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ค านิยาม 
 

 
ค าและขอ้ความต่างๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นคู่มอืฉบบันี้ ใหม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี้ 
 
แสนสิริ หรือ องคก์ร 
หรือ บริษทั 
 

หมายถงึ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย 
 
 

หมายถงึ บรษิทั ทีแ่สนสริถิอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 50 ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม  
และเป็นบรษิทัทีแ่สนสริ ิควบคมุกจิการ  

กลุ่มแสนสิริ 
 

หมายถงึ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

ผู้มีส่วนได้เสีย  
 
 

หมายถงึ พนักงานและผูบ้รหิารของกลุ่มแสนสริ ิผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่แขง่ คู่คา้ธุรกจิ 
เจา้หนี้ หน่วยงานรฐั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

คู่ค้าธรุกิจ หรือ คู่ค้า 
 

หมายถงึ บรษิทั หรอืบุคคลทีก่ลุ่มแสนสริ ิจดัซื้อ จดัจา้ง 

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะในรปูแบบใด โดยใหห้มายความรวมถงึ การเสนอให้ 
สญัญา มอบให ้ใหค้ ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ทัง้ในรปูตวัเงนิ หรอืทรพัยส์นิ  
หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมต่อเจา้หน้าทีร่ฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงาน 
เอกชน คู่คา้ธุรกจิ ลูกคา้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใด 
ในต าแหน่ง หรอืหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจในต าแหน่ง หรอืหน้าทีอ่นัเป็นการ 
ใหไ้ดม้าหรอืเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทาง 
การแขง่ขนั หรอื แนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัใดโดยเฉพาะ หรอืเพื่อใหไ้ดม้า 
หรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัตนเอง หรอืผูอ้ื่น  
หรอืธุรกจิ เวน้แต่ เป็นกรณีทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั  
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
 

การให้ส่ิงของ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
 

หมายถงึ การเสนอใหส้ทิธพิเิศษในรปูของเงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ ของขวญั หรอื
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ้าใจ เป็นการจงูใจ เป็นการตอบแทน หรอื 
เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี
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การให้สินบน 
 
 
 
 

หมายถงึ การเสนอให ้หรอืรบัสิง่ของ ของขวญั รางวลั หรอืการตอบแทนในลกัษณะ  
อื่นใด เพื่อจงูใจผูน้ัน้ใหต้ดัสนิใจ หรอืกระท าการ หรอืละเวน้กระท าการ              
อย่างใด หรอืเพื่อใหต้นไดร้บัประโยชน์ หรอืช่วยใหก้ารนัน้ส าเรจ็ตามประสงค์
ของตน โดยไม่สุจรติ ผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั 

สิทธิมนุษยชน  
 

หมายถงึ ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) 
 

สิทธิเดก็ หมายถงึ สทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ (Children’s Rights and Business 
Principle) และอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of 
Child) 
 

ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 
 
 
 

หมายถงึ การสรา้งสรรคท์างปัญญาของมนุษย์ ทีผ่ลงานสามารถอยู่ในรปูแบบที ่
จบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร ขอ้มลูภายใน เอกสาร 
ส าคญัต่างๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎ ีผลลพัธจ์ากงานวจิยั ระบบการ 
ท างาน สิง่ประดษิฐ ์ รายงาน หรอื ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

ข้อมูลภายใน หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มแสนสริ ิและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ ทรพัยส์นิสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ประกอบดว้ย เครื่องคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์เครื่องบนัทกึขอ้มลู และขอ้มลูดา้นสารสนเทศ 
 

จรรยาบรรณคู่ค้า
ธรุกิจ  
(Supplier Code of 
Conduct) 

หมายถงึ จรรยาบรรณธุรกจิ ส าหรบัคูค่า้ธรุกจิของกลุ่มแสนสริ ิ
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
 เพื่อเพิม่ความโปร่งใสและขดีความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ รวมทัง้เพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น           
ผูล้งทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ   
ผู้ถือหุ้น (เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รบัข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้) โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงันี้ 
 

• บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการจดัส่งหนังสอืนัดประชุมและเอกสารประกอบใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลา (อย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุ) ซึง่ในหนังสอืนัดประชุมจะแจง้
รายละเอยีด อนัประกอบดว้ย วนั เวลา สถานที ่ระเบยีบวาระการประชุม ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตลอดจนขอ้มลูทีส่ าคญั
เพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ พรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถงึการมอบฉนัทะของ                
ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ะจดัส่ง
เอกสารดว้ย 
 

• ประธานในทีป่ระชมุ จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ
ประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชมุในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่างเตม็ที ่
 

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้กรรมการทุกคน (ยกเวน้แตม่เีหตุจ าเป็น) จะเขา้ร่วม 
ประชุมและตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ดว้ย 
 

• ด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ            
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 
2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียม 
 
 สิทธิทัว่ไป 
 
 บรษิทัตระหนักถงึหน้าทีใ่นการปกป้องผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และใหค้วามส าคญัในเรื่องปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัมนีโยบายเปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของบรษิทัในดา้นต่างๆ อย่างครบถว้น 
ถูกตอ้ง และโปร่งใส ซึง่รวมไปถงึสทิธทิีผู่ถ้อืหุน้พงึมพีงึไดร้บั หรอืเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การเขา้ร่วมประชุม
เพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล การลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้ 
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 การประชมุผู้ถือหุ้น 
 
 บรษิัทก าหนดนโยบายใหม้กีารจดัประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้ในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม                
การด าเนินการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม รวมถงึการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเตม็ทีใ่นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ 
 
 วิธีการก่อนการประชมุ 
 
 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิ้นสุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให ้      
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบรษิัท เป็นเวลาประมาณ 30 วนัก่อนวนัประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลู
ในรปูแบบเอกสาร 
 
 ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัประจ าปี บรษิทัไดใ้หข้อ้มูลในหนังสอืนัดประชุมทีเ่อื้ออ านวยต่อการตดัสนิใจของ               
ผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ 
 

• ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ 
 

• ขอ้มูลที่ส าคญั เช่น ประวตัิของบุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ (ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการซึง่ออกตามวาระ) รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รวมไปถงึรายละเอยีดการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทได้เพิม่ทางเลอืกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน                   
ให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
 
 บรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะปรบัปรุงขอ้มูลประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหม้รีายละเอยีดมากยิ่งขึน้ เน่ืองจาก
บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทั โดยจะไดเ้พิม่รายละเอยีดของเรื่อง
เพื่อพจิารณา เหตุผลความจ าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ทีส่ าคญัเขา้ไวด้ว้ย 
 
 นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยจดั
เจา้หน้าทีล่งทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ และจดัท าใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
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 ระหว่างการประชมุ 
 
 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม และมปีระธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้กรรมการของ
บรษิทัเขา้ร่วมประชุม (ตามรายชื่อทีเ่ปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุม) เพื่อท าหน้าทีช่ี้แจงและตอบค าถามของผูถ้อืหุน้
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก่อนเริม่เขา้สู่การประชุมตามระเบยีบวาระ ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารปฏบิตัิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรบัทราบเมื่อจบ  
การพจิารณาในแต่ละวาระ 
 
 บริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้ อมทัง้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลอืกตัง้กรรมการดว้ย นอกจากนี้ บรษิทั
ถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม                     
ในทีป่ระชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
 
 ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้สอบถาม และแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทัง้นี้  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และ            
ผูถ้อืหุน้รายย่อยต่างไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิและรายงานทางการเงนิ รวมทัง้สทิธใินการจดัสรรเงนิปันผล
อย่างเท่าเทยีมกนั 
 
 วิธีการหลงัการประชมุ 
 
 บริษัทได้จดบนัทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ได้
บนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเห็นที่ส าคญัของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้จดัส่งรายงานการประชุม                               
ผูถ้อืหุน้ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมเสรจ็สิน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ 
www.sansiri.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบได ้ 
 
3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน อนัไดแ้ก่พนักงาน
และผู้บรหิารของบรษิัทและบรษิทัย่อย หรอืผู้มส่ีวนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น 
เนื่องจากบรษิทัค านึงถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไร
ใหก้บับรษิทั ซึง่ถอืว่าเป็นการสรา้งความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิทัได้ 
 
 ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทนัเวลา เพื่ อให้ผู้มส่ีวนได้เสยีทุก
กลุ่มไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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 ผู้ถือหุ้น 
 
 บรษิทัมุ่งใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยด าเนินการใหม้ผีลประกอบการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ และมี
การพฒันาธุรกจิอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
 
