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บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)
แนวปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านด้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท สิ ง ห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) มี ค วำมมุ่ง มั่น ที่ จ ะด ำเนิ น ธุ รกิ จ ด้ วยควำมเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส
และถูก ต้ อ งตำมกฎหมำย โดยครอบคลุม ถึ งธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในทุกประเทศและทุกหน่ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ส นับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำนทุก ระดับ ให้ ควำมส ำคัญ และมี
จิตสำนึกในกำรร่วมกันต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริ ต
กำรรับหรื อให้ สินบนในทุกรูปแบบ โดยมีแนวปฎิบตั ดิ งั นี ้
• ไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้ สินบนในทุกรูปแบบ ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
• ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ เป็ นกำรแสดงเจตนำในกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น กำรให้ หรื อรับสินบนแก่เจ้ ำหน้ ำที่
ของรั ฐ และเอกชน หรื อผู้มี ส่วนได้ เสี ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำหรื อ คงไว้ ซึ่งธุ รกิ จ หรื อข้ อ
ได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
• ไม่ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ใิ นตำแหน่งหน้ ำที่หรื อใช้ อำนำจในตำแหน่งหน้ ำที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหำ
ประโยชน์อนั มิควรได้ ในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใด
กับเจ้ ำหน้ ำที่รัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
• ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยถือ
เป็ นหน้ ำที่ที่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ งต่ำ ง ๆ โดยที่ บ ริ ษั ท ฯ จะให้ ค วำมเป็ น ธรรมและควำมคุ้ม ครองบุค คลที่ ป ฏิ เสธกำรทุจ ริ ต
คอร์ รัปชั่น หรื อแจ้ งเบำะแสเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ กับบริ ษัทฯ ตำมที่กำหนดไว้ ในนโยบำยกำรรับ
เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
• จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อมทังมี
้ กระบวนกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย งที่ เ หมำะสม และรำยงำนผลกำรประเมิ น ต่ อ คณ ะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ
• จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งครอบคลุมด้ ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้ อมูล กำรจัดซื อ้
จัดจ้ ำง รวมถึงกระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
• จัด ให้ มี กำรแสดงเจตนำรมณ์ ในกำรปฏิ เสธกำรรับ ผลประโยชน์ เพื่ อ เอื อ้ ประโยชน์ ให้ คู่ค้ ำ ทำงธุ รกิ จ
โดยระบุไว้ ในเอกสำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงอย่ำงชัดเจน
• จัด ให้ มี ก ำรตรวจสอบภำยในเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมมั่น ใจว่ ำ ระบบกำรควบคุม ภำยในและกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ ย งที่ ก ำหนดไว้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั ง้ ตรวจสอบ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของทุ ก หน่ ว ยงำน
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ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้ นหำข้ อบกพร่ อง จุดอ่ อน รวมถึงให้ คำแนะนำในกำร
พัฒ นำระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัทฯ
• จัดให้ มี กำรเผยแพร่ ให้ ควำมรู้ และทำควำมเข้ ำใจกับพนักงำน รวมถึงบุคคลอื่นที่ ต้องปฏิ บัติหน้ ำที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัท และผู้มีสว่ นได้ เสีย
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บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)
แนวทางการจัดทาคู่มือในการบริหารความเสี่ยงด้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คานิยาม
คำนิยำมของกำรทุจริตในคูม่ ือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตฉบับนี ้หมำยถึง กำรกระทำโดยเจตนำ
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่ มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมำย สำหรับตนเองหรื อผู้อื่น ทังนี
้ ้กำรทุจริ ตสำมำรถ
แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
