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คํานิยาม
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในคูมือฉบับนี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
แสนสิริ หรือ องคกร
หรือ บริษทั

หมายถึง

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ยอย

หมายถึง

บริษัท ที่แสนสิรถิ ือหุนมากกวารอยละ 50 ทั้งโดยตรงและโดยออม
และเปนบริษัทที่แสนสิริ ควบคุมกิจการ

กลุม แสนสิริ

หมายถึง

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ผูมสี ว นไดเสีย

หมายถึง

พนักงานและผูบริหารของกลุมแสนสิริ ผูถือหุน ลูกคา คูแขง คูคาธุรกิจ
เจาหนี้ หนวยงานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม

คูคา ธุรกิจ หรือ คูคา

หมายถึง

บริษัท หรือบุคคลที่กลุมแสนสิริ จัดซื้อ จัดจาง

ทุจริตคอรรปั ชัน่

หมายถึง

การติดสินบนไมวาจะในรูปแบบใด โดยใหหมายความรวมถึง การเสนอให
สัญญา มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ทั้งในรูปตัวเงิน หรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมตอเจาหนาที่รัฐ หนวยงานรัฐ หนวยงาน
เอกชน คูคาธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนง หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่อันเปนการ
ใหไดมาหรือเพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนทางธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทาง
การแขงขัน หรือ แนะนําธุรกิจใหกับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมา
หรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมสําหรับตนเอง หรือผูอื่น
หรือธุรกิจ เวนแต เปนกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได

การใหสงิ่ ของ หรือ
ประโยชนอนื่ ใด

หมายถึง

การเสนอใหสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใด เพื่อเปนสินน้ําใจ เปนการจูงใจ เปนการตอบแทน หรือ
เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
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การใหสนิ บน

หมายถึง

การเสนอให หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะ
อื่นใด เพื่อจูงใจผูนั้นใหตัดสินใจ หรือกระทําการ หรือละเวนกระทําการ
อยางใด หรือเพื่อใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการนั้นสําเร็จตามประสงค
ของตน โดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

สิทธิมนุษยชน

หมายถึง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights)

สิทธิเด็ก

หมายถึง

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business
Principle) และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights
of Child)

ทรัพยสนิ ทางปญญา

หมายถึง

การสรางสรรคทางปญญาของมนุษย ที่ผลงานสามารถอยูในรูปแบบที่
จับตองได และจับตองไมได เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอมูลภายใน เอกสาร
สําคัญตางๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลัพธจากงานวิจัย ระบบการ
ทํางาน สิ่งประดิษฐ รายงาน หรือ ขอมูลจากแบบสอบถาม

ขอมูลภายใน

หมายถึง

ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอกลุมแสนสิริ และยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึง

ทรั พย สิ นสารสนเทศประเภทอุ ปกรณ ประกอบด วย เครื่ องคอมพิ วเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และขอมูลดานสารสนเทศ

จรรยาบรรณคูค า ธุรกิจ
(Supplier Code of
Conduct)

หมายถึง

จรรยาบรรณธุรกิจ สําหรับคูคาธุรกิจของกลุมแสนสิริ
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วิสยั ทัศน
เปนผูกําหนดทิศทางของตลาดเพื่อคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดี

พันธกิจ
มุงมั่นพัฒนา และจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงสงเสริมกิจกรรมไลฟสไตล และประสบการณที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เรา
พรอมเปนสวนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพรอมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุงนี้ และตลอดไป
เราจะดําเนินการในฐานะ “ศูนยรวมการบริการทางอสังหาริมทรัพยระดับโลก” ในประเทศไทย ดวยการนําเสนอ
สินคาและการบริการที่รวมเปนหนึ่งเดียว รวมถึง
รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผูถือหุน คูธุรกิจ พนักงาน และชุมชน
เพื่อสรางสรรคชีวิตที่ดีใหกับทุกคน
โดยเราพรอมที่จะสรรหาสินคาและบริการที่ดีทสี่ ุดในทุกๆ ระดับ เพื่อตอบสนองตอทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทย
และในตางประเทศ

คุณคาขององคกร
Customer Centric - รับผิดชอบ รอบคอบ และใสใจ
Challenge the Ordinary - ทําสิ่งที่ไมธรรมดา
Goal Synergy - ผสานเปาหมาย
Result Oriented - มุงมั่นสูผลลัพธ
Integrity - คุณธรรม