 ลูกค้า 
 
 บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของลูกค้า จงึมุ่งสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการน าเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพ ซึง่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมอือาชพี  
 
 พนักงาน 
 
 บรษิทัสรรหาและรกัษาพนักงานทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน โดยมุ่งพฒันาและเพิม่พูน
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทัง้ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมัน่คง  
ในอาชีพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกัน โดยจดัให้มสีวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ต่างๆ เช่น 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสุขภาพ และประกนัชวีติ เป็นตน้ 
 
 ผู้บริหาร 
 
 บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของผูบ้รหิารซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ จงึไดม้กีารจดัท า
โครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม  
 
 เจ้าหน้ีและคู่ค้า 
 
 บรษิัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจกบัเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมจีรยิธรรม โดยปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขภายใตส้ญัญาทีไ่ดต้กลงร่วมกนัและตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 คู่แข่งทางการค้า 
 
 บรษิทัปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาขอ้มลูของคูแ่ขง่ทางการคา้โดยไม่สุจรติ 
 
 ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
 บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุ่ง
พฒันากระบวนการธุรกจิใหม้มีาตรฐานทีอ่ยู่เหนือกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 
 บรษิัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้ในรูปของรายงาน
ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยได้เปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี และ    
แบบ 56-1 และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นตน้ เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างทัว่ถงึ 
 
 นอกจากนี้ สารสนเทศของบรษิทัทีไ่ด้รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผูถ้อืหุน้ และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.sansiri.com ซึ่งนับเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทนั
ต่อเหตุการณ์และผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
 
 สารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทั ประกอบดว้ย รายงานทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิต่างๆ ตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ  
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัท
เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี                 
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลพนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มี
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารง
รกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มปีระสิทธผิล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติ
หรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่จะแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1  
 
 บรษิัทได้แจง้ให้กรรมการและผู้บรหิารรบัทราบถงึประกาศทีเ่กี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ต่อเลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทกึการเปลีย่นแปลงและสรุป
จ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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 หน่วยงานผู้ลงทุนสมัพนัธ ์
 
 บรษิทัมหีน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ซึง่รบัผดิชอบในการสื่อสารขอ้มูลขา่วสาร และกจิกรรม
ต่างๆ ของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห์ และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม รวมถงึรบัผดิชอบในการ
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ ทศันคติที่ด ีและความเชื่อมัน่ให้กบันักวเิคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรอืผู้สนใจสามารถ
ตดิต่อหน่วยงานดงักล่าวไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 0-2201-3212 หรอืทีอ่เีมล IR@sansiri.com 
 
 การประชมุนักวิเคราะห์หลกัทรพัย ์
 
 บริษัทได้จดัการบรรยายส าหรบันักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมทัง้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส าหรบัการเปิดเผยผล
ประกอบการและจดัท าเอกสารขา่ว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน 
 
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความ
เหน็ชอบในการก าหนดนโยบายและทศิทางการบรหิารจดัการ เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ เป็นตน้ พรอ้มทัง้
ติดตามดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ภายใตม้าตรฐานจรยิธรรมดว้ยความสุจรติและความระมดัระวงั 
 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ในส่วนของโครงสร้างการจัดการแล้ว
คณะกรรมการบรษิทัยงัมบีทบาทส าคญัในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
 
 จริยธรรมธรุกิจ 
 
 คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายอย่างชดัเจนในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสาร
นโยบายดงักล่าวใหแ้ก่ฝ่ายจดัการและพนักงานในทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้้ทีเ่กี่ยวขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหน้าทีต่ามภารกิจของบรษิทัด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัติ่อบรษิทั  และผู้มส่ีวน     
ไดเ้สยีทุกกลุ่ม สาธารณชน และสงัคม โดยมกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
ซึ่งบรษิัทได้ท าการรวบรวมและจดัท าขอ้พึงปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานของพนักงานและก า หนด
บทลงโทษทางวนิัยไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 

mailto:IR@sansiri.com
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัริายการที่เกี่ยวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิัทย่อย โดยก าหนดใหใ้นกรณีที่บรษิทัหรอืบรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
หรอืรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบักบัการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่
ประกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 
 
 คณะกรรมการไดท้ราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และไดพ้จิารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใน
ส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมอืนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด 
มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1 ดว้ย นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจหรอืออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องที่
อาจมกีารขดักนัระหว่างผลประโยชน์ของบรษิทัและบุคคลเหล่านัน้ 
 
 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
 บรษิัทให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกบักิจการที่บรษิัทด าเนินอยู่ในปัจจุบนั ทัง้ในระดบั
บรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึไดม้กีารปรบัโครงสรา้งองค์กรใหส้อดคล้องกบัเป้าหมาย ธุรกจิ หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทัง้ได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและ
ผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีาร
แบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงัมกีารควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานทาง
การเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ 
 
 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่า การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั (Compliance Control) และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการจงึก าหนดใหม้กีารรายงานการด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดร้บัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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 การบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก บรษิทัไดม้กีารก าหนดและ
ประเมนิความเสีย่งของกจิการ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึความเสีย่งทีม่ผีลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ายจัดการด าเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทัง้ในแง่ของเศรษฐกจิ การเงนิ สงัคม และกฎหมาย รวมทัง้การแข่งขนัในอุตสาหกรรม และก าหนด
มาตรการเพื่อจดัการแกไ้ขตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
 
 บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระทุกท่าน เพื่อสอบทานความ
ถูกต้อง การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ และความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ ซึ่งมรีายละเอยีดขอบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบรษิัท รวมทัง้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใดที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน าเสนอ  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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จรรยาบรรณธรุกิจ 
 
 กลุ่มแสนสริ ิเชื่อว่าการบรหิารจดัการธุรกิจตามจรรยาบรรณ คอื พื้นฐานของการพฒันา และการเติบโตของ
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื หลกัการและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไวใ้น “คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ” นี้ มุ่งมัน่ 
ที่จะให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มแสนสิริ ได้ปฏิบัติงาน และด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัจะน ามาซึ่งการสรา้งมูลค่าทางธุรกจิในระยะยาว ควบคู่ไปกบั
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตี่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในมติขิองเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 
 เพื่อส่งเสรมิจรรยาบรรณธุรกจิภายในกลุ่มแสนสริ ิองค์กรจงึก าหนดให ้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนไดศ้กึษา ท าความเขา้ใจ รบัทราบ และน าหลกัการมาปฏบิตัใินหน้าทีข่องตน พรอ้มทัง้ก าหนดใหค้ณะกรรมการ 
และผูบ้รหิารส่งเสรมิจรรยาบรรณธุรกจิ โดยการเป็นแบบอย่างที่ดตี่อพนักงาน สามารถใหค้ าแนะน า และสื่อสารแนว
ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง สอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกจิ ทัง้นี้ องค์กรหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิของ
บุคลากรทุกคนจะน ามาซึง่วฒันธรรมองคก์รทีใ่หคุ้ณค่าและยดึมัน่ต่อหลกัจรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรมอนัดงีาม 
 
 ในการปฏิบตัิงาน เมื่อใดที่พนักงานมขีอ้สงสยั หรอื ลงัเลว่า แนวปฏิบตัิ หรอื การตดัสนิใจของตน จะผดิต่อ
จรรยาบรรณธุรกจิหรอืไม่ ขอใหพ้จิารณาการตดัสนิใจ ดงันี้  

• ด้านจริยธรรม : พิจารณาว่าการตัดสินใจนัน้ถูกต้อง ชอบธรรม หรือไม่ พิจารณาว่าการตัดสินใจนัน้ 
จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ องค์กร ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี หรอื สงัคม หรอืไม่ ทัง้นี้ ไม่ว่าผลกระทบนัน้จะเป็นทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

• ดา้นกฎหมาย :  พจิารณาว่าการตดัสนิใจนัน้จะขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิ หรอืขอ้กฎหมายหรอืไม ่ 
• ดา้นสงัคม :  พจิารณาว่าการตดัสนิใจนัน้จะเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงาน และสงัคมหรอืไม่ 

 
 หากพนักงานต้องการที่จะติดต่อสอบถาม ขอค าแนะน า หรือแสดงความคิดเห็น พนักงานสามารถติดต่อ
สอบถามผูบ้งัคบับญัชาของตน ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ฯ หรอื ส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัให้
ท าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ ไดทุ้กเมื่อ 
 
