากพบ
การทุจริตคอร์รปัชัน่ หรือมีข้อมูลการทุจริตคอร์รปัชัน่ใดๆ โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รบัการคุ้มครองสิทธ ิ
อย่างเป็นธรรม และขอ้มลูทีใ่หม้าทัง้หมดถอืเป็นความลบั 
 
4. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
 
 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่  ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท                     
การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้น คู่มอืการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  และแนวปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทก าหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ 
ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และหลกีเลี่ยงความเสีย่งอนัอาจน าไปสู่การทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
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 4.1   การรบัส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
 (1) บรษิทัก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั งดรบัสิง่ของ หรอื ประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เช่น การรบัของขวญั การขอรบัเรีย่ไร การขอเลื้ยง
รบัรอง การรบัเงนิบรจิาค เป็นตน้ 
 
 (2)   พนักงานมหีน้าทีช่ี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งทราบถงึประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวญั ของบรษิทั เป็นระยะ และขอใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินการดงักล่าว 
 
 (3) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด โดยมอิาจหลกีเลี่ยงได้ เช่น คู่คา้ไม่ทราบถงึ
ประกาศ นโยบายไม่รบัของขวญั และไดน้ าสิง่ของมามอบใหแ้ลว้ หรอื พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถปฏเิสธ
การรบัสิง่ของนัน้ได ้ดว้ยตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบุคคล หรอื องคก์รนัน้ๆ พนักงานควรปฏบิตั ิดงันี้ 
 
 (ก) ก าหนดใหร้ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปเป็นผู้รบัสิง่ของ ซึ่งมมีูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท หากเกนิกว่านัน้ 
บรษิทัไม่อนุญาตใหร้บัสิง่ของ ไม่ว่าในกรณีใด 
 
 (ข) เมื่อรบัสิง่ของแลว้ จะต้องน าส่งไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคลทนัที เพื่อด าเนินการต่อสิง่ของนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม เวน้แต่เป็น (1) ของบรโิภคทีม่วีนัทีห่มดอายุภายใน 1 เดอืน หรอื (2) ของช าร่วย มลูค่าไม่เกนิ 500 
บาท โดยผูจ้ดัการฝ่ายมอี านาจในการพจิารณาแจกจ่ายสิง่ของใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (4) กรณีทีบ่รษิทัถูกเสนอรางวลั ของทีร่ะลกึ หรอืสิง่ของใดๆ จากการจดัประกวดแข่งขนั การท าสญัญา 
กบัพนัธมติรทางธุรกิจ หรอืงานที่มีลกัษณะเพื่อยกย่องชมเชยผลงานของบรษิัท บรษิัทสามารถรบัสิ่งของนัน้ได้ใน
รปูแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายใหร้ะดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเป็นผูแ้ทนในการรบั โดยสิง่ของดงักล่าวถอืเป็นทรพัยส์นิ
ของบรษิทั 
 
 (5) บรษิทัอนุโลมใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สามารถรบัของช าร่วยทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 500 บาท 
ในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม งานประชาสมัพนัธ์ หรอืงานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทนิ พวงกุญแจ ปากกา สมุด
บนัทกึ เหรยีญทีร่ะลกึทีม่ตีราสญัลกัษณ์ขององคก์ร หรอืงานนัน้ๆ ระบุไว ้เป็นตน้ โดยมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอื
ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเป็นผูแ้ทนในการรบั และพจิารณาแจกจ่ายของช าร่วยใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (6) การขอรับเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ (sponsor) สามารถกระท าได้ในลักษณะระหว่างองค์กร 
โดยการด าเนินการขอรบัเงนิสนับสนุนต้องผ่านการอนุมตัิตามขัน้ตอนของบรษิัท และได้รบัการลงนามอนุมตัิจาก 
ผูม้อี านาจลงนามเท่านัน้ 
 
 (7) การรบัข้อเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เยี่ยมชมกิจการ โดยคู่ค้าธุรกิจเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย สามารถท าได้ หากพจิารณาแล้วว่าการรบัขอ้เสนอดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท  
ทัง้นี้ ปัจจยัทีต่อ้งระวงัการรบัขอ้เสนอ มดีงันี้ 
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 (ก) ขอ้เสนอทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคล มใิช่ ระหว่างองคก์ร 
 (ข) ขอ้เสนอทีม่ไิดม้กีารระบุในขอ้ตกลงสญัญา 
 (ค) ขอ้เสนอทีม่เีจตนาในการท่องเทีย่วมากกว่าการใหเ้รยีนรู ้
 
 4.2  การให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

 บรษิัทก าหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่ผู้มีส่วนได้เสยี ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
สามารถปฏิบตัิได้ในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยให้ขออนุมตัิ
ด าเนินการจากระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลกีเลี่ยงและป้องกนัการด าเนินการในลกัษณะการใหส้นิบน 
อนัอาจน าไปสู่การทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิัทก าหนดให้ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
ด าเนินการ และเป็นผูแ้ทนมอบสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ในนามตวัแทนของบรษิทั 
 
 4.3  นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนับสนุน 
 

 การให้ หรือ รบัเงนิบรจิาค เงนิเรี่ยไร เงนิสนับสนุน สิ่งของ หรอื เงินอื่นใดเพื่อการกุศล ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และชอบดว้ยกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจได้ว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นขอ้อ้างในการให้
หรอืรบัสนิบน ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่งนิบรจิาคมมีลูค่าสงูอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจะน าเสนอต่อกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ
แทนบรษิทั เป็นผูล้งนามอนุมตั ิโดยพจิารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
 4.4   นโยบายช่วยเหลือทางการเมอืง 
 

 บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใด
นักการเมืองคนใด หรอืผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใด และบรษิัทไม่น าเงนิทุน หรอืทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทไปใช้ 
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอืนักการเมอืง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืง ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มทัง้สิน้ 
 

 ทัง้นี้ บรษิัทก าหนดแนวปฏิบตัิห้ามมใิห้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ใช้ต าแหน่ง หน้าที่ ทรพัย์สนิ 
เวลา หรอืสิง่อ านวยความสะดวกใด ๆ ของบรษิัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรอืสนับสนุนกจิกรรมใด ๆ ทางการเมอืง หรอื
องค์กรการเมอืง หรอืสมาชกิขององค์กรการเมอืง ตลอดจนหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชอ้ านาจหน้าที ่
เพื่อชีช้วน กดดนั หรอืบงัคบัใหเ้พื่อนร่วมงาน รวมถงึผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมใด ๆ ทางการเมอืง  
 

 4.5  ความสมัพนัธท์างธรุกิจ และการจดัซื้อจดัจ้าง 
 

 หา้ม การให ้หรอื รบัสนิบน ในการด าเนินธุรกจิทุกรปูแบบกบัคู่คา้ คู่สญัญา หรอื หน่วยงานใด ๆ ทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัท และการด าเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขดัต่อ 
บทบญัญตัติามกฎหมาย  
 
 อนึ่ง ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันการทุจรติคอร์รปัชัน่กับคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจะชี้แจง และ
ส่งเสรมิให้คู่คา้ธุรกจิ ด าเนินการตามหลกัการ และแนวปฏิบตัิของ จรรยาบรรณคู่คา้ธุรกจิ แสนสริ ิ(Sansiri Supplier 
Code of Conduct) 
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5. ความรบัผิดชอบ และขัน้ตอนการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 

ค าอธิบาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

1. คณะกรรมการบรษิทั แสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้น 
    การทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมอบให ้ประธานอ านวยการ  
    ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติ 
    คอรร์ปัชัน่     
  
2. คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้ให ้ 
    (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ท าการสอบทาน 
         แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้น 
         การทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
    (2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ พจิารณา 
         จรรยาบรรณธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
         ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
    (3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณา 
         ประเมนิความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชัน่  
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาสอบทานแบบประเมนิ 
    ตนเอง 71 ขอ้ และเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
    อนุมตั ิเพื่อขอรบัรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฎบิตั ิ
    ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  
    (CAC Council) 
 
4. ผูบ้รหิารระดบัสงู สื่อสารใหผู้บ้รหิาร และพนักงานทุกคน   
    ในองค์กรรบัทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแสดง 
    ความมุ่งมัน่ และวธิกีารวดัผล เพื่อสะทอ้นผลการ 
    ปฏบิตังิาน  
 
5. ฝ่ายบรหิารก าหนดใหม้กีารตรวจตดิตาม และประเมนิผล 
    ต่อมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าทุกปี  
 

 

 
 
 
 

เริม่ตน้ 

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่                           

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท าการสอบทานแบบ
ประเมนิตนเองเกีย่วกบั
มาตรการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาสอบทานแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ และ
น าเสนอ คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิเพื่อขอรบัรองต่อคณะกรรมการ

แนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่  
(CAC Council) 

ผูบ้รหิารระดบัสงู สื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในองคก์รรบัทราบ และก าหนด 
แนวปฏบิตัทิดี ีเพื่อแสดงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่  

โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

จดัใหม้กีารตรวจตดิตาม และประเมนิผล เป็นประจ าทุกปี 

สิน้สุด 

คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกจิการ พจิารณา 
จรรยาบรรณธุรกจิ 
ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายต่อตา้น 

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง พจิารณา
ประเมนิความเสีย่ง
ดา้นการคอรร์ปัชัน่ 



 
 

   

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ : บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย    หน้า 7  
 

 
 
6. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รบัฟังความคิดเหน็ (Whistle Blower Channel) 
 
 บรษิัทเปิดใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีน หรอืแจ้งเบาะแส หรอืแสดงความคดิเหน็ เพื่อให้พนักงานและผูม้ส่ีวน  
ได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาบุคลากร และ 
การปรบัปรุงการบรหิารจดัการ รวมทัง้การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไป ตามช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 

• อีเมล CG@sansiri.com  
 

• ไปรษณีย ์ระบหุน้าซองถงึผูร้บัแจง้เบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
o ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (กรรมการอสิระ) 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
o เลขานุการบรษิทั (ส านักเลขานุการบรษิทั / ส านักกฎหมาย)  
 

 โดยส่งมายงัทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษิทั 
o บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

• เวบ็ไซต์ https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance 
 

7. การคุ้มครอง และการรกัษาความลบัของผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 บริษัทก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
การร้องเรียน ซึ่งบุคคลนัน้จะได้รบัการคุ้มครองสิทธิจากบรษิัท โดยบรษิัทจะปกป้องและเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั 
ซึ่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้
 
 บรษิัทจะไม่พิจารณาปรบัลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอื ด าเนินการด้วยประการใดๆ อนัเป็นการให้ผลในทางลบ 
ต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชัน่แต่อย่างใดทัง้สิ้น แม้ว่าการกระท านัน้อาจจะท าใหบ้รษิัทต้องสูญเสยีโอกาส
ทางธุรกจิ 
 
8. การพิจารณาโทษ 
 
 หาก กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรอืเจตนาที่จะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน 
การทุจรติคอร์รปัชัน่ ถอืเป็นการกระท าผดิวนิัย โดยบรษิทัจะพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั และหากการกระท า
นัน้ผดิต่อกฎหมาย บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีประการหนึ่งดว้ย  

 

mailto:CG@sansiri.com
https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance

