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นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

 
 
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส 
รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ตลอดจนไม่ยอมรับการคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560 บริษัทได้ลงนาม
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซ่ึงบริษัทได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนด                 
เพ่ิมเติมจากคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ 
การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
 
1.  คำนยิาม 
 
 ทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยให้หมายความรวมถึงการเสนอให้ สัญญา 
มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบัต ิหรือละเว้นการปฏิบัติอยา่งใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็น
การให้ได้มา หรือเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท
ใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น หรือธุรกิจ      
เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า                 
ให้กระทำได้ 
 
 การให้สิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นสินน้ำใจ เป็นการจูงใจ เป็นการตอบแทน หรือเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
 
 การให้หรือรับสินบน  หมายถึง การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด
เพ่ือจูงใจผู้นั้นให้ตัดสินใจ หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้น
สำเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท 
 
2.  แนวทางปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
 
 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงธุรกิจของ
บริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้ รวมถึงการรับ
สิ่งของ ของขวัญ การเล้ียงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท เปน็ต้น  
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 ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึง คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
ทุกฝ่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และทำการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
3.  นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏบิตั ิเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
 
 3.1 บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาส
อื่นใดเพ่ือสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของ
บริษัท 
 
 3.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินท่ีเชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการธุรกิจ  โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้าง 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 
 3.3 บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 3.4 บริษัทกำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชั่นในบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนทุกกรณี ซ่ึงรวมถึงพนักงาน  
ที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัท
ได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ใน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” 
 
 3.5 บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดต่อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้  และ 
หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 3.6 แนวทางปฏบิัตขิองกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
 
 (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
 
 (2) กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระทำการด้วยวิธีใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพ่ือจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัว
ให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น  
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 (3) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย
ทุจริตคอร์รัปชั่นอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน 
“ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้องให้ 
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

 
 (4) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจาก              
ผู้มีส่วนได้เสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่อง การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และการให้
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และจะต้องระมัดระวัง หลีกเล่ียงการรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซ่ึงอาจได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท 

 
 (5) พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ชี้แจง และขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับ
ของขวัญ ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น  

 
 (6) หากพนักงานมีข้อสงสัย ความลังเล หรือ ตกอยู่ในสภาวะกดดนัให้มีส่วนร่วมในการทุจรติคอร์รัปชั่น 
พนักงานสามารถปรึกษากับผู้บงัคับบญัชา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ  หรือ สำนักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ทุกเมื่อ หรือ พนักงาน
สามารถทำการร้องเรียนผา่น “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” 
ของบริษัท โดยผู้แจ้ง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม และข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็น
ความลับ  
 
 (7) ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูล และติดตามผลการดำเนินการ หากพบ
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
อย่างเป็นธรรม และข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับ 
 
4. ขอ้กำหนดในการดำเนนิการ 
 
 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท                     
การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ 
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และหลีกเล่ียงความเสี่ยงอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นดังต่อไปนี ้
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 4.1   การรบัสิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
 
 (1) บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น 
 
 (2)   พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รับ
ของขวัญ ของบริษัท เป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว 
 
 (3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึง
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือ พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธ
การรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ องค์กรนั้นๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี ้
 
 (ก) กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านั้น 
บริษัทไม่อนุญาตให้รับสิ่งของ ไม่ว่าในกรณีใด 
 
 (ข) เม่ือรับสิ่งของแล้ว จะต้องนำส่งไปยังฝ่ายทรพัยากรบคุคลทันที เพ่ือดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ 
ตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็น (1) ของบริโภคที่มีวันที่หมดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชำร่วย มูลค่าไม่เกิน 
500 บาท โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญา 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะเพ่ือยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ใน
รูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัท 
 
 (5) บริษัทอนุโลมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของชำร่วยที่มีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท 
ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุด
บันทึก เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กร หรืองานนั้นๆ ระบุไว้ เป็นต้น โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ และพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (6) การขอรับเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ (sponsor) สามารถกระทำได้ในลักษณะระหว่างองค์กร 
โดยการดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนต้องผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท และได้รับการลงนามอนุมัติจาก 
ผู้มีอำนาจลงนามเท่าน้ัน 
 