1. การดแูลให้มีการปฏิบติัตาม 
 
 เพื่อให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ อนัน าไปสู่ผลประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มแสนสริ ิและผู้มส่ีวนได้เสยี ในมติิของเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม กลุ่มแสนสริิจงึได้ก าหนดหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องท าความเข้าใจ รบัทราบ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
เคร่งครดั ดงันี้ 
 
 กรรมการมหีน้าที่ปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยต้อง              
ยดึมัน่ในความส าคญัของจรรยาบรรณธุรกจิ และส่งเสรมิใหพ้นักงานในองคก์รปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ  
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 ผู้บรหิารจะต้องมบีทบาทในการยดึมัน่ สื่อสาร ส่งเสรมิจรรยาบรรณธุรกิจใหแ้ก่บุคคลภายใต้การบงัคบับญัชา 
และพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ตดิตามดูแลผลการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดแก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และเป็น
แบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่พนักงานในองคก์ร 
 
 พนักงานมหีน้าทีป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ ส่งเสรมิแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร และไม่ยอมรบั  
หรอืเพกิเฉยต่อการกระท าทีข่ดัต่อหลกัจรยิธรรม โดยทีพ่นักงานเขา้ใหม่จะไดร้บัโอกาสในการชี้แจง ท าความเขา้ใจใน
จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มแสนสริ ิเพื่อรบัทราบหลกัการ และแนวปฏบิตัิ ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 ทัง้นี้  ในการติดตามว่ามีการยึดถือ และน าจรรยาบรรณธุรกิจมาปฏิบัติในการท างานจริง กลุ่มแสนสิริ มี                
หน่วยงานตรวจสอบ และควบคุมภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินการอยู่สม ่าเสมอ และบรษิทัยงัท าการจดัเก็บ
สถติจิ านวนการละเมดิจรรยาบรรณธุรกจิ (breach case) และน าขอ้มูลมาประเมนิศกัยภาพของบุคลากร ปรบัปรุงกระ
บวนการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมดว้ย 
 
2. การทบทวนจรรยาบรรณธรุกิจ 
 
 เพื่อให้หลักการ และแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์ของภาครฐั                                      
ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และรูปแบบการด าเนินธุรกจิอยู่เสมอ กลุ่มแสนสริไิดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ พจิารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กลุ่มแสนสริไิด้ปรบัการด าเนินธุรกิจให้มขีดี
ความสามารถในการแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนอย่างสม ่าเสมอ 
 
3. แนวทางการด าเนินธรุกิจ 
 
 หลกัการ 
 
 กลุ่มแสนสริใิหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั และมุ่งมัน่ส่งเสรมิให้
บุคลากรร่วมมอื ท าเขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมภีูมฐิานของจรยิธรรม มคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติในการปฏบิตังิาน  
 
 แนวทางปฏิบติั 
 

1. ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามประกาศ ก าหนดการ และ กฏเกณฑต์่างๆ ของกลุ่มแสนสริ ิ
 

 2. ปฏบิตังิานตามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีไ่ม่ยอมรบั
ต่อการกระท าทีผ่ดิต่อหลกัจรยิธรรม การปล่อยปละละเลยในหน้าที ่หรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
 
 3. หากพบเห็นการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตาม หรือการปล่อยปละละเลยในหน้าที่ อย่าลังเลที่จะแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 
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 4. ไม่ให้การสนับสนุน หรอืช่วยเหลอืการกระท าใดๆ ที่ขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการไม่ช่วยให ้
บุคคลใด หลกีเลีย่งการกระท าผดิ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มแสนสริ ิ 
 
 5. หากพบเหน็ หรอืมขีอ้มูลเกี่ยวกบัการกระท าทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ ไม่ว่าทางตรง หรอืทางอ้อม ใหแ้จง้
ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ  
 
 6. การฝ่าฝืน การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบตัิ หรือการเพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ มีผลกระทบต่อการท างาน 
ในองคก์ร และต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ในทางตรงหรอืไม่กท็างออ้ม เหตุนี้กลุ่มแสนสริถิอืว่าการฝ่าฝืน การหลกีเลีย่ง หรอืการ
เพกิเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกจิเป็นการกระท าทีข่ดัต่อวนิัยในการปฏบิตังิาน และองค์กรจะปฏบิตัติ่อการกระท านัน้ตาม
ความเหมาะสม  
 
 7. หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี่ยวกบัจรรยาบรรณธุรกจิ ใหต้ดิต่อฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ฯ หรอื ส านักกฎหมาย หรอื 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้าที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ                     
ทัง้นี้ตามความเหมาะสมของขอ้สงสยันัน้ 
 
4. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่  
 
 หลกัการ 
 
 การยดึมัน่ต่อหลกัจรยิธรรม และความซื่อสตัยสุ์จรติ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู คอืคุณค่าของ
องค์กร และกลุ่มแสนสิริมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการธุรกิจมคีวามถูกต้อง                
เป็นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
 
 แนวทางปฏบิตัทิีจ่ะกล่าวต่อไปนี้ อา้งถงึ นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ของบรษิทั ในขอ้ต่อไปนี้ 
 
 “ขอ้ 3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏบิตั ิเพื่อต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่” 
 “ขอ้ 3.6 แนวทางปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน”  
 “ขอ้ 4.1 การรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด” 
 “ขอ้ 4.2 การใหส้ิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด” 
 “ขอ้ 4.3 นโยบายเงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน”  
 “ขอ้ 4.4 นโยบายชว่ยเหลอืทางการเมอืง” 
 “ขอ้ 4.5 ความสมัพนัธท์างธุรกจิ และการจดัซื้อจดัจา้ง” 
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 หน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนักงาน 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. เขา้ใจว่าการทุจรติคอรร์ปัชัน่ คอื การร่วมมอืระหว่างบุคคลสองฝ่าย หรอืมากกว่า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกนัในทางทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย และการทุจรติคอรร์ปัชัน่สามารถเกดิขึน้ในหลายรปูแบบ ดงันัน้ พนักงานสามารถ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดโ้ดยไม่ใหค้วามร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีฝ่ายใดๆ ทีม่เีจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 
 2. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท จะต้องปฏบิตัติาม นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และ
คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยต้องไม่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม 
 
 3. กรรมการ ผู้บรหิาร และ พนักงานของบรษิทั จะต้องไม่ใชอ้ านาจ หน้าที่ ที่บรษิัทมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเอื้อประโยชน์แก่ ครอบครวั พวกพ้อง หรอืบุคคลที่ใกล้ชดิ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระท าการด้วยวธิใีดๆ อนัไม่ชอบธรรมเพื่อจ าหน่ายสนิค้า  หรอื บรกิารส่วนตวัให้แก่
บรษิทั หรอืท าการแขง่ขนัทางธุรกจิไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มต่อบรษิทั เป็นตน้  
 
 4. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริต
คอร์รปัชัน่อนัอาจเกี่ยวขอ้งกบับริษัท โดยแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ หรือท าการแจ้งผ่าน 
“ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรบัฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้องให้ความ
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  
 
 5. หากพนักงานมขีอ้สงสยั ความลงัเล หรอืตกอยู่ในสภาวะกดดนัใหม้ส่ีวนร่วมในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ พนักงาน
สามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาของตน ฝ่ายทรพัยากรมนุษยฯ์ หรอื ส านักกฎหมาย หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
บรษิทัใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ ไดทุ้กเมื่อ หรอืพนักงานสามารถ       
ท าการรอ้งเรยีนผ่าน “ช่องทางรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และรบัฟังความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel)” ของบรษิทั 
โดยผูแ้จง้ หรอืรอ้งเรยีน จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิย่างเป็นธรรม และขอ้มลูทีใ่หม้าทัง้หมดจะถอืเป็นความลบั  
 
 6. ผู้บรหิาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิแนวปฏิบตัิที่ดภีายในองค์กร กบัหน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูล และติดตามผลการด าเนินการ                
หากพบการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืมขีอ้มลูการทุจรติคอร์รปัชัน่ใดๆ โดยผูแ้จง้ ชีแ้จง หรอืรอ้งเรยีน จะไดร้บัการคุม้ครอง
สทิธอิย่างเป็นธรรม และขอ้มลูทีใ่หม้าทัง้หมดจะถอืเป็นความลบั 
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 การรบัส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 (1) บริษัทก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรบัสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดจาก                              
ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เช่น การรบัของขวญั การขอรบัเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รบัรอง การรบัเงนิบรจิาค เป็นตน้ 
 
 (2)   พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รบั
ของขวญั ของบรษิทั เป็นระยะ และขอใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินการดงักล่าว 
 