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 4

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผูถ อื หุน
เพื่อเพิ่มความโปรงใสและขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน
ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูถือหุน (เชน การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เปนตน) โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
 บริษัทมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
โดยการจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ
ใหแก ผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา (อยางนอย 14 วันกอนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุม
จะแจงรายละเอียด อันประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ขอเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนขอมูล
ที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมไปถึงการมอบ
ฉันทะของผูถือหุน เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังไดเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนากอน
ที่จะจัดสงเอกสารดวย
 ประธานในที่ประชุม จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม โดยในระหวางการประชุม ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและขอซักถามตอที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวของกับบริษัทอยางเต็มที่
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดยอย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเวนแตมีเหตุจําเปน) จะเขา
รวม ประชุมและตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย
 ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูถือหุน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
2. การปฏิบตั ิตอ ผูถอื หุนอยางเทาเทียม
สิทธิทั่วไป
บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน และใหความสําคัญในเรื่องปฏิบัติ
ตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปดเผยขาวสารขอมูลของบริษัทในดานตางๆ อยางครบถวน
ถูกตอง และโปรงใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงมีพึงไดรับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การเขารวมประชุม
เพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการไดรับเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน
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การประชุมผูถ อื หุน
บริษัทกําหนดนโยบายใหมีการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจงวาระการประชุม การสงหนังสือนัดประชุม
การดําเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเต็มที่ในการ
ประชุมผูถือหุนแตละครั้ง
วิธกี ารกอนการประชุม
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ให
ผูถือ หุนทราบลวงหน าไมนอ ยกวา 14 วันกอนวันประชุม รวมทั้ งได เผยแพรเอกสารประกอบการประชุมผานทาง
เว็บไซตของบริษัท เปนเวลาประมาณ 30 วันกอนวันประชุม และแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับ
ขอมูลในรูปแบบเอกสาร
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจําป บริษัทไดใหขอมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออํานวยตอการตัดสินใจของ
ผูถอื หุน อันไดแก
 ขอเท็จจริงและเหตุผล พรอมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ
 ขอมูลที่สําคัญ เชน ประวัติของบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย เปนตน รวมไปถึงรายละเอียด
การมอบฉันทะของผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหแกผูถือหุน โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน
ใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได
บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ประกอบการประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ให มี ร ายละเอี ย ดมากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ของบริ ษั ท โดยจะได เ พิ่ ม
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ที่สําคัญ
เขาไวดวย
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โดยจัด
เจาหนาที่ลงทะเบียนดวยระบบบารโคด และจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุม
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ระหวางการประชุม
ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และมีประธานกรรมการชุดยอย รวมทั้งกรรมการของ
บริษัทเขารวมประชุม (ตามรายชื่อที่เปดเผยไวในรายงานการประชุม) เพื่อทําหนาที่ชี้แจงและตอบคําถามของผูถือหุน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยกอนเริ่มเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และไดมีการแจงผลการออกเสียงใหที่ประชุมรับทราบเมื่อจบ
การพิจารณาในแตละวาระ
บริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงในหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการดวย นอกจากนี้
บริษัทถือหลักปฏิบัติวา เพื่อใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ บริษัทจะไมเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
ในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนรายใหญและ
ผูถือหุนรายยอยตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปนผล
อยางเทาเทียมกัน
วิธกี ารหลังการประชุม
บริษัทไดจดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแตละวาระอยางถูกตอง ครบถวน รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญของผูถือหุนไวในรายงานการประชุม โดยไดจัดสงรายงานการประชุมผู
ถือหุน ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซต
www.sansiri.com เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบได
3. สิทธิของผูม สี ว นไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน อันไดแกพนักงาน
และผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขง และเจาหนี้ เปนตน
เนื่องจากบริษัทคํานึงถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไร
ใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเปนธรรม โปรงใส และทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
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ผูถ ือหุน
บริษัทมุงใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางสม่ําเสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกปองผลประโยชน
ของบริษัทและผูถือหุน
ลูกคา
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงมุงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางเหมาะสม โดยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมืออาชีพ
พนักงาน
บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยมุงพัฒนาและเพิ่มพูน
ความสามารถของพนั ก งานอย า งต อ เนื่ อ ง พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม พนั ก งานให มี โ อกาสในความก า วหน า และมั่ น คง
ในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ เชน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เปนตน
ผูบ ริหาร
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยหนึ่งสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึงไดมีการจัดทํา
โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม
เจาหนีแ้ ละคูค า
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจกับเจาหนี้และคูคาทุกประเภทอยางยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาที่ไดตกลงรวมกันและตามที่กฎหมายกําหนด
คูแขงทางการคา
บริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรม และไมแสวงหาขอมูลของคูแขงทางการคาโดยไมสุจริต
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม รวมทั้ง
มุงพัฒนากระบวนการธุรกิจใหมีมาตรฐานที่อยูเหนือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเปดเผย
ขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และ
แบบ 56-1 และการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนตน เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยาง
ทั่วถึง
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทที่ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท www.sansiri.com ซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทัน
ตอเหตุการณและผูใชสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
สารสนเทศที่สําคัญของบริษัท ประกอบดวย รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตาม
ข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และข อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยในส ว นของงบการเงิ น ที่ เ ป ด เผยต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยนั้ น ได ผ า นการสอบทาน/ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
งบการเงิ น ดั ง กล า วจั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช น โยบายบั ญ ชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุ ลพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํ า
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมี
การดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชี
มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุ มภายใน และความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกั บเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะแสดงไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงตอเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล
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หนวยงานผูล งทุนสัมพันธ
บริษัทมีหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสาร และ
กิจกรรมตางๆ ของบริษัท ใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห และผูลงทุนทั่วไปอยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมถึงรับผิดชอบ
ในการเสริมสรางภาพลักษณ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นใหกับนักวิเคราะหและผูลงทุน โดยผูลงทุนหรือผูสนใจ
สามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่โทรศัพทหมายเลข 0-2201-3212 หรือที่อีเมล IR@sansiri.com
การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทไดจัดการบรรยายสําหรับนักวิเคราะห และนักลงทุน รวมทั้งผูถือหุนที่สนใจ สําหรับการเปดเผยผล
ประกอบการและจัดทําเอกสารขาว (Investor Release) เปนรายไตรมาสแกนักลงทุน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎเกณฑที่ใชบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ เปนตน พรอมทั้ง
ติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ภายใตมาตรฐานจริยธรรมดวยความสุจริตและความระมัดระวัง
นอกจากอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการที่ บ ริ ษั ท ได เ ป ด เผยไว ใ นส ว นของโครงสร า งการจั ด การแล ว
คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และไดมีการสื่อสาร
นโยบายดังกลาวใหแกฝายจัดการและพนักงานในทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวน
ได เสี ยทุ ก กลุม สาธารณชน และสั ง คม โดยมี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติตามแนวทางดั ง กลา วกั บ ผูที่ เกี่ยวข อ งอย า ง
สม่ําเสมอ ซึ่งบริษัทไดทําการรวบรวมและจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรใน
ขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอย โดยกําหนดใหในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายและหลักเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ ดวย
คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณา
ความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ในสวนของราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผย
รายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1 ดวย นอกจากนี้
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของบริษัทและบุคคลเหลานั้น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดําเนินอยูในปจจุบัน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย ธุรกิจ หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละสายงาน พรอมทั้งไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวาง
กันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัท
ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทํา
หน า ที่ ต รวจสอบและถ วงดุ ล ได อ ยางเต็ มที่ คณะกรรมการจึ ง กํ า หนดให มีก ารรายงานการดํ าเนิ นการโดยตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
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การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการกําหนดและ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัท โดยมอบใหฝายจัดการดําเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแงของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแขงขันในอุตสาหกรรม และกําหนด
มาตรการเพื่อจัดการแกไขตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระทุกทาน เพื่อสอบทานความ
ถูกตอง การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และความนาเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหา
กรรมการบริษัท รวมทั้งกําหนดการจายคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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จรรยาบรรณธุรกิจ
กลุมแสนสิริ เชื่อวาการบริหารจัดการธุรกิจตามจรรยาบรรณ คือ พื้นฐานของการพัฒนา และการเติบโตของ
ธุรกิจอยางยั่งยืน หลักการและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน “คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” นี้ มุงมั่น
ที่จะใหคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนั กงานทุ กคนในกลุมแสนสิริ ไดป ฏิบัติงาน และดํ าเนินธุ รกิจอยางถูกตอ ง
เปนธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะนํามาซึ่งการสรางมูลคาทางธุรกิจในระยะยาว ควบคูไปกับ
การสรางความสัมพันธอันดีตอผูมีสวนไดเสียในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจภายในกลุมแสนสิริ องคกรจึงกําหนดให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนไดศึกษา ทําความเขาใจ รับทราบ และนําหลักการมาปฏิบัติในหนาที่ของตน พรอมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการ
และผูบริหารสงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการเปนแบบอยางที่ดีตอพนักงาน สามารถใหคําแนะนํา และสื่อสารแนว
ปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ องคกรหวังเปนอยางยิ่งวาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบุคลากรทุกคนจะนํามาซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ใหคุณคาและยึดมั่นตอหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
อันดีงาม
ในการปฏิบัติงาน เมื่อใดที่พนักงานมีขอสงสัย หรือ ลังเลวา แนวปฏิบัติ หรือ การตัดสินใจของตน จะผิดตอ
จรรยาบรรณธุรกิจหรือไม ขอใหพิจารณาการตัดสินใจ ดังนี้
 ด า นจริ ย ธรรม : พิ จ ารณาว า การตั ด สิ น ใจนั้ น ถู ก ต อ ง ชอบธรรม หรื อ ไม พิ จ ารณาว า การตั ด สิ น ใจนั้ น
จะกอใหเกิดความเสียหายแก องคกร ผูมีสวนไดเสีย หรือ สังคม หรือไม ทั้งนี้ ไมวาผลกระทบนั้นจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม
 ดานกฎหมาย : พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจ หรือขอกฎหมายหรือไม
 ดานสังคม : พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน และสังคมหรือไม
หากพนักงานตองการที่จะติดตอสอบถาม ขอคําแนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น พนักงานสามารถติดตอ
สอบถามผูบังคับบัญชาของตน ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเมื่อ
1. การดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ าม
เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ อันนําไปสูผลประโยชนสูงสุด
ของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสีย ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กลุมแสนสิริจึงไดกําหนดหนาที่ของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่จะต องทําความเขาใจ รับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา ง
เครงครัด ดังนี้
กรรมการมี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
โดยตองยึดมั่นในความสําคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ และสงเสริมใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
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ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการยึดมั่น สื่อสาร สงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจใหแกบุคคลภายใตการบังคับบัญชา
และพนักงานอยางสม่ําเสมอ ติดตามดูแลผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพนักงานในองคกร
พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สงเสริมแนวทางปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมองคกร และไมยอมรับ
หรือเพิกเฉยตอการกระทําที่ขัดตอหลักจริยธรรม โดยที่พนักงานเขาใหมจะไดรับโอกาสในการชี้แจง ทําความเขาใจใน
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมแสนสิริ เพื่อรับทราบหลักการ และแนวปฏิบัติ ที่เปนลายลักษณอักษร
ทั้ ง นี้ ในการติ ด ตามว า มี ก ารยึ ด ถื อ และนํ า จรรยาบรรณธุ ร กิ จ มาปฏิ บั ติ ใ นการทํ า งานจริ ง กลุ ม แสนสิ ริ มี
หนวย งานตรวจสอบ และควบคุมภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการอยูสม่ําเสมอ และบริษัทยังทําการจัดเก็บ
สถิติจํานวนการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ (breach case) และนําขอมูลมาประเมินศักยภาพของบุคลากร ปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมดวย
2. การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อใหหลักการ และแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจ เทาทันการเปลี่ยนแปลงตอกฎเกณฑของภาครัฐ ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยูเสมอ กลุมแสนสิริไดกําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแล
กิ จ การ พิ จ ารณาทบทวนจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให ก ลุ ม แสนสิ ริ ได ป รั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ขี ด
ความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอทุกภาคสวนอยางสม่ําเสมอ
3. แนวทางการดําเนินธุรกิจ
หลักการ
กลุมแสนสิริใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ และมุงมั่นสงเสริมให
บุคลากรรวมมือ ทําเขาใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีภูมิฐานของจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ทําความเขาใจและปฏิบัติตามประกาศ กําหนดการ และ กฏเกณฑตางๆ ของกลุมแสนสิริ
2. ปฏิ บั ติงานตามหลั ก การ และแนวปฏิบั ติข องจรรยาบรรณธุร กิ จ เพื่อเสริ มสร างวั ฒนธรรมองค กรที่ ไม
ยอมรับตอการกระทําที่ผิดตอหลักจริยธรรม การปลอยปละละเลยในหนาที่ หรือการกระทําที่ไมเปนที่ยอมรับของ
สังคม
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3. หากพบเห็นการฝาฝน การไมปฏิบั ติตาม หรือการปล อยปละละเลยในหนาที่ อย าลังเลที่ จะแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
4. ไมใหการสนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทําใดๆ ที่ขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการไมชวยให
บุคคลใด หลีกเลี่ยงการกระทําผิด หรือฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกลุมแสนสิริ
5. หากพบเห็น หรือมีขอมูลเกี่ยวกับการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณธุรกิจ ไมวาทางตรง หรือทางออม ใหแจง
ตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6. การฝาฝน การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ หรือการเพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจ มีผลกระทบตอการทํางาน
ในองคกร และตอผูมีสวนไดเสีย ในทางตรงหรือไมก็ทางออม เหตุนี้กลุมแสนสิริถือวาการฝาฝน การหลีกเลี่ยง หรือ
การเพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจเปนการกระทําที่ขัดตอวินัยในการปฏิบัติงาน และองคกรจะปฏิบัติตอการกระทํานั้น
ตามความเหมาะสม
7. หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ใหติดตอฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ
บุคคลที่ไดรั บมอบหมายจากบริษัทใหทํ าหนา ที่รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับการติ ดตามการปฏิบั ติตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของขอสงสัยนั้น
4. การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
หลักการ
การยึดมั่นตอหลักจริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ภายใตสภาพแวดลอมธุรกิจที่มีการแขงขันสูง คือคุณคา
ขององคกร และกลุมแสนสิริมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกระบวนการธุรกิจมีความ
ถูกตอง เปนธรรม ตรงไปตรงมา โปรงใส และตรวจสอบได
แนวทางปฏิบัติที่จะกลาวตอไปนี้ อางถึง นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ของบริษัท ในขอตอไปนี้
“ขอ 3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น”
“ขอ 3.6 แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน”
“ขอ 4.1 การรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด”
“ขอ 4.2 การใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด”
“ขอ 4.3 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน”
“ขอ 4.4 นโยบายชวยเหลือทางการเมือง”
“ขอ 4.5 ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจาง”
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หนาทีข่ องกรรมการ ผูบ ริหาร และ พนักงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. เขาใจวาการทุจริตคอรรัปชั่น คือ การรวมมือระหวางบุคคลสองฝาย หรือมากกวา เพื่อแสวงหาผลประโยชน
รวมกั น ในทางที่ ไม ช อบด วยกฎหมาย และการทุ จริ ตคอร รั ป ชั่ น สามารถเกิ ด ขึ้ นในหลายรู ป แบบ ดั ง นั้ น พนั ก งาน
สามารถต อ ตา นการทุ จริ ตคอร รั ป ชั่ นได โ ดยไม ใ ห ความรวมมื อ กั บ ผู มีส วนไดเสี ยฝ า ยใดๆ ที่ มีเจตนาในการทุ จริ ต
คอรรัปชั่น
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองปฏิบัติตาม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
3. กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะตองไมใชอํานาจ หนาที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเอื้อประโยชนแก ครอบครัว พวกพอง หรือบุคคลที่ใกลชิด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ตลอดกระบวนการธุรกิจ เชน กระทําการดวยวิธีใดๆ อันไมชอบธรรมเพื่อจําหนายสินคา หรือ บริการสวนตัวใหแก
บริษัท หรือทําการแขงขันทางธุรกิจไมวาทางตรง หรือทางออมตอบริษัท เปนตน
4. ผู บ ริ หาร และพนั ก งานของบริ ษัท ต อ งไม ล ะเลย หรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระทํ า ที่ เ ข า ข ายทุ จริ ต
คอรรัปชั่นอันอาจเกี่ยวของกับบริษัท โดยแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทําการแจงผาน
“ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะตองใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
5. หากพนั ก งานมี ข อ สงสั ย ความลั ง เล หรื อ ตกอยู ใ นสภาวะกดดั น ให มี ส ว นร ว มในการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น
พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชาของตน ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเมื่อ หรือ
พนักงานสามารถทําการรองเรียนผาน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower
Channel)” ของบริษัท โดยผูแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดจะ
ถือเปนความลับ
6. ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือในการสงเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองคกร กับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชนในการใหขอมูล และติดตามผลการดําเนินการ
หากพบการทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอมูลการทุจริตคอรรัปชั่นใดๆ โดยผูแจง ชี้แจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครอง
สิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดจะถือเปนความลับ
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การรับสิง่ ของ หรือประโยชนอนื่ ใด
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) บริษัทกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใดจาก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เปนตน
(2) พนั ก งานมี หน า ที่ ชี้ แ จงให คูค า ธุ ร กิ จ และผู มี ส ว นได เสี ย ที่ เกี่ ย วข อ งทราบถึ ง ประกาศ นโยบายไม รั บ
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 ตาม
ความเหมาะสม 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 ในชวง
เทศกาลอันเปนประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ หรืองานเสวนาตางๆ เชน ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุดบันทึก
เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณขององคกร หรืองานนั้นๆ ระบุไว เปนตน โดยมอบหมายใหผูบังคับบัญชา หรือระดับ
ผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ 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
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(7) การรับขอเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เยี่ยมชมกิจการ โดยคูคาธุรกิจเปนผูออกคาใชจาย
สามารถทําได หากพิจารณาแลววาการรับขอเสนอดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท ทั้งนี้ ปจจัยที่
ตองระวังการรับขอเสนอ มีดังนี้
(ก) ขอเสนอที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล มิใช ระหวางองคกร
(ข) ขอเสนอที่มิไดมีการระบุในขอตกลงสัญญา
(ค) ขอเสนอที่มีเจตนาในการทองเที่ยวมากกวาการใหเรียนรู
การใหสงิ่ ของ หรือประโยชนอนื่ ใด
แนวทางปฏิบตั ิ
บริษัทกําหนดเรื่องการใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด แกผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท สามารถ
ปฏิบัติไดในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย โดยใหขออนุมัติดําเนินการ
จากระดับผูจัดการฝายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันการดําเนินการในลักษณะการใหสินบน อันอาจ
นําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทกําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมกอนดําเนินการ
และเปนผูแทนมอบสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดนั้นในนามตัวแทนของบริษทั
นโยบายเงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน
แนวทางปฏิบตั ิ
การให หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินเพื่อการกุศล ตองเปนไปอยางโปรงใส และ
ชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวาการดําเนินการดังกลาวไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการใหหรือ
รับสินบน
นโยบายชวยเหลือทางการเมือง
แนวทางปฏิบตั ิ
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกใฝในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไมนําเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูมีอํานาจทางการเมือง ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งสิ้น
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ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจาง
แนวทางปฏิบตั ิ
หาม การให หรือ รับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคูคา คูสัญญา หรือ หนวยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ดํา เนินธุร กิจกับบริ ษัท และการดํ าเนินการใดๆ ทางธุร กิจตองเปนไปอยางโปรงใส และไม ขัดตอบท
บัญญัติตามกฎหมาย
อนึ่ง ในการบริหารหวงโซอุปทาน เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นกับคูคาธุรกิจ บริษัทจะชี้แจง และสงเสริมให
คูคาธุรกิจ ดําเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ จรรยาบรรณคูคาธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri Supplier Code
of Conduct)
5. การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม
หลักการ
การแขงขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุมแสนสิริ เพื่อ
รักษาตําแหนง ขีดความสามารถ และความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งกลุมแสนสิริใหความสําคัญในการแขงขันทาง
ธุรกิจที่เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย ไมแสวงหาความลับทางการคาดวยแนวทางที่ไมสุจริต และเคารพตอกฎ
ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพื้นที่ที่กลุมแสนสิริเขาไปดําเนินธุรกิจ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. กลุมแสนสิริดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามระเบียบของหนวยงานราชการอยาง
เครงครัด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีอาจตองเผชิญกับความแตกตางในดานของกฎ ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพื้นที่ เปนตน
กลุมแสนสิริยังคงเคารพในขนบธรรมเนียมของพื้นที่นั้น โดยจะดําเนินธุรกิจดวยความคํานึงถึงผลประโยชนรวมของ
กลุมแสนสิริและพื้นที่ที่เขาไปดําเนินธุรกิจนั้นเปนสําคัญ
2. ระหวางการปฏิบัติงาน หรือ การตัดสินใจ หากมีขอสงสัยในกฎระเบียบที่แตกตางกัน หรืออาจยังลังเล
ในการตัดสินใจที่เปนประเด็นสําคัญใด ๆ พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ
สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
3. ไมแสวงหาขอมูลภายใน หรือ ความลับทางการคาของคูแขง เชน ขอมูลสําคัญทางการเงิน กลยุทธธุรกิจ
หรือการปรับเปลี่ยนองคกร เปนตน ดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ไมสุจริต หรือไมเปนที่ยอมรับในขนบธรรมเนียม
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4. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงธุรกิจ หรือ หนวยงานราชการ ไมวาในรูปแบบใดๆ
5. ในการทําสัญญากับคูคา ควรตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องการรักษาขอมูลภายในหรือขอมูลที่เปน
สาระสําคัญของกลุมแสนสิริอยางเครงครัด รวมทั้งรักษาขอมูลภายในของคูคาธุรกิจไมใหมีการเผยแพรออกไป
6. ปฏิบั ติตอคูคาธุ รกิจอย างเทา เทียมกั นทุก ราย ไมบี บบัง คับ ใหคูคา ทําสั ญญาหรื อข อตกลงที่คูคาธุ รกิ จ
ไมเห็นชอบ ไมบีบบังคับใหคูคาธุรกิจทํางานเกินหนาที่ที่ตกลงกันไว ไมเอื้อประโยชนใหแกคูคาธุรกิจรายใดเปนพิเศษ
ไมใหขอมูลภายในของกลุมแสนสิริแกคูคาธุรกิจเกินความจําเปน และไมจํากัดความสามารถของคูคาธุรกิจในการ
ประกอบกิจการกับธุรกิจรายอื่นๆ แมจะเปนคูแขงก็ตาม
7. ระมัดระวังการถูกชี้นํา ชักจูง หรือบีบบังคับใหทําสัญญาใดๆ ที่ทําใหกลุมแสนสิริเสียเปรียบในการแขงขัน
หรือกระทําการที่ผิดตอกฎ ระเบียบ ขนบประเพณี
8. หากมีขอมูล หรือพบพฤติกรรมที่เขาขายการแขงขันที่ไมเปนธรรม ใหแจงตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในเหตุการณ หรือ ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทให
ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
หลักการ
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจใดๆ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ควร
พิจารณาถึงผลประโยชนของกลุมแสนสิริและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อไมใหผลประโยชนสวน
บุคคล เขามามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจที่อาจนํามาสูความขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุม
แสนสิริ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ยึดถือผลประโยชนของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสีย เปนหลักในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรม ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว และไมเอื้อประโยชนใหแกบุคคลที่
ใกลชิด
2. ไมเขาไปเกี่ยวของ หรือ ประกอบธุรกิจอื่นใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมแสนสิริ
เชน การเขาไปเกี่ยวของในบริษัทที่แขงขันทางธุรกิจกับกลุมแสนสิริ
3. ไมใชอํานาจหนาที่ไดรับการแตงตั้ง แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ กระทําการใดๆ ที่อาจสรางความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุมแสนสิริ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลภายในกับคูแขงธุรกิจ
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4. ไมเปนผูบริหาร หรือ ผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินของบริษัทใด ๆ ที่แขงขัน หรือมีธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ
กลุมแสนสิริ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที
5. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลภายในขององคกร และหากไดรับรูขอมูลภายในที่ตนไมจําเปนตองรู
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที
6. หลี กเลี่ ยงการเข า ไปเกี่ยวข องกั บ กิจ กรรมใดๆ ที่ อาจก อให เกิด ความขั ด แย งทางผลประโยชน ตอกลุ ม
แสนสิริ หรือที่อาจกอภาระผูกผันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับกลุมแสนสิริ
7. หลีกเลี่ยงการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายภายใตกลุม
แสนสิริ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8. หากมีผูใดมารองขอความรวมมือ หรือขอใหสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไมระบุรายละเอียด หรือมีประเด็น
ที่นาสงสัย อยาลังเลที่จะถามความตั้งใจผูรองขอนั้นใหชัดเจน หากพบวาเปนการกระทําที่ผิดตอจรรยาบรรณธุรกิจ
ใหปฏิเสธ และรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที
9. ห า มแอบอ า งชื่ อ ผู ใ ด ไม วาจะเป น กรรมการ ผู บ ริ หาร พนั ก งาน หรื อ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ แสวงหาผล
ประโยชนสวนตัว หรือใชผลักดันการปฏิบัติงานใดๆ ที่ยังไมไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุด
10.ไมสนับสนุน ไมใหความรวมมือ หรือเพิกเฉยตอการกระทําที่ขัดตอผลประโยชนของกลุมแสนสิริ หากพบเห็น
หรือทราบถึงการกระทําที่ขัดแยงกับผลประโยชนของกลุมแสนสิริ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ
หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ทราบทันที
11. กรณีที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเหตุการณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที
7. การปฏิบตั ิตอ ลูกคา
หลักการ
กลุ ม แสนสิ ริ มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า และการบริ ก าร รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การความสั ม พั น ธ
เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในระดับที่เกินความคาดหมายอยูเสมอ ทั้งนี้ กลุมแสนสิริใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติตอลูกคาอยางมีจรรยาบรรณ และยังมุงเนนใหการบริหารจัดเก็บขอมูลในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. สงมอบผลิตภัณฑ สินคา หรือ ใหบริการอยางเต็มความสามารถ และตรงตามมาตรฐานของบริษัท
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือ การบริการตอลูกคาอยางถูกตอง และ ครบถวนเสมอ
3. ไมเลือกปฏิบัติตอลูกคาในรูปแบบใดๆ ที่ขัดแยงตอสิทธิมนุษยชน
4. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การ ปกป อ ง และคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของลู ก ค า ไม แ สวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือ เอื้อประโยชนแก ครอบครัว พวกพอง หรือ บุคคลที่ใกลชิด โดยใชขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของ
ลูกคา
5. หากมีการแลกเปลี่ยนขอมูลลูกคาของกลุมแสนสิริใหแกคูคา หรือพันธมิตรธุรกิจ เชน การแลกเปลี่ยน
ฐานขอมูลลูกคาของกลุมแสนสิริ ผูดําเนินการตองทําสัญญากับคูคาเปนลายลักษณอักษรในการใหขอมูล และรักษา
ขอมูล เชน ทําสัญญาปกปดความลับ (Non-disclosure Agreement : NDA) เปนตน
8. สิทธิมนุษยชน
หลักการ
กลุมแสนสิริ เคารพ และสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักการสากล โดยยึดถือการปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนอยางเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ โดยกลุมแสนสิริหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็กในกระบวนการธุรกิจในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ในโครงการ โรงงานแผนผลิต
คอนกรีตสําเร็จรูป และที่ตั้งสํานักงานใหญ นอกจากนี้ กลุมแสนสิริยังไดบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยตอแรงงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติแกกัน ปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาค ไมแบงแยกถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ กลุมผูดอยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียภายใตหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR) และสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ตลอดกระบวนการดําเนินธุรกิจ
ตั้งแตกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการดําเนินงาน การผึกอบรมและพัฒนา การจัดหา การจัดซื้อ การจัดจาง
การผลิต การสื่อสาร การบริการตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และในกระบวนการบริหารจัดการคูคาในหวงโซอุปทาน
3. ในการเลิ กจ างทุกกรณี มี การปฏิ บัติตามระเบี ยบข อบั งคั บการทํ างานอยางเคร ง ครั ด ตลอดจนแจง ให
พนักงานทราบถึงขั้นตอน และวิธีการ โดยอางอิงตามกฎหมายแรงงานฉบับลาสุด
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9. จรรยาบรรณกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ กําหนดนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการ
บริหารจัดการขององคกร เพื่อผลประโยชนสูงสุดของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน ตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัทดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติหนาที่ด วยความซื่อสั ตยสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสูง สุดของกลุมแสนสิริ และผู มีสวนไดเสี ย
ทุกฝาย รวมทั้งกํากับดูแลใหกลุมแสนสิริดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ของ
ภาครัฐอยางสมาเสมอ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตามที่องคกรกําหนด และปฏิบัติหนาที่ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เชน
การรับเรื่องจากการแจงเบาะแสการกระทําผิด
2. ไม เ ป น กรรมการให กั บ บริ ษั ท คู แ ข ง ทางธุ ร กิ จ ไม แ สวงหาผลประโยชน ส ว นตั ว จากการดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการของกลุมแสนสิริ ในการปฏิบัติหนาที่ และการตัดสินใจ ไมนําผลประโยชนสวนตัวมาขัดแยงกับผลประโยชน
ของกลุมแสนสิริ
3. รักษาขอมูลภายในของกลุมแสนสิ ริตลอดระยะเวลาที่ ดํารงตําแหนง และเมื่อพนตําแหนง ไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวจากขอมูลภายในองคกรที่ตนทราบทั้งในทางตรงหรือทางออม ไมเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคล
ใด ๆ ที่ไมมีความจําเปนตองทราบ
4. ไมรับของขวัญ ขอเสนอ หรือ ผลประโยขนใดๆ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน
10. จรรยาบรรณผูบ ริหาร
หลักการ
ผูบริหารของกลุมแสนสิริ เปนผูที่ขับเคลื่อนองคกร ผานความรู ความสามารถ คุณคา และวิสัยทัศน เพื่อให
องคกรกาวไปสูความสําเร็จสูงสุด พรอมกันกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย องคกรมุงหวังใหผูบริหารทําหนาที่กํากับดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงาน สงเสริมนวัตกรรมและความสรางสรรคภายในองคกร บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพและความแมนยํา บริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ปองกันและรักษาขอมูลภายในของ
องคกร สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อบรรลุวสิ ัยทัศนของกลุมแสนสิริ
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เคารพและใหความสําคัญ
ตอกฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรม และคุณคาขององคกร เคารพตอสิทธิพนักงาน สงเสริมหลักการและแนวปฏิบัติ
ของจรรยาบรรณธุรกิจ ใหแกพนักงาน
2. เคารพต อ พนั ก งานทุ ก คนในกลุ ม แสนสิ ริ ไม ป ระพฤติ มิ ช อบต อ พนั ก งาน ข ม ขู ดู ห มิ่ น ในศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
พนักงาน
3. ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการดํารงตําแหนงกรรมการของกลุมแสนสิริในการปฏิบัติหนาที่และ
การตัดสินใจ ไมนําผลประโยชนสวนตัวมาขัดแยงกับผลประโยชนของกลุมแสนสิริ
4. บริหารจัดการความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแตการวางกลยุทธ การบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ
การบริหารจัดการงบประมาณ การรายงานผลการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสีย
5. ตรวจสอบนโยบาย กฎเกณฑ กฎระเบี ยบ และข อ บั ง คั บ ต า งๆ ของภาครั ฐ หรื อ หน ว ยงานที่ อ อกกฎ
อยางสม่ําเสมอ ผลักดันใหกลุมแสนสิริมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐานทั่วไป
6. บริหารจัดการขอมูลภายในขององคกร ใหมีพนักงานบันทึก ใช รายงานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีรักษาขอมูลภายในขององคกรอยางถูกตอง ในการเปดเผยขอมูลขอมูลสําคัญ ตรวจสอบความถูกตอง และความ
ครบถวนของขอมูล
7. ไมรับของขวัญ ขอเสนอ หรือผลประโยขนอื่นใดๆ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน และสงเสริม
ใหพนักงานปฏิบัติเชนกัน
11. จรรยาบรรณพนักงาน
หลักการ
กลุมแสนสิริเชื่อวา พนักงานคือปจจัยสําคัญในการนําวิสัยทัศนขององคกรมาปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง เสริมสราง
วัฒนธรรมอันดีภายในองคกร และรักษาผลประโยชนของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย องคกรมุงหวังให
พนักงานมีความตั้งใจในการทํางานอยางสม่ําเสมอ มีความรับผิดชอบตองาน ใหความรวมมือในการสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ของบริษัท
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. เขาใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวัฒนธรรมของกลุมแสนสิริอยางเครงครัด รับรู และ
ปฏิบัติตามประกาศขององคกร
2. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ สงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจแกเพื่อนรวมงาน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหอยูบนหลักจริยธรรม
เสมอ
3. เคารพตอพนักงานทุกคนในกลุมแสนสิริ ไมประพฤติมิชอบ ขมขู ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของพนักงานคนอื่นๆ
ไมกระทําการตอบโตในเหตุการณความขัดแยงใดๆ
4. ในการปฏิ บั ติ ง าน เคารพในความคิ ด เห็ น ความแตกต า ง และการตั ด สิ น ใจของเพื่ อ นร ว มงาน หรื อ
ผูบังคับบัญชา
5. มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีตอองคกร รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณของกลุมแสนสิริ
6. เคารพ ใหเกียรติ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
7. หากพบการกระทําที่นาสงสัย หรือ เปนการฝาฝน ละเลยในหนาที่ หรือ เพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจ
อยาลังเลที่จะแจงผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรรมมนุษย หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
8. หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใน ที่อาจขัดแยงกับจรรยาบรรณธุรกิจ อยาลังเลที่
จะติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรรมนุษย หรือสํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
12. สิง่ แวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย
หลักการ
กลุ ม แสนสิ ริ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(Environment, Health, and Safety) ในกระบวนการธุรกิจ องคกรมุงมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ธุรกิจอยูสม่ําเสมอ เพื่อสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนัย และความปลอดภัย ใหนอยที่สุด
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สิง่ แวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ดําเนินงานในกระบวนการธุรกิจดานสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอบังคับ
ตางๆ ของภาครัฐ
2. ปฏิ บั ติ ตามมาตรการด านสิ่ งแวดล อม
ซึ่ งประกอบด วยการบริ หารจั ดการด านกายภาพ (Physical
Parameter) เชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดานเคมี (Chemical Parameter) เชน การบริหารจัดการมลพิษ
จากกระบวนการธุรกิจ ดานชีวภาพ (Biological Parameter) เชน การบริหารจัดการผลกระทบตอระบบนิเวศ และ
ดานคุณคาการใชประโยชนตอมนุษย (Human Utilisation Value) เชน การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เปนตน
3. ใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชไฟฟา การใช
น้ําประปา การใชกระดาษ เปนตน ไมกระทําการที่สรางผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม มุงหวังที่จะลดผลกระทบ
(Mitigation) หรือ ปรับตัว (Adaptation) ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
4. บันทึกเหตุการณการรองเรียนตางๆ ดานสิ่งแวดลอม ใหถูกตองตามขอเท็จจริงทุกครั้ง
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ดําเนินงานในกระบวนการตางๆ ใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอบังคับตางๆ
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปองกัน หรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
2. เรียนรู ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินตางๆ ที่กลุมแสนสิริ
กําหนดไวอยางเครงครัด เชน ขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณที่ไมปกติ การสวมใสอุปกรณรักษาความปลอดภัย
ตางๆ เมื่อตองเขาไปในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย การจดจําตําแหนงของถังดับเพลิง สัญญาณดับเพลิง เสนทางหนีไฟ
และจุดรวมพล เพื่อใหปฏิบัติถูกตอง และทันทวงทีเมื่อเกิดอุบัติภัย เปนตน
3. ตระหนักในความรับผิดชอบ และหนาที่ของตนเอง ระมัดระวังไมใหการปฏิบัติงานของตนเปนภัยตอผูอื่น
และไมสงผลกระทบตอชุมชนรอบขาง หรือสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4. รูจักที่จะสังเกตขอบกพรองในมาตรฐานความปลอดภัยตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน หากพบจุดบกพรอง
ปฏิบั ติตามขั้นตอนที่องค กรกํา หนดตามความเหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ ยงในการเกิ ดอุ บัติภัย เชน การรายงาน
ตําแหนงที่มีอุปกรณรักษาความปลอดภัยไมครบถวน หรือ การประกาศหามไมใหพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
จนกวาพื้นที่จะปลอดภัย เปนตน
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5. มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการอบรม ใหความรู และ
สาธิตวิธีการใชงานอุปกรณ และระบบความปลอดภัยตางๆ จากผูเชี่ยวชาญอยางสม่ําเสมอ
6. ไมนําบุคคลใด ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเขามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เวนแตจะไดรับการอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา
7. สนับสนุน และจัดใหมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมสุขอนามัยที่ดีใหแกพนักงานอยางสมําเสมอ เชน การจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําป การมีจิตแพทยใหคําปรึกษา การกําหนดวันหยุดที่เหมาะสม เปนตน
13. การบันทึก ใช รักษา และเปดเผยขอมูล
หลักการ
ขอมูลองคกรเปนทรัพยากรของกลุมแสนสิริที่มีคาสูงในการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียและเปน
ปจจัยสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหขอมูลที่ใชในการเปดเผย มีความถูกตอง นาเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบได รวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลภายในตางๆ อยางเปนระบบ องคกรมุงหวังใหพนักกงานมีวินัยในการบันทึก
และรายงานขอมูลใหตรงตามขอเท็จจริง จัดเก็บขอมูล และเอกสารสําคัญตางๆใหเรียบรอยและปลอดภัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลทุกครั้งที่ตองทํารายงาน
แมขอมูลที่เปดเผยอาจสงผลกระทบดานลบตอกลุมแสนสิริ

