คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(ฉบับประมวล)
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการ

1

คานิ ยาม

2

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

4

1.
2.
3.
4.
5.

4
4
6
8
9

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิ จ

12

1. การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
2. การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
3. แนวทางการดาเนินธุรกิจ
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
5. การแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
8. สิทธิมนุษยชน
9. จรรยาบรรณกรรมการ
10. จรรยาบรรณผูบ้ ริหาร
11. จรรยาบรรณพนักงาน
12. สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
13. การบันทึก ใช้ รักษา และเปิ ดเผยข้อมูล
14. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
15. การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์
16. ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
17. การปฏิบตั ติ ่อคู่สญ
ั ญา

12
13
13
14
18
19
20
21
22
22
23
24
26
27
28
29
30

ข้อมูลสาหรับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

32

1. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟั งความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)
2. การคุม้ ครอง และรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3. การลงโทษทางวินัย

32
32
32

คานิ ยาม
คาและข้อความต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นคู่มอื ฉบับนี้ ให้มคี วามหมายดังต่อไปนี้
แสนสิ ริ หรือ องค์กร
หรือ บริษทั

หมายถึง

บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน)

บริษทั ย่อย

หมายถึง

บริษทั ทีแ่ สนสิรถิ อื หุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
และเป็ นบริษทั ทีแ่ สนสิริ ควบคุมกิจการ

กลุ่มแสนสิ ริ

หมายถึง

บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

ผู้มีส่วนได้เสีย

หมายถึง

พนักงานและผูบ้ ริหารของกลุม่ แสนสิริ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ ธุรกิจ
เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ สังคม และสิง่ แวดล้อม

คู่ค้าธุรกิ จ หรือ คู่ค้า

หมายถึง

บริษทั หรือบุคคลทีก่ ลุ่มแสนสิริ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทุจริตคอร์รปั ชั ่น

หมายถึง

การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยให้หมายความรวมถึง การเสนอให้
สัญญา มอบให้ ให้คามั ่น เรียกร้อง หรือรับ ทัง้ ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชน คู่คา้ ธุรกิจ ลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใด
ในตาแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่ง หรือหน้าทีอ่ นั เป็ นการ
ให้ได้มาหรือเพื่อรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทาง
การแข่งขัน หรือ แนะนาธุรกิจให้กบั บริษทั ใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับตนเอง หรือผูอ้ ่นื
หรือธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณีทม่ี กี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้

การให้สิ่งของ หรือ
ประโยชน์ อื่นใด

หมายถึง

การเสนอให้สทิ ธิพเิ ศษในรูปของเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใด เพื่อเป็ นสินน้าใจ เป็ นการจูงใจ เป็ นการตอบแทน หรือ
เพื่อสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
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การให้สินบน

หมายถึง

การเสนอให้ หรือรับสิง่ ของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะ
อื่นใด เพื่อจูงใจผูน้ นั ้ ให้ตดั สินใจ หรือกระทาการ หรือละเว้นกระทาการ
อย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รบั ประโยชน์ หรือช่วยให้การนัน้ สาเร็จตามประสงค์
ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั

สิ ทธิ มนุษยชน

หมายถึง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights)

สิ ทธิ เด็ก

หมายถึง

สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ (Children’s Rights and Business
Principle) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
Child)

ทรัพย์สินทางปัญญา

หมายถึง

การสร้างสรรค์ทางปั ญญาของมนุษย์ ทีผ่ ลงานสามารถอยู่ในรูปแบบที่
จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร ข้อมูลภายใน เอกสาร
สาคัญต่างๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลัพธ์จากงานวิจยั ระบบการ
ทางาน สิง่ ประดิษฐ์ รายงาน หรือ ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ข้อมูลภายใน

หมายถึง

ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มแสนสิริ และยังไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึง

ทรัพย์สนิ สารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และข้อมูลด้านสารสนเทศ

จรรยาบรรณคู่ค้า
ธุรกิ จ
(Supplier Code of
Conduct)

หมายถึง

จรรยาบรรณธุรกิจ สาหรับคูค่ า้ ธุรกิจของกลุม่ แสนสิริ
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นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
1. สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทัง้ เพิม่ ความเชื่อมั ่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิข ัน้ พืน้ ฐานของ
ผู้ถือหุ้น (เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น) โดยครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี้
• บริษทั มีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึง่ ในหนังสือนัดประชุมจะแจ้ง
รายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูลทีส่ าคัญ
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะของ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะจัดส่ง
เอกสารด้วย
• ประธานในทีป่ ระชุม จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและข้อซักถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั อย่างเต็มที่
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ กรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มเี หตุจาเป็ น) จะเข้าร่วม
ประชุมและตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
• ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
สิ ทธิ ทั ่วไป
บริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการปกป้ องผลประโยชน์และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และให้ความสาคัญในเรื่องปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั มีนโยบายเปิ ดเผยข่ าวสารข้