 (3) ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด โดยมอิาจหลกีเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถงึ
ประกาศ นโยบายไม่รบัของขวญั และไดน้ าสิง่ของมามอบใหแ้ลว้ หรอื พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถปฏิเสธ
การรบัสิง่ของนัน้ได ้ดว้ยตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบุคคล หรอื องคก์รนัน้ๆ พนักงานควรปฏบิตั ิดงันี้ 
 
 (ก) ก าหนดใหร้ะดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปเป็นผูร้บัสิง่ของ ซึ่งมมีูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านัน้ 
บรษิทัไม่อนุญาตใหร้บัสิง่ของ ไม่ว่าในกรณีใด 
 
 (ข) เมื่อรบัสิง่ของแล้ว จะต้องน าส่งไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคลทนัท ีเพื่อด าเนินการต่อสิง่ของนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม เว้นแต่เป็น (1) ของบรโิภคที่มวีนัทีห่มดอายุภายใน 1 เดอืน หรอื (2) ของช าร่วย มูลค่าไม่เกิน 500 
บาท โดยผูจ้ดัการฝ่ายมอี านาจในการพจิารณาแจกจ่ายสิง่ของใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวลั ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจดัประกวดแข่งขนั การท าสญัญา  
กับพนัธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มลีกัษณะเพื่อยกย่องชมเชยผลงานของบรษิัท บริษัทสามารถรบัสิ่งของนัน้ได้ใน
รูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายใหร้ะดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเป็นผูแ้ทนในการรบั โดยสิง่ของดงักล่าวถอืเป็นทรพัยส์นิ
ของบรษิทั 
 
 (5) บรษิทัอนุโลมใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สามารถรบัของช าร่วยทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 500 บาท ในช่วง
เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม งานประชาสมัพนัธ์ หรอืงานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทนิ พวงกุญแจ ปากกา สมุดบนัทกึ 
เหรยีญทีร่ะลกึทีม่ตีราสญัลกัษณ์ขององค์กร หรอืงานนัน้ๆ ระบุไว ้เป็นต้น โดยมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืระดบั
ผูจ้ดัการขึน้ไปเป็นผูแ้ทนในการรบั และพจิารณาแจกจ่ายของช าร่วยใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (6) การขอรับเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ (sponsor) สามารถกระท าได้ในลักษณะระหว่างองค์กร                     
โดยการด าเนินการขอรบัเงินสนับสนุนต้องผ่านการอนุมตัิตามขัน้ตอนของบริษัท และได้รบัการลงนามอนุมตัิจาก                
ผูม้อี านาจลงนามเท่านัน้ 
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 (7) การรบัขอ้เสนอการสมัมนา อบรม ศกึษาดูงาน หรอื เยี่ยมชมกิจการ โดยคู่ค้าธุรกิจเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 
สามารถท าได ้หากพจิารณาแล้วว่าการรบัขอ้เสนอดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ทัง้นี้ ปัจจยัที่
ตอ้งระวงัการรบัขอ้เสนอ มดีงันี้ 
 (ก) ขอ้เสนอทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคล มใิช่ ระหว่างองคก์ร 
 (ข) ขอ้เสนอทีม่ไิดม้กีารระบุในขอ้ตกลงสญัญา 
 (ค) ขอ้เสนอทีม่เีจตนาในการท่องเทีย่วมากกว่าการใหเ้รยีนรู ้
 
 การให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 บรษิทัก าหนดเรื่องการใหส้ิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึ่งมมีูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท สามารถ
ปฏบิตัไิดใ้นช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยใหข้ออนุมตัดิ าเนินการ
จากระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกนัการด าเนินการในลกัษณะการใหส้ินบน อนัอาจ
น าไปสู่การทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหร้ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปเป็นผูต้รวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ 
และเป็นผูแ้ทนมอบสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ในนามตวัแทนของบรษิทั 
 
 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนับสนุน 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 การให ้หรอื รบัเงนิบรจิาค เงนิเรีย่ไร เงนิสนับสนุน สิง่ของ หรอื เงนิเพื่อการกุศล ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สามารถมัน่ใจได้ว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่ได้ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อ้างในการใหห้รอื                   
รบัสนิบน 
 
 นโยบายช่วยเหลือทางการเมอืง 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เข้าไปมส่ีวนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใด
นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอ านาจทางการเมอืงคนใด และบริษัทไม่น าเงนิทุน หรือทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทไปใช้  
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอืนักการเมอืง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืง ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มทัง้สิน้ 
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 ความสมัพนัธท์างธรุกิจ และการจดัซื้อจดัจ้าง 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 หา้ม การให ้หรอื รบัสนิบน ในการด าเนินธุรกจิทุกรปูแบบกบัคู่คา้ คู่สญัญา หรอื หน่วยงานใด ๆ ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทั และการด าเนินการใดๆ ทางธุรกจิตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขดัต่อบท บญัญตัิ
ตามกฎหมาย  
 
 อนึ่ง ในการบรหิารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่กบัคู่คา้ธุรกจิ บรษิทัจะชีแ้จง และส่งเสรมิให้     
คู่ค้าธุรกิจ ด าเนินการตามหลกัการ และแนวปฏิบตัิของ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ แสนสริ ิ(Sansiri Supplier Code of 
Conduct) 
 
5. การแข่งขนัทางการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม 
 
 หลกัการ 
 
  การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาและขยายธุรกจิของกลุ่มแสนสริ ิเพื่อ
รกัษาต าแหน่ง ขดีความสามารถ และความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ซึ่งกลุ่มแสนสริใิหค้วามส าคญัในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจที่เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่แสวงหาความลบัทางการค้าด้วยแนวทางที่ไม่สุจริต และเคารพต่อกฎ  
ระเบยีบ หรอืขนบประเพณีของพืน้ทีท่ีก่ลุ่มแสนสริเิขา้ไปด าเนินธุรกจิ 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. กลุ่มแสนสริดิ าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบยีบของหน่วยงานราชการอย่าง
เคร่งครดั ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่าจต้องเผชญิกบัความแตกต่างในดา้นของกฎ ระเบยีบ หรอืขนบประเพณีของพืน้ที ่เป็นต้น               
กลุ่มแสนสริยิงัคงเคารพในขนบธรรมเนียมของพืน้ทีน่ัน้ โดยจะด าเนินธุรกจิดว้ยความค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม
แสนสริแิละพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจินัน้เป็นส าคญั 
 
 2. ระหว่างการปฏิบตัิงาน หรือ การตัดสินใจ หากมีข้อสงสยัในกฎระเบียบที่แตกต่างกัน หรืออาจยงัลงัเล 
ในการตดัสนิใจทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัใด ๆ พนักงานสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรมนุษยฯ์ หรอื ส านัก
กฎหมาย หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้าที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกจิ 
 
 3. ไม่แสวงหาขอ้มูลภายใน หรอื ความลบัทางการค้าของคู่แข่ง เช่น ขอ้มูลส าคัญทางการเงนิ กลยุทธ์ธุรกจิ 
หรอืการปรบัเปลีย่นองคก์ร เป็นตน้ ดว้ยวธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย ไม่สุจรติ หรอืไม่เป็นทีย่อมรบัในขนบธรรมเนียม   
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 4. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ธุรกจิ หรอื หน่วยงานราชการ ไม่ว่าในรปูแบบใดๆ 
 
 5. ในการท าสญัญากับคู่ค้า ควรตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเรื่องการรกัษาขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคญัของกลุ่มแสนสริอิย่างเคร่งครดั รวมทัง้รกัษาขอ้มลูภายในของคู่คา้ธุรกจิไม่ใหม้กีารเผยแพร่ออกไป 
 
 6. ปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่บีบบังคับให้คู่ค้าท าสัญญาหรือข้อตกลงที่คู่ค้าธุรกิจ                     
ไม่เหน็ชอบ ไม่บบีบงัคบัใหคู้่คา้ธุรกจิท างานเกนิหน้าทีท่ีต่กลงกนัไว ้ไม่เอื้อประโยชน์ใหแ้ก่คู่คา้ธุรกจิรายใดเป็นพเิศษ 
ไม่ให้ข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริแก่คู่ค้าธุรกิจเกินความจ าเป็น และไม่จ ากัดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจในการ
ประกอบกจิการกบัธุรกจิรายอื่นๆ แมจ้ะเป็นคู่แขง่กต็าม 
 
 7. ระมดัระวงัการถูกชี้น า ชกัจูง หรอืบบีบงัคบัใหท้ าสญัญาใดๆ ที่ท าใหก้ลุ่มแสนสริเิสยีเปรยีบในการแข่งขนั 
หรอืกระท าการทีผ่ดิต่อกฎ ระเบยีบ ขนบประเพณี 
 