3.1.1 การยักยอกทรัพย์ สิน
กำรกระทำใดๆก็ตำมที่นำไปสู่กำรครอบครองทรัพย์สินของบริ ษัทอย่ำงไม่ถูกต้ อง หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัท
สูญเสียทรัพย์สิน โอกำสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำที่จะหำประโยชน์ ตอ่ ตนเองและผู้อื่น (อำทิเช่น
คนในครอบครัว ญำติ มิตร เป็ นต้ น)
3.1.2 การคอร์ รัปชั่น
กำรใช้ อำนำจหน้ ำที่โดยมิชอบกระทำกำรใดๆ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งประโยชน์อนั มิควรได้ ทงต่
ั ้ อองค์กร ตนเอง
หรื อผู้อื่น ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึง กำรให้ และ/หรื อรับสินบน กำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กำรข่มขู่และ/หรื อ
เรี ยกร้ องผลประโยชน์
3.1.3 การทุจริตในการรายงาน
กำรปรับปรุ งแก้ ไขรำยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงิน บันทึกกำรเงิน หรื อ รำยงำน
ที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่ อปิ ดบังกำรยักยอกทรัพ ย์ หรื อกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรื อเพื่ อหำ ประโยชน์
ต่อตนเองและ ผู้อื่น ซึ่ง ส่ง ผลให้ งบกำรเงิน บัน ทึก กำรเงิน หรื อรำยงำนต่ำงๆ ของบริ ษั ท ไม่ถูก ต้ อ ง
ตำมควำมเป็ นจริง
Fraud Prevention
กำรประเมินควำมเสี่ยง
1. BoD เป็ นผู้อนุมตั แิ นวปฎิบตั ิ และ RMC เป็ นผู้อนุมตั คิ มู่ ือบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2. หน่วยงำนแต่ละหน่วยงำนมีหน้ ำที่ระบุ ประเมิน และหำมำตรกำรจัดกำร โดยประเมินเป็ นประจำทุกปี
3. หน่ ว ยงำนริ ห ำรควำมเสี่ ย งมี ห น้ ำที่ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำแก่ ผู้ ประเมิ น รวบรวมผลกำรป ระเมิ น
จัดให้ มีกำรประเมินควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยใน จัดทำรำยงำน ติดตำมควำมคืบหน้ ำ
ของมำตรกำร และนำเสนอต่อผู้บริหำร และ RMC & BoD
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4. HR จัดทำแผนกำรสื่อสำรนโยบำยอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดให้ มี กำรอบรมและกำรสื่อสำร
ให้ แก่พนักงำน (ปฐมนิเทศและอบรมต่อเนื่องทุกปี ) และผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ
5. จัดให้ มีกำรสอบประวัตขิ องผู้เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
• บุคลำกรก่อนจ้ ำงงำน/ก่อนมอบหมำยให้ ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น BOD, Chief, Financial
staff รว ม ถึ ง บุ ค ล ำ ก รที่ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ก ระ บ ว น ก ำ รส ำ คั ญ ทุ ก ค น เช่ น
กระบวนกำรรั บ -จ่ ำ ยเงิ น กระบวนกำรกำรจั ด ซื อ้ จั ด จ้ ำง โดยจั ด ให้ มี ก ำรรำยงำน
ควำมสัมพันธ์ ของบุคลที่เกี่ ยวข้ องภำยในบริ หำร และคู่ค้ำ เพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใส เป็ น
ประจำทุกปี
• บุคคลภำยนอก และผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจโดยเฉพำะผู้ขำย ผู้รับเหมำ ผู้ให้ บริกำร โดยจัดให้
มี ก ำรรำยงำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมโปร่ งใส เป็ น ประจ ำทุก ปี
โดยเฉพำะคูค่ ้ ำของบริษัทที่ขึ ้นทะเบียน vendor list
ทังนี
้ ้ ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ต้ องรำยงำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เป็ นประจำทุกปี ห้ ำมบุคลำกร
ที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง โดยให้ ดำเนินกำรตำม
ระเบียบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง และจะลงโทษผู้ไม่รำยงำนตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
กำรควบคุมภำยใน
1. หน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของกระบวนกำรต้ อ งออกแบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เหมำะสม ท ำควำมเข้ ำ ใจ
และติดตำมกำรดำเนินงำนภำยในหน่วยงำน
2. ทุกหน่วยงำนต้ องทำขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทุกกระบวนกำรทำงำน และจัดเก็บ
เอกสำรดัง กล่ ำ วให้ สำมำรถเข้ ำ ถึ ง ได้ แ ละสื่ อ สำรได้ รวมทั ง้ ทบทวนทุ ก 2 ปี หรื อ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
3. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในประเมินควำมพอเพียง เหมำะสม ควำมมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลของ
กำรควบคุม ภำยใน พร้ อมให้ ข้ อเสนอแนะและแนวทำงปรับ ปรุ ง และรำยงำนต่อ AC อย่ำงน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
4. หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในน ำรำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ ำ นทุจ ริ ต ไปวำงแผนกำร
ตรวจสอบ และให้ หน่วยงำนเจ้ ำของกระบวนกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบปรับปรุ ง/พัฒ นำจำกแนวทำง
ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเสนอแนะ
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Fraud Detection
1. กลไกกำรรั บ แจ้ งเหตุ และกำรสอบสวน ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำ รรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น ทั ง้ นี ้
ควรดำเนินกำรโดยเร็วที่สดุ
2. คณะกรรมกำรสอบสวนควรมีฝ่ำยกฎหมำยเป็ นหนึง่ ในคณะกรรมกำร
Fraud Response
กำรลงโทษ
เมื่ อกำรสอบสวนเสร็ จ สิน้ และพบว่ำมี กำรทุจริ ตเกิ ดขึน้ จริ ง คณะกรรมกำรสวนสวนมีหน้ ำที่นำเสนอ
ข้ อ เท็จ จริ ง และหลักฐำนแก่ ผ้ ู มี อำนำจ เพื่ อพิ จ ำรณำบทลงโทษให้ สอดคล้ องกับ นโยบำยของบริ ษั ท
และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยทันที
ฝ่ ำย HR เป็ นผู้รับผิดชอบ
• เสนอบทลงโทษต่อบริ ษั ท โดยอ้ ำงอิงตำม “ข้ อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน” สำหรับขัน้ ตอนกำร
ลงโทษและผู้มีอำนำจในกำรลงโทษ
• บัน ทึ ก วิ ธี ก ำรพิ จ ำรณำ บทลงโทษและข้ อสรุ ป บทลงโทษใน “หนัง สื อ ลงโทษทำงวิ นั ย ”
โดยเอกสำรที่ เกี่ ยวข้ องกับ กำรลงโทษทัง้ หมด ต้ องคัดเก็บ ไว้ คู่กับ เอกสำรสำคัญ ในขัน้ ตอน
กำรสอบสวนเป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 3 ปี
ในกรณีที่บทลงโทษ ก่อให้ เกิดควำมควำมเสี่ยงด้ ำนกฎหมำยแก่บริ ษัท ตัวแทนฝ่ ำยกฎหมำยที่
เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมกำรสอบสวนจะต้ องให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับบทลงโทษก่อนดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรแก้ ไข
เมื่อกำรสอบสวนเสร็ จสิ ้น ผู้บริ หำรต้ องจัดทำมำตรกำรแก้ ไข เช่น กำรปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมนโยบำยของ
บริ ษัท กำรปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติม กำรควบคุม ภำยใน กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรปฏิบัติงำน กำรฟั องร้ อง
ดำเนินคดีทำงอำญำและ/หรื อทำงแพ่ง กำร ขยำยผลกำรสืบสวน เพื่อตรวจสอบกำรทุจริ ตในส่วนอื่นๆ
ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น โดยมอบหมำยหน้ ำที่ให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
มำตรกำรกำรแก้ ไขในแต่ล ะกรณี ต้ องจัดทำเป็ นแผนงำน (Action Plan) อย่ำงชัดเจน พร้ อมด้ วยกรอบ
ระยะเวลำ ปฏิ บัติงำนเพื่ อนำเสนอต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) และดำเนินกำรตำมแผนงำน
ที่ ได้ รับ กำรอนุมัติ มำตรกำรกำรแก้ ไ ขต่ำงๆ ต้ อ งควรเป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกัน ส ำหรั บ ข้ อ กล่ำ วหำ
ที่คล้ ำยคลึงกัน
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การเปิ ดเผยข้ อมูล
กำรตัดสิ นใจเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรทุจ ริ ตในแต่ละหัวเรื่ องขึ น้ อยู่กับดุลยพินิจ ของประธำน
กรรมกำรบริษทั
ห้ ำ มมิ ให้ ผ้ ูที่ ไ ม่ มี ห น้ ำ ที่ ห รื อ ไม่ ไ ด้ รับ มอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริ ษั ท เปิ ดเผย ข้ อ มู ล
ด้ ำนทุจริ ตแก่บุคคลอื่นๆในบริ ษัท สื่อมวลชน หรื อหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนีบ้ ริ ษัทจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้ฝ่ำฝื นโดยไม่มีข้อยกเว้ น
เอกสารอ้ างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
กรณี อำจอ้ ำงอิงถึงเอกสำรที่ได้ จดั ทำไว้ อยู่ แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมเอกสำรอ้ ำงอิงฉบับนันๆ
้ หำกมีข้อสงสัย
เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนตำมคู่มื อ ฉบับ นี ส้ ำมำรถขอค ำแนะน ำจำกหน่ ว ยงำน GRC & Company
Secretary
การทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต
คูม่ ือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตฉบับนี ้จะต้ องมีกำรทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือเป็ นประจำทุกๆ ปี
หรื อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึง่ กระทบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
นอกจำกนี ้จะต้ องมีกำรสื่อสำรคูม่ ือที่ได้ รับกำรปรับปรุงดังกล่ำวให้ ทรำบโดยทัว่ กันทังบริ
้ ษัท

----------------------------------------------
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