หรือเปดเผยขอมูล

2. ขอเอกสารสําคัญใหครบถวนในการปฏิบัติงาน เชน เอกสารทางการเงิน ขอตกลง รายงาน หรือสัญญา
การจัดซื้อจัดจาง และจัดเก็บเอกสารสําคัญใหเรียบรอย เพื่อใหกระบวนการทํางานมีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
3. รักษาความปลอดภัยของขอมูลโดยไมเปดเผยขอมูลเกินความจําเปน และตรวจสอบวาการรายงานขอมูล
นั้นๆ ไมสื่อสารในทางที่ขัดแยงกับขอเท็จจริง หรือสื่อสารเกินความเปนจริง
4. หามนําขอมูลภายในขององคกรไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว เปดเผยตอบุคคลที่ไมจําเปนตองรับทราบ
เผยแพร หรือ เอื้อประโยชนใหแกบุคคลที่ใกลชิด
5. หามปรับแตง หรือ ปดบัง ขอมูลใด ๆ ของกลุมแสนสิริ ที่อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูมีสวน
ไดเสีย
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6. รีบแจงผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบเมื่อพบขอมูลที่ผิด ไมครบถวน หรือ ไมชัดเจน
ในรายงานสําคัญ เชน รายงานประจําป รายงานทางการเงิน หรือ รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน
7. เมื่อมีขอมูลที่ไมใชงานแลว ใหจัดเก็บขอมูล หรือทําลายขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสม และตรวจสอบใหแน
ชัดวาจะไมสามารถนําขอมูลที่ทําลายไปแลวนั้นกลับมาใชไดอีก
14. ขอมูลในระบบสารสนเทศ
หลักการ
ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกร คือทรัพยสินของกลุมแสนสิริที่มอบ
ใหพนักงานใชปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางสารสนเทศของตน และปองกันการ
รั่วไหลของขอมูลอยางเครงครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
1. จัดเก็บขอมูลใหเปนระเบียบอยูสม่ําเสมอ และแยกแยะขอมูลที่ตองสํารองเพื่อรักษาขอมูลองคกร เชน
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญ แผนงาน หรือ เอกสารสําคัญทางการเงิน
2. ทําลายขอมูลที่ไมมีความจําเปนในการทํางานดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการรั่วไหล หรือการกูคืน
ของขอมูลไปปฏิบัติในทางมิชอบ
3. หามใชขอมูล ระบบ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อแสวงผลประโยชนสวนตัว เอื้อประโยชน
ใหแกบุคคลที่ใกลชิด หรือ บุคคลภายนอกที่ไมมีความจําเปนตองมีขอมูลกลุมแสนสิริ เชน การใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนสวนตัวในเชิงพาณิชย
4. การเชื่อมตอเขามายังระบบของกลุมแสนสิริจากเครือขายภายนอก ควรเชื่อมตอจากเครือขายที่มีความ
ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของขอมูล
5. กลุมแสนสิริอนุญาตใหพนักงานใชเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมแสนสิริเพื่อการสวนตัวได เชน การใช
โซเชี ยลมี เดี ยตอเมื่อ กิจกรรมส วนตั วนั้นไม มีผลกระทบต อประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศขององค กร ความ
รับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการทํางานของตน ตอเพื่อนรวมงาน และหนวยงาน
6. พนักงานที่มีอํานาจไดรับมอบหมาย หรือมีสิทธิตามที่ระบุไวเทานั้น ที่จะเขาถึงแฟม หรือฐานขอมูลนั้นได
ผู ที่ ไ ม มี สิ ท ธิ หรื อ ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต ไม ว า บุ ค คลภายใน หรื อ ภายนอก ไม อ าจเข า ถึ ง ข อ มู ล นั้ น พนั ก งานทุ ก คน
มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในขอมูลของตน
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7. อัพเดทซอฟตแวรตามคําแนะนําของผูผลิต และผูดูแลระบบอยางตอเนื่อง หากซอฟทแวรที่ใชงานไมมีการ
อัพเดทจากผูผลิตแลว ควรปรึกษาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ปรึกษาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากซอฟตแวรที่ใชงานไมมีการอัพเดทจากผูผลิตแลว
9. เปลี่ยนรหัสผานของตน ทุก 3 เดือน และเลือกใชรหัสผานที่สามารถจําได เพื่อที่จะไมตองจดจํารหัสผาน
หากจําเปนตองบันทึกรหัสผานไว ควรใช Password / Key Manager
10. ไมเปดเผยรหัสผานใหบุคคลอื่นทราบ ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
11. เพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลีกเลี่ยงการใชเทคโนโลยีที่อาจเปนภัยตอระบบ เชน การติดตั้ง
ซอฟตแวรโดยไมไดรับอนุญาตจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งไมทําการดาวนโหลดขอมูลที่ไมปลอดภัยใน
อินเตอรเน็ต หรือ เขาเวปไซตที่ไมปลอดภัย หรือ ผิดกฎหมาย
12. สิทธิในการใชอินเตอรเนตของพนักงาน ถูกกําหนดโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของกลุม
แสนสิริ พนักงานหามกระทําการใดๆ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงนโยบายดังกลาวเพื่อใหเขาถึงเวปไซต หรือบริการที่ไมมี
สิทธิใช
13. หามใชขอมูล หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม สรางความเสียหายใหกั บ
ผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลใดๆ ก็ตาม หามกระทําการที่จะสรางผลเสียแกองคกร หรือการกระทําที่ไมเหมาะสมตอ
สังคม
15. การปองกันการใชขอ มูลภายในซื้อขายหลักทรัพย
หลักการ
“ขอมูลภายใน” หมายถึง ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอกลุมแสนสิริ และยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ เชน
กลยุทธธุรกิจ แผนขยาย หรือ ปรับการดําเนินธุรกิจ ขอมูลสําคัญทางการเงิน หรือ การผูกสัญญากับพันธมิตรธุรกิจ
ใหม ขอมูลภายในที่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงตอราคาของหลักทรัพย และการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อ
ขายหลักทรัพยของกลุมแสนสิริ
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. หามมิใหบุคคลที่รู หรือ ครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม นําขอมูลมา
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ ทําการซื้อขายหลักทรัพยกอนที่กลุมแสนสิริจะเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ
2. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม เปดเผยหรือ
แนะนําขอมูลภายในใหแกบุคคลที่ไมมีความจําเปนตองรับทราบ ไมวาจะบุคคลนั้นจะเปนบุคคลภายใน หรือภายนอก
กลุมแสนสิริ
3. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม กระทําการ
ปนหุน ปลอยขาวลือ หรือกลาวขอความอันเปนเท็จ
4. หามมิใหบุคคลที่รู หรือ ครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม ทําซื้อขายหุน
ของกลุมแสนสิริในระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ
5. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม ทําซื้อขายหุน
ของกลุมแสนสิริในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ
16. ทรัพยสนิ ทางปญญา
หลักการ
ทรัพยสินทางปญญา คือ “การสรางสรรคทางปญญาของมนุษย” (คํานิยามโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
นิยาม) ทั้งนี้ ทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริ สามารถอยูในรูปแบบที่จับตองได และจับตองไมได เชน ลิขสิทธิ์