 8. หากมขีอ้มลู หรอืพบพฤตกิรรมทีเ่ขา้ขา่ยการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในเหตุการณ์ หรอื ฝ่ายทรพัยากรมนุษยฯ์ หรอื ส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใหท้ า
หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ 
 
6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 หลกัการ 
 
 ในการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจด าเนินการทางธุรกจิใดๆ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ควร
พจิารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริแิละผู้มส่ีวนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งเป็นส าคญั ทัง้นี้ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ส่วน
บุคคล เข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงาน หรือการตัดสินใจที่อาจน ามาสู่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่ม                
แสนสริ ิ 
 
 แนวทางปฏิบติั  
       
 1. ยดึถือผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริ ิและผู้มส่ีวนได้เสยี เป็นหลกัในการตดัสนิใจและการปฏิบตัิงาน โดย
ค านึงถงึความถูกต้องตามกฎหมาย และจรยิธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั และไม่เอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลที่
ใกลช้ดิ 
 
 2. ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง หรอื ประกอบธุรกจิอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มแสนสริ ิ
เช่น การเขา้ไปเกีย่วขอ้งในบรษิทัทีแ่ขง่ขนัทางธุรกจิกบักลุ่มแสนสริ ิ 
 
 3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ได้รบัการแต่งตัง้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอื กระท าการใดๆ ที่อาจสร้างความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มแสนสริ ิเช่น การแลกเปลีย่นขอ้มลูภายในกบัคู่แขง่ธุรกจิ 
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 4. ไม่เป็นผู้บรหิาร หรอื ผู้ถือหุ้นที่มอี านาจตดัสนิของบรษิทัใด ๆ ที่แข่งขนั หรอืมธีุรกิจลกัษณะเดยีวกนักบั
กลุ่มแสนสริ ิทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได ้ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี
 
 5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลภายในขององค์กร และหากได้รบัรู้ข้อมูลภายในที่ตนไม่จ าเป็นต้องรู้               
ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี
 
 6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต่อกลุ่ม                 
แสนสริ ิหรอืทีอ่าจก่อภาระผกูผนัทางการเงนิในรปูแบบใดๆ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบักลุ่มแสนสริ ิ
 
 7. หลกีเลี่ยงการท างานอื่นนอกเหนือจากงานทีอ่ยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายภายใต้กลุ่ม
แสนสริ ิซึง่อาจมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 
 8. หากมผีูใ้ดมารอ้งขอความร่วมมอื หรอืขอใหส้นับสนุนการปฏบิตังิาน โดยไม่ระบุรายละเอยีด หรอืมปีระเดน็ 
ที่น่าสงสยั อย่าลงัเลที่จะถามความตัง้ใจผู้ร้องขอนัน้ให้ชดัเจน หากพบว่าเป็นการกระท าที่ผดิต่อจรรยาบรรณธุรกิจ               
ใหป้ฏเิสธ และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี 
 
 9. ห้ามแอบอ้างชื่อผู้ใด ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผล 
ประโยชน์ส่วนตวั หรอืใชผ้ลกัดนัการปฏบิตังิานใดๆ ทีย่งัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสุด 
 
 10. ไม่สนับสนุน ไม่ใหค้วามร่วมมอื หรอืเพกิเฉยต่อการกระท าทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริ ิหากพบเห็น 
หรอืทราบถงึการกระท าทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริิ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรมนุษยฯ์ 
หรอื ส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณธุรกจิ ทราบทนัท ี
 
 11. กรณีที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์                 
ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี
 
7. การปฏิบติัต่อลูกค้า 
 
 หลกัการ 
 
 กลุ่มแสนสิริมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการ รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ ์
เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าในระดบัที่เกินความคาดหมายอยู่เสมอ ทัง้นี้ กลุ่มแสนสริิให้ความส าคญัในการ
ปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างมจีรรยาบรรณ และยงัมุ่งเน้นใหก้ารบรหิารจดัเกบ็ขอ้มลูในองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้  
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 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ส่งมอบผลติภณัฑ ์สนิคา้ หรอื ใหบ้รกิารอย่างเตม็ความสามารถ และตรงตามมาตรฐานของบรษิทั 
 
 2. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ หรอื การบรกิารต่อลูกคา้อย่างถูกตอ้ง และ ครบถว้นเสมอ 
 
 3. ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อลูกคา้ในรปูแบบใดๆ ทีข่ดัแยง้ต่อสทิธมินุษยชน 
 
 4. มีความรับผิดชอบในการด าเนินการ ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรอื เอือ้ประโยชน์แก่ ครอบครวั พวกพอ้ง หรอื บุคคลทีใ่กลช้ดิ โดยใชข้อ้มลูส่วนบุคคลใดๆ ของ
ลูกคา้ 
 
 5. หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าของกลุ่มแสนสิริให้แก่คู่ค้า หรือพนัธมิตรธุรกิจ เช่น การแลกเปลี่ยน
ฐานขอ้มูลลูกค้าของกลุ่มแสนสริ ิผู้ด าเนินการต้องท าสญัญากบัคู่ค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการให้ขอ้มูล และรกัษา
ขอ้มลู เช่น ท าสญัญาปกปิดความลบั (Non-disclosure Agreement : NDA) เป็นตน้ 
 
8. สิทธิมนุษยชน 
 
 หลกัการ 
 
 กลุ่มแสนสริ ิเคารพ และส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและสทิธเิดก็ตามหลกัการสากล โดยยดึถอืการปฏบิตัติ่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเสมอภาค และไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยกลุ่มแสนสริหิลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและ
สิทธิเด็กในกระบวนการธุรกิจในทุกพื้นที่ปฏิบตัิงาน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในโครงการ โรงงานแผ่นผลิตคอนกรีต
ส าเรจ็รูป และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ นอกจากนี้ กลุ่มแสนสริยิงัไดบ้รหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัต่อ
แรงงาน โดยปฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ปฏิบตัิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติแก่กัน ปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด                
เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพกิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส สถานะทางสงัคม หรอืเรื่องอื่นใด 
 
 2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR) และสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ ตัง้แต่
กระบวนการปฏิบตัิงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การผึกอบรมและพฒันา การจดัหา การจดัซื้อ การจดัจ้าง               
การผลติ การสื่อสาร การบรกิารต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และในกระบวนการบรหิารจดัการคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน 
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 3. ในการเลิกจ้างทุกกรณี มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการท างานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแจ้งให้
พนักงานทราบถงึขัน้ตอน และวธิกีาร โดยอา้งองิตามกฎหมายแรงงานฉบบัล่าสุด 
 
9. จรรยาบรรณกรรมการ 
 
 หลกัการ 
 
 คณะกรรมการ เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการ ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์และแนวทางการบรหิาร
จดัการขององค์กร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสริ ิและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ ตดัสนิใจเรื่องส าคญัของบรษิทัดว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยสุ์จรติ  
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสิริและผู้มีส่วนได้เสีย                 
ทุกฝ่าย รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ลุ่มแสนสริดิ าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบักฎ ระเบยีบ กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
ภาครฐัอย่างสม่าเสมอ ปฏบิตัหิน้าที่กรรมการ ตามทีอ่งค์กรก าหนด และปฏิบตัหิน้าทีใ่หแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย เช่น 
การรบัเรื่องจากการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 
 
 2. ไม่เป็นกรรมการใหก้บับรษิทัคู่แขง่ทางธุรกจิ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของกลุ่มแสนสริ ิในการปฏบิตัหิน้าที ่และการตดัสนิใจ ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตวัมาขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่ม
แสนสริ ิ
 
 3. รักษาข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง และเมื่อพ้นต าแหน่ง ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวัจากขอ้มูลภายในองค์กรทีต่นทราบทัง้ในทางตรงหรอืทางอ้อม ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคล               
ใด ๆ ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นตอ้งทราบ 
 
 4. ไม่รบัของขวญั ขอ้เสนอ หรอื ผลประโยขน์ใดๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 
10. จรรยาบรรณผู้บริหาร  
 