 (7) การรับข้อเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เยี่ยมชมกิจการ โดยคู่ค้าธุรกิจเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องระวังการรับข้อเสนอ มีดังนี้ 
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 (ก) ข้อเสนอที่เกดิขึ้นระหว่างบคุคล มิใช่ ระหว่างองค์กร 
 (ข) ข้อเสนอที่มิได้มีการระบใุนขอ้ตกลงสญัญา 
 (ค) ข้อเสนอที่มีเจตนาในการท่องเทีย่วมากกว่าการให้เรียนรู้ 
 
 4.2  การใหส้ิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
 
 บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซ่ึงไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยให้ขออนุมัติ
ดำเนินการจากระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพ่ือหลีกเล่ียงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบน 
อันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทกำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
ดำเนินการ และเป็นผู้แทนมอบสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นในนามตัวแทนของบริษัท 
 
 4.3  นโยบายเงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนบัสนนุ 
 
 การให้ หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอื่นใดเพ่ือการกุศล ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการให้
หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะนำเสนอต่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ
การแทนบริษัท เป็นผู้ลงนามอนุมัติ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
 4.4   นโยบายชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
 
 บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้ 
เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น 
 
 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ ทรัพย์สิน 
เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัท เพ่ือเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือ
องค์กรการเมือง หรือสมาชิกขององค์กรการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่ 
เพ่ือชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง  
 
 4.5  ความสมัพันธท์างธรุกจิ และการจดัซือ้จดัจา้ง 
 
 ห้าม การให้ หรือ รับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่ค้า คู่สัญญา หรือ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อ 
บทบัญญัติตามกฎหมาย  
 
 อนึ่ง ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจะชี้แจง และ
ส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจ ดำเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri 
Supplier Code of Conduct) 



 
 

   

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)     หน้า 6  
 

 
 
 
5. ความรบัผดิชอบ และขัน้ตอนการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
 

คำอธบิาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้าน 
    การทุจริตคอรร์ัปชั่น โดยมอบให้ ประธานอำนวยการ  
    ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทุจริต 
    คอรร์ัปชั่น     
  
2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้  
    (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทาน 
         แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
         การทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พิจารณา 
         จรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
         ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณา 
         ประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น  
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมิน 
    ตนเอง 71 ข้อ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
    อนุมัต ิเพ่ือขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติ 
    ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
    (CAC Council) 
 
4. ผู้บริหารระดับสูง สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน   
    ในองค์กรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแสดง 
    ความมุ่งมั่น และวิธีการวัดผล เพ่ือสะท้อนผลการ 
    ปฏิบัติงาน  
 
5. ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผล 
    ตอ่มาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่นเป็นประจำทกุปี  
 

 

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอรร์ัปชั่น                           

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทำการสอบทานแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และ
นำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ เพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการ

แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(CAC Council) 

ผู้บริหารระดับสูง ส่ือสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ และกำหนด 
แนวปฏิบัติทีดี เพื่อแสดงความมุ่งม่ันต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน 

จัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผล เป็นประจำทุกปี 

สิ้นสุด 

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ พิจารณา 
จรรยาบรรณธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง พิจารณา
ประเมินความเส่ียง
ด้านการคอร์รัปช่ัน 



 
 

   

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)     หน้า 7  
 

 
 
6. ชอ่งทางรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และ รบัฟงัความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel) 
 
 บริษัทเปิดให้มีช่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วน  
ได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่ การพัฒนาบุคลากร และ 
การปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 

• อเีมล CG@sansiri.com  
 

• ไปรษณยี ์ระบุหน้าซองถึงผู้รบัแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
o ประธานคณะกรรมการกำกับดแูลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
o เลขานุการบริษัท (สำนักเลขานุการบรษิัท/สำนักกฎหมาย)  
 

 โดยส่งมายงัท่ีตั้งสำนักงานใหญข่องบริษัท 
o บรษิัท แสนสริิ จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110  
 

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

7. การคุม้ครอง และการรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 บริษัทกำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้ เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การร้องเรียน ซ่ึงบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกป้องและเก็บรักษา ไว้เป็นความลับ 
ซ่ึงข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 บริษัทจะไม่พิจารณาปรับลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือ ดำเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็นการให้ผลในทางลบ  
ต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ 
 
8. การพจิารณาโทษ 
 
 หาก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทำ
นั้นผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย  
 

 

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