สิทธิ บัตร ขอ มูลภายใน เอกสารสํา คัญ ตางๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลัพธ จากงานวิจัย ระบบการทํางาน
สิ่งประดิษฐ รายงาน หรือขอมูลจากแบบสอบถาม เปนตน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. บุคลากรทุกคนในองคกรมีหนาที่ปกปอง และรักษาทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริ ไมใหถูกละเมิด
หรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
2. หามนําทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริมาแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ เอื้อใหแกบุคคลที่ใกลชิด
แมวาจะพนสภาพจากการเปนพนักงาน
รวมถึงไมนําทรัพยสินทางปญญาที่ยังไมไดเปดเผยมาอางวาเปนผลงาน
ของตน
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3. ไมเผยแพรขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมแสนสิริ และตองอางอิงถึงแหลงที่มาทุกครั้งที่ใชขอมูลของ
กลุมแสนสิริ
4. ในระหวางการปฏิบัติงาน การสรางสรรคทางปญญาที่เกิดขึ้นในฐานะพนักงาน ลูกจาง หรือ ผูรับจาง
อันนํามาซึ่งผลงาน เชน นวัตกรรม การคิดคน การคนพบ หรือ สรางสรรคผลงาน ถือวาเปนทรัพยสินของกลุมแสนสิริ
5. หากพบเห็น หรือ มีขอมูลเกี่ยวกับผูใดที่มีการกระทําที่เขาขายละเมิดทรัพยสินทางปญญาใหแจงผูบังคับ
บัญชาการของตน หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสํานักกฎหมาย ทันที
17. การปฏิบตั ติ อคูส ญ
ั ญา
หลักการ
การทําธุ รกรรมระหวางกลุมแสนสิริ และคูคาทางธุ รกิจ เป นกระบวนการที่กลุมแสนสิริยึดมั่นตอ หลักการ
ดําเนินงานที่เปนธรรม โปรงใส ชัดเจน สามารถติดตาม และตรวจสอบได โดยกําหนดใหการทําธุรกรรมตางๆ ตอง
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑที่กําหนดไว เพื่อปกปองผลประโยชนของกลุมแสนสิริและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
การทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับบริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอก
แนวทางปฏิบัติ
1. บริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอกทุกรายที่เปนคูคากับกลุมแสนสิริตองดําเนินการขึ้นทะเบียนคูคา
โดยแสดงเอกสารตามเงื่อนไขที่กําหนดอยางถูกตองครบถวน เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือ
บริคณฑสนธิ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) เปนตน
2. การจัดหา จัดซื้อ และจัดจาง ตองเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่กลุมแสนสิริกําหนด เพื่อใหเกิด
ความถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได ในการคัดเลือกคูคาทางธุรกิจ ฝายจัดซื้อ จัดจางของโครงการ และฝายที่
เกี่ยวของรวมกันพิจารณาคัดเลือกคูคาที่มีความเหมาะสม และจัดทําสัญญาในรูปแบบที่เปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
รวมกัน เพื่อประโยชนและเกิดความเปนธรรมตอทั้งสองฝาย
3. ปฏิบั ติตอคูคาทางธุรกิ จทุ กรายด วยความเสมอภาคและเปนธรรม ดูแลและช วยเหลื อคู คาใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจควบคูไปกับธุรกิจของบริษัท ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนรวมกันหา
ขอสรุปเพื่อการแกไขปญหาอยางเปนธรรมกับทั้งสองฝาย
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4. การจายเงินตามงวดงาน กําหนดใหชําระเงินใหครบถวนตามเนื้องานที่เกิดขึ้นจริง และตรงตอเวลา
5. หามมิใหพนักงาน หรือหนวยงานใดของกลุมแสนสิริ ให หรือรับผลประโยชนใดๆ ที่เอื้อไปในทางทุจริตกับ
คูคา และ/หรือเจาหนาที่ทุกราย หากเปนการรับของขวัญอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมตามปกติ เชน เทศกาลปใหม
ใหปฏิบัติตามประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ
6. หามแอบอางใชชื่อบริษัท กรรมการ หรือ พนักงาน ทําธุรกรรมใดๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจกลุม
แสนสิริ
7. หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่มีผลเสียตอสังคมและสิ่งแวดลอม หรือการทําธุรกรรมที่อาจทําใหเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของกลุมแสนสิริ
8. คูคาสามารถรองเรียนจากการไมไดรับความเปนธรรมผานชองการทางการรองเรียนของกลุมแสนสิริได
โดยดูรายละเอียดการรองเรียนในบท “ชองทางการสอบถามขอมูล แจงเบาะแส หรือรองเรียน (Whistle Blower
Channel)”
การทําธุรกรรมระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย และธุรกรรมระหวางบริษทั ยอยกับบริษทั ยอย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. การทําธุรกรรมระหวางบริษัทแสนสิริกับบริษัทยอยในการใหการสนับสนุนทางดานการเงิน การซื้อ/ขาย
สินคาหรือการใหบริการตางๆ จะตองคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ เชน
ประมวลรัษฎากร เปนตน และตองเปนไปตามวิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ตามที่กลุม
แสนสิริกําหนด
2. บันทึกรายการระหวางกัน จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑของมาตรฐานบัญชี และมีการเปดเผยขอมูล
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินรวมของบริษัท

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 32

ขอมูลสําหรับพนักงาน และผูม สี วนไดเสีย
1. ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และ รับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)
บริษัทเปดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหพนักงานและผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปสูการพัฒนาบุคลากร และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 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
2. การคุม ครอง และการรักษาความลับของผูร อ งเรียน หรือ ผูท เี่ กี่ยวของ
บริษัทกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการ
รองเรียน ซึ่งบุคคลนั้นจะไดรับการคุมครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกปองและเก็บรักษาไวเปนความลับซึ่งขอมูล
และเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูที่เกี่ยวของได
บริษัทจะไมพิจารณาปรับลดตําแหนง ลงโทษ หรือ ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการใหผลในทางลบ
ตอพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชั่นแตอยางใดทั้งสิ้น แมวาการกระทํานั้นอาจจะทําใหบริษัทตองสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
3. การลงโทษทางวินยั
หาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ฝาฝน ละเลย ละเวน หรือเจตนาที่จะไมปฏิบัติตาม
ถือเปนการกระทําผิดวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทํานั้นผิดตอกฎหมาย
บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอีกประการหนึ่งดวย

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
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