 หลกัการ 
 
 ผู้บรหิารของกลุ่มแสนสริ ิ เป็นผู้ที่ขบัเคลื่อนองค์กร ผ่านความรู้ ความสามารถ คุณค่า และวสิยัทศัน์ เพื่อให้
องค์กรก้าวไปสู่ความส าเรจ็สูงสุด พรอ้มกนักบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย องค์กรมุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ภายในองค์กร บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ  
ให้มปีระสทิธภิาพและความแม่นย า บรหิารจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกนัและรกัษาขอ้มูลภายในของ
องคก์ร สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และมองหาโอกาสทางธุรกจิเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของกลุ่มแสนสริิ 
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 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์สงูสุดของกลุ่มแสนสริ ิและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย เคารพและใหค้วามส าคญัต่อ
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั วฒันธรรม และคุณค่าขององค์กร เคารพต่อสทิธพินักงาน ส่งเสรมิหลกัการและแนวปฏบิตัิของ
จรรยาบรรณธุรกจิ ใหแ้ก่พนักงาน  
 
 2. เคารพต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มแสนสริ ิไม่ประพฤตมิชิอบต่อพนักงาน ขม่ขู ่ดหูมิน่ในศกัดิศ์รขีองพนักงาน 
 
 3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการด ารงต าแหน่งกรรมการของกลุ่มแสนสิรใินการปฏิบตัิหน้าที่และ  
การตดัสนิใจ ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตวัมาขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริิ 
 
 4. บรหิารจดัการความเสีย่ง และโอกาสทางธุรกจิ ตัง้แต่การวางกลยุทธ์ การบรหิารจดัการกระบวนการธุรกิจ 
การบรหิารจดัการงบประมาณ การรายงานผลการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
 
 5. ตรวจสอบนโยบาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ออกกฎ                         
อย่างสม ่าเสมอ ผลกัดนัใหก้ลุ่มแสนสริมิมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีส่งูกว่ามาตรฐานทัว่ไป 
  
 6. บรหิารจดัการขอ้มูลภายในขององค์กร ให้มพีนักงานบนัทกึ ใช้ รายงานขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ และ  
มีรกัษาขอ้มูลภายในขององค์กรอย่างถูกต้อง ในการเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลส าคญั ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถว้นของขอ้มลู 
 
 7. ไม่รบัของขวญั ขอ้เสนอ หรอืผลประโยขน์อื่นใดๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานปฏบิตัเิช่นกนั 
 
11. จรรยาบรรณพนักงาน 
 
 หลกัการ 
 
 กลุ่มแสนสริเิชื่อว่า พนักงานคอืปัจจยัส าคญัในการน าวสิยัทศัน์ขององค์กรมาปฏิบตัใิหส้ าเร็จลุล่วง เสรมิสรา้ง
วฒันธรรมอนัดภีายในองค์กร และรกัษาผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย องค์กรมุ่งหวงัให้
พนักงานมคีวามตัง้ใจในการท างานอย่างสม ่าเสมอ มคีวามรบัผดิชอบต่องาน ใหค้วามร่วมมอืในการส่งเสรมิกจิกรรม
ต่างๆ ของบรษิทั 
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 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. เขา้ใจ และปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมของกลุ่มแสนสริอิย่างเคร่งครดั รบัรู ้และปฏบิตัิ
ตามประกาศขององคก์ร   
 
 2. มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัยในการปฏิบตัิงาน และ ปฏิบตัิภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย อย่างเต็มก าลงัความรู้ 
ความสามารถ ส่งเสรมิจรรยาบรรณธุรกจิแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รใหอ้ยู่บนหลกัจรยิธรรมเสมอ 
 
 3. เคารพต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มแสนสริ ิไม่ประพฤติมชิอบ ข่มขู่ ดูหมิน่ในศกัดิศ์รีของพนักงานคนอื่นๆ 
ไม่กระท าการตอบโตใ้นเหตุการณ์ความขดัแยง้ใดๆ 
 
 4. ในการปฏบิตังิาน เคารพในความคดิเหน็ ความแตกต่าง และการตดัสนิใจของเพื่อนร่วมงาน หรอืผูบ้งัคบับญัชา  
 
 5. มทีศันคตทิีด่ ีและมคีวามภกัดตี่อองคก์ร รกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ของกลุ่มแสนสริิ 
 
 6. เคารพ ใหเ้กยีรต ิและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ตี่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 
 7. หากพบการกระท าที่น่าสงสยั หรือ เป็นการฝ่าฝืน ละเลยในหน้าที่  หรือ เพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 
อย่าลงัเลทีจ่ะแจง้ผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรรมมนุษย ์หรอื ส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั
ใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ 
 
 8. หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี่ยวกบัการปฏบิตั ิหรอืการตดัสนิใน ทีอ่าจขดัแยง้กบัจรรยาบรรณธุรกจิ อย่าลงัเลทีจ่ะ
ตดิต่อสอบถามผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรรมนุษย ์หรอืส านักกฎหมาย หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใหท้ า
หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ 
 
12. ส่ิงแวดล้อม สุขอนามยั และความปลอดภยั   
 
 หลกัการ 
 
 กลุ่มแสนสิริให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(Environment, Health, and Safety) ในกระบวนการธุรกจิ องค์กรมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุง และพฒันากระบวนการธุรกจิอยู่
สม ่าเสมอ เพื่อสรา้งผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนัย และความปลอดภยั ใหน้้อยทีสุ่ด  
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 ส่ิงแวดล้อม 
 
 แนวทางปฏิบติั 
  
 1. ด าเนินงานในกระบวนการธุรกจิดา้นสิง่แวดล้อมใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ แนวปฏบิตั ิและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของภาครฐั   
 
 2. ปฏิบตัิตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการบรหิารจดัการด้านกายภาพ (Physical Parameter) 
เช่น การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ดา้นเคม ี(Chemical Parameter) เช่น การบรหิารจดัการมลพษิจากกระบวนการ
ธุรกิจ ด้านชีวภาพ (Biological Parameter) เช่น การบริหารจดัการผลกระทบต่อระบบนิเวศ และด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ต่อมนุษย ์(Human Utilisation Value) เช่น การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เป็นตน้ 
 
 3. ใชท้รพัยากรสิง่แวดลอ้มอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพ และใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด เช่น การใชไ้ฟฟ้า การใช้
น ้าประปา การใชก้ระดาษ เป็นต้น ไม่กระท าการทีส่รา้งผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม มุ่งหวงัทีจ่ะลดผลกระทบ 
(Mitigation) หรอื ปรบัตวั (Adaptation) ใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change) 
 
 4. บนัทกึเหตุการณ์การรอ้งเรยีนตา่งๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิทุกครัง้ 
 
 อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ แนวปฏิบตัิ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
ดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั เพื่อป้องกนั หรอื ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
 
 2. เรยีนรู ้ใหค้วามร่วมมอื และปฏบิตัติามมาตรการรกัษาความปลอดภยั และแผนฉุกเฉินต่างๆ ทีก่ลุ่มแสนสิริ
ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เช่น ขัน้ตอนการปฏบิตัใินสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิการสวมใส่อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัต่างๆ 
เมื่อตอ้งเขา้ไปในพืน้ทีเ่สีย่งต่ออนัตราย การจดจ าต าแหน่งของถงัดบัเพลงิ สญัญาณดบัเพลงิ เสน้ทางหนีไฟ และจุดรวม
พล เพื่อใหป้ฏบิตัถิูกตอ้ง และทนัท่วงทเีมื่อเกดิอุบตัภิยั เป็นตน้  
 
 3. ตระหนักในความรบัผดิชอบ และหน้าที่ของตนเอง ระมดัระวงัไม่ใหก้ารปฏิบตัิงานของตนเป็นภยัต่อผูอ้ื่น 
และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง หรอืสิง่แวดลอ้มตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
 
 4. รู้จกัที่จะสงัเกตขอ้บกพร่องในมาตรฐานความปลอดภยัตลอดกระบวนการปฏบิตัิงาน หากพบจุดบกพร่อง 
ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่งคก์รก าหนดตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิอุบตัภิยั เช่น การรายงานต าแหน่ง
ทีม่อีุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัไม่ครบถ้วน หรอื การประกาศหา้มไม่ใหพ้นักงานปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่สีย่งจนกว่าพืน้ที่
จะปลอดภยั เป็นตน้ 
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 5. มกีารตรวจสอบความปลอดภยัในสถานที่ท างานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้จดัให้มกีารอบรม ให้ความรู้ และ
สาธติวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ และระบบความปลอดภยัต่างๆ จากผูเ้ชีย่วชาญอย่างสม ่าเสมอ 
 
 6. ไม่น าบุคคลใด ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานเขา้มาในพื้นทีป่ฏิบตัิงาน เว้นแต่จะได้รบัการอนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 
 7. สนับสนุน และจดัใหม้กีจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิสุขอนามยัที่ดใีหแ้ก่พนักงานอย่างสม าเสมอ เช่น การจดัใหม้ี
การตรวจสุขภาพประจ าปี การมจีติแพทยใ์หค้ าปรกึษา การก าหนดวนัหยุดทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
  
13. การบนัทึก ใช้ รกัษา และเปิดเผยข้อมูล  
 
 หลกัการ 
 
 ขอ้มลูองคก์รเป็นทรพัยากรของกลุ่มแสนสริทิีม่คี่าสงูในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและเป็นปัจจยั
ส าคญัในการประเมนิผลการด าเนินงาน เพื่อใหข้อ้มูลทีใ่ชใ้นการเปิดเผย มคีวามถูกต้อง น่าเชื่อถอื สามารถตรวจสอบ
ได ้รวมถงึมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูภายในต่างๆ อย่างเป็นระบบ องคก์รมุ่งหวงัใหพ้นักกงานมวีนิัยในการบนัทกึ และรายงาน
ขอ้มลูใหต้รงตามขอ้เทจ็จรงิ จดัเกบ็ขอ้มลู และเอกสารส าคญัต่างๆใหเ้รยีบรอ้ยและปลอดภยั  
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูทุกครัง้ทีต่อ้งท ารายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลู แมข้อ้มลูที่
เปิดเผยอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกลุ่มแสนสริ ิ
 
 2. ขอเอกสารส าคญัใหค้รบถว้นในการปฏบิตังิาน เช่น เอกสารทางการเงนิ ขอ้ตกลง รายงาน หรอืสญัญา 
การจดัซื้อจดัจา้ง และจดัเกบ็เอกสารส าคญัใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อใหก้ระบวนการท างานมคีวามโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
 3. รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยไม่เปิดเผยขอ้มลูเกนิความจ าเป็น และตรวจสอบว่าการรายงานขอ้มลู
นัน้ๆ ไม่สื่อสารในทางทีข่ดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิ หรอืสื่อสารเกนิความเป็นจรงิ 
 
 4. หา้มน าขอ้มลูภายในขององคก์รไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรบัทราบ 
เผยแพร่ หรอื เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลทีใ่กลช้ดิ 
 
 5. หา้มปรบัแตง่ หรอื ปิดบงั ขอ้มลูใด ๆ ของกลุ่มแสนสริ ิทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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 6. รบีแจง้ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบเมื่อพบขอ้มลูที่ผดิ ไม่ครบถว้น หรอื ไม่ชดัเจน 
ในรายงานส าคญั เช่น รายงานประจ าปี รายงานทางการเงนิ หรอื รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 
 7. เมื่อมขีอ้มลูทีไ่ม่ใชง้านแลว้ ใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลู หรอืท าลายขอ้มลูดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม และตรวจสอบใหแ้น่ชดั
ว่าจะไม่สามารถน าขอ้มลูทีท่ าลายไปแลว้นัน้กลบัมาใชไ้ดอ้กี 
 
14. ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  
 
 หลกัการ 
 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ขององค์กร คอืทรพัย์สนิของกลุ่มแสนสริทิีม่อบให้
พนักงานใชป้ฏบิตังิาน พนักงานทุกคนมหีน้าทีดู่แลรบัผดิชอบทรพัยส์นิทางสารสนเทศของตน และป้องกนัการรัว่ไหล
ของขอ้มลูอย่างเคร่งครดั 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. จดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ป็นระเบยีบอยู่สม ่าเสมอ และแยกแยะขอ้มลูทีต่อ้งส ารองเพื่อรกัษาขอ้มลูองคก์ร เช่น ขอ้มลู
ทีเ่ป็นสาระส าคญั แผนงาน หรอื เอกสารส าคญัทางการเงนิ  
 
 2. ท าลายขอ้มูลทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นในการท างานดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการรัว่ไหล หรอืการกู้คนื
ของขอ้มลูไปปฏบิตัใินทางมชิอบ  
 
 3. ห้ามใช้ขอ้มูล ระบบ หรอื เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร เพื่อแสวงผลประโยชน์ส่วนตวั เอื้อประโยชน์
ใหแ้ก่บุคคลทีใ่กล้ชดิ หรอื บุคคลภายนอกทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นต้องมขีอ้มูลกลุ่มแสนสริ ิเช่น การใชข้อ้มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนตวัในเชงิพาณิชย ์ 
 
 4. การเชื่อมต่อเขา้มายงัระบบของกลุ่มแสนสิริจากเครือข่ายภายนอก ควรเชื่อมต่อจากเครือข่ายที่มคีวาม
ปลอดภยัเพื่อลดความเสีย่งในการรัว่ไหลของขอ้มลู  
 
 5. กลุ่มแสนสริอินุญาตให้พนักงานใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มแสนสริิเพื่อการส่วนตวัได้ เช่น การใช้
โซเชียลมีเดียต่อเมื่อกิจกรรมส่วนตัวนัน้ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร ความ
รบัผดิชอบ และประสทิธภิาพในการท างานของตน ต่อเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน  
 
 6. พนักงานทีม่อี านาจไดร้บัมอบหมาย หรอืมสีทิธติามทีร่ะบุไว้เท่านัน้ ที่จะเขา้ถงึแฟ้ม หรอืฐานขอ้มูลนัน้ได้ 
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าบุคคลภายใน หรือภายนอก ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลนัน้ พนักงานทุกคน 
มหีน้าทีใ่นการรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูของตน  
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 7. อพัเดทซอฟต์แวร์ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ และผูดู้แลระบบอย่างต่อเนื่อง หากซอฟท์แวร์ทีใ่ชง้านไม่มกีาร
อพัเดทจากผูผ้ลติแลว้ ควรปรกึษาฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 8. ปรกึษาฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ หากซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไม่มกีารอพัเดทจากผูผ้ลติแลว้  
 
 9. เปลีย่นรหสัผ่านของตน ทุก 3 เดอืน และเลอืกใชร้หสัผ่านทีส่ามารถจ าได ้เพื่อทีจ่ะไม่ตอ้งจดจ ารหสัผ่านหาก
จ าเป็นตอ้งบนัทกึรหสัผ่านไว ้ควรใช ้Password / Key Manager  
 
       10. ไม่เปิดเผยรหสัผ่านใหบุ้คคลอื่นทราบ ยกเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  
 
 11. เพื่อความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ หลกีเลี่ยงการใชเ้ทคโนโลยทีีอ่าจเป็นภยัต่อระบบ เช่น การตดิตัง้
ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ไม่ท าการดาวน์โหลดขอ้มูลที่ไม่ปลอดภยัใน
อนิเตอรเ์น็ต หรอื เขา้เวปไซตท์ีไ่ม่ปลอดภยั หรอื ผดิกฎหมาย  
 
 12. สทิธใินการใช้อินเตอร์เนตของพนักงาน ถูกก าหนดโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามนโยบายของกลุ่ม
แสนสริ ิพนักงานหา้มกระท าการใดๆ เพื่อเป็นการหลกีเลี่ยงนโยบายดงักล่าวเพื่อใหเ้ขา้ถงึเวปไซต์ หรอืบรกิารทีไ่ม่มี
สทิธใิช ้ 
 
 13. ห้ามใช้ข้อมูล หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม สร้างคว ามเสียหายให้กับ 
ผูป้ระกอบธุรกจิหรอืบุคคลใดๆ กต็าม หา้มกระท าการทีจ่ะสรา้งผลเสยีแก่องคก์ร หรอืการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมต่อสงัคม 
  
15. การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
 หลกัการ 
 
 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อกลุ่มแสนสิริ และยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น                    
กลยุทธธ์ุรกจิ แผนขยาย หรอื ปรบัการด าเนินธุรกจิ ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ หรอื การผกูสญัญากับพนัธมติรธุรกจิใหม่ 
ข้อมูลภายในที่มผีลกระทบหรอืเปลี่ยนแปลงต่อราคาของหลกัทรพัย์ และการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องกลุ่มแสนสริ ิ
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 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. ห้ามมใิหบุ้คคลทีรู่้ หรอื ครอบครองขอ้มูลภายในของกลุ่มแสนสริ ิไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม น าขอ้มูลมา
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอื ท าการซื้อขายหลกัทรพัยก์่อนทีก่ลุ่มแสนสริจิะเปิดเผยขอ้มลูภายในสู่สาธารณะ  
 
 2. ห้ามมใิหบุ้คคลทีรู่้ หรอืครอบครองขอ้มูลภายในของกลุ่มแสนสริ ิไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เปิดเผยหรอื 
แนะน าขอ้มูลภายในใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นต้องรบัทราบ ไม่ว่าจะบุคคลนัน้จะเป็นบุคคลภายใน หรอืภายนอก
กลุ่มแสนสริ ิ 
 
 3. ห้ามมใิห้บุคคลทีรู่ ้ หรอืครอบครองขอ้มูลภายในของกลุ่มแสนสริ ิไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม กระท าการ
ปัน่หุ้น ปล่อยขา่วลอื หรอืกล่าวขอ้ความอนัเป็นเทจ็  
 
 4. หา้มมใิหบุ้คคลทีรู่ ้หรอื ครอบครองขอ้มูลภายในของกลุ่มแสนสริ ิไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ท าซื้อขายหุน้
ของกลุ่มแสนสริใินระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มลูภายในสู่สาธารณะ  
 
 5. หา้มมใิหบุ้คคลทีรู่ ้หรอืครอบครองขอ้มูลภายในของกลุ่มแสนสริิ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ท าซื้อขายหุน้
ของกลุ่มแสนสริใินระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูภายในสู่สาธารณะ  
 
16. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 
 หลกัการ 
 
 ทรพัย์สนิทางปัญญา  คอื “การสรา้งสรรคท์างปัญญาของมนุษย์” (ค านิยามโดยกรมทรพัยส์นิทางปัญญานิยาม) 
ทัง้นี้ ทรพัย์สนิทางปัญญาของกลุ่มแสนสริ ิสามารถอยู่ในรูปแบบทีจ่บัต้องได ้และจบัต้องไม่ได ้เช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
ขอ้มูลภายใน เอกสารส าคญัต่างๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลพัธ์จากงานวจิยั ระบบการท างาน สิง่ประดิษฐ์  
รายงาน หรอืขอ้มลูจากแบบสอบถาม เป็นตน้ 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. บุคลากรทุกคนในองคก์รมหีน้าทีป่กป้อง และรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญาของกลุ่มแสนสริ ิไม่ใหถ้กูละเมดิ หรอื
น าไปเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนุญาต  
 
 2. หา้มน าทรพัยส์นิทางปัญญาของกลุ่มแสนสริมิาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอื เอือ้ใหแ้ก่บคุคลทีใ่กลช้ดิ 
แมว้่าจะพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน รวมถงึไม่น าทรพัยส์นิทางปัญญาทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยมาอา้งว่าเป็นผลงาน            
ของตน   
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 3. ไม่เผยแพร่ขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากกลุ่มแสนสริ ิ และตอ้งอา้งองิถงึแหล่งทีม่าทุกครัง้ทีใ่ชข้อ้มลูของ
กลุ่มแสนสริ ิ 
 
 4. ในระหว่างการปฏบิตังิาน การสรา้งสรรคท์างปัญญาทีเ่กดิขึน้ในฐานะพนักงาน ลูกจา้ง หรอื ผูร้บัจา้ง                     
อนัน ามาซึง่ผลงาน เช่น นวตักรรม การคดิคน้ การคน้พบ หรอื สรา้งสรรคผ์ลงาน ถอืว่าเป็นทรพัยส์นิของกลุ่มแสนสริ ิ 
 
 5. หากพบเหน็ หรอื มขีอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ดทีม่กีารกระท าที่เขา้ขา่ยละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ผูบ้งัคบั 
บญัชาการของตน หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืส านักกฎหมาย ทนัท ี
 
17. การปฏิบติัต่อคู่สญัญา 
 
 หลกัการ 
 
 การท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มแสนสิริ และคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นกระบวนการที่กลุ่มแสนสิริยึดมัน่ต่อหลักการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นธรรม  โปร่งใส  ชดัเจน  สามารถตดิตาม และตรวจสอบได้  โดยก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมต่างๆ ต้อง
เป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสริแิละ              
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 
 การท าธรุกรรมระหว่างบริษทักบับริษทัภายนอก หรือ บุคคลภายนอก 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. บริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอกทุกรายที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มแสนสิริต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
โดยแสดงเอกสารตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท  หนังสือ   
บรคิณฑส์นธ ิใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภพ.20) เป็นตน้ 
 
 2. การจดัหา จดัซื้อ และจดัจ้าง ต้องเป็นไปตามขัน้ตอนและกระบวนการที่กลุ่มแสนสริิก าหนด เพื่อให้เกิด 
ความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการคดัเลอืกคู่คา้ทางธุรกจิ ฝ่ายจดัซื้อ จดัจ้างของโครงการ และฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้าที่มคีวามเหมาะสม และจดัท าสญัญาในรูปแบบที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกนั เพื่อประโยชน์และเกดิความเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย  
 
 3. ปฏบิตัติ่อคู่คา้ทางธุรกจิทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลและช่วยเหลอืคู่คา้ใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกจิควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทั ใหค้วามช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดจนร่วมกนัหาขอ้สรุป
เพื่อการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นธรรมกบัทัง้สองฝ่าย 
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 4. การจ่ายเงนิตามงวดงาน ก าหนดใหช้ าระเงนิใหค้รบถว้นตามเน้ืองานทีเ่กดิขึน้จรงิ และตรงต่อเวลา 
 
 5. หา้มมใิหพ้นักงาน หรอืหน่วยงานใดของกลุ่มแสนสริ ิให ้หรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่อื้อไปในทางทุจรติกบั 
คู่ค้า และ/หรอืเจ้าหน้าที่ทุกราย หากเป็นการรบัของขวญัอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมตามปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่         
ใหป้ฏบิตัติามประกาศ นโยบายไม่รบัของขวญั  
 
 6. หา้มแอบอ้างใชช้ื่อบรษิทั กรรมการ หรอื พนักงาน ท าธุรกรรมใดๆ ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิกลุ่ม
แสนสริ ิ
 
 7. หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่มีผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือการท าธุรกรรมที่อาจท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสยีงของกลุ่มแสนสริ ิ
 
 8. คู่คา้สามารถรอ้งเรยีนจากการไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องการทางการรอ้งเรยีนของกลุ่มแสนสริไิด ้โดย
ดรูายละเอยีดการรอ้งเรยีนในบท “ช่องทางการสอบถามขอ้มลู แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน (Whistle Blower Channel)” 
 
 การท าธรุกรรมระหวา่งบริษทั กบับริษทัย่อย และธรุกรรมระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย 
 
 แนวทางปฏิบติั 
 
 1. การท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทแสนสริิกบับรษิัทย่อยในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน การซื้อ/ขาย
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิารต่างๆ จะต้องค านึงถงึกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐั เช่น 
ประมวลรษัฎากร เป็นตน้ และตอ้งเป็นไปตามวธิปีฏบิตั ินโยบาย กฎระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ ตามที่กลุ่ม
แสนสริกิ าหนด 
 
 2. บนัทกึรายการระหว่างกนั จะต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของมาตรฐานบญัช ีและมกีารเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิรวมของบรษิทั 
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ข้อมูลส าหรบัพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 
1. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รบัฟังความคิดเหน็ (Whistle Blower Channel) 
 
 บรษิัทเปิดใหม้ชี่องทางในการร้องเรยีน หรอืแจง้เบาะแส หรอืแสดงความคดิเหน็ เพื่อใหพ้นักงานและผูม้ส่ีวน        
ได้เสยีทุกฝ่าย สามารถร้องเรยีน หรอืแจ้งเบาะแส หรอืแสดงความคดิเห็น เพื่อน าไปสู่ การพฒันาบุคลากร และการ
ปรบัปรุงการบรหิารจดัการ 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 
 
2. การคุ้มครอง และการรกัษาความลบัของผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 บริษัทก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้ เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
รอ้งเรยีน ซึ่งบุคคลนัน้จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธจิากบรษิทั โดยบรษิทัจะปกป้องและเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบัซึ่งขอ้มลู
และเอกสารหลกัฐานทุกประการทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หข้อ้มลู ผูเ้ป็นพยาน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้
 
 บรษิัทจะไม่พจิารณาปรบัลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอื ด าเนินการด้วยประการใดๆ อนัเป็นการให้ผลในทางลบ  
ต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชัน่แต่อย่างใดทัง้สิน้ แมว้่าการกระท านัน้อาจจะท าใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีโอกาส
ทางธุรกจิ 
 
3. การลงโทษทางวินัย 
 
 หาก กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเวน้ หรอืเจตนาทีจ่ะไม่ปฏบิตัติาม ถอืเป็นการกระท าผดิ
วินัย โดยบรษิัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบรษิัท และหากการกระท านัน้ผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะพจิารณา
ด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีประการหนึ่งดว้ย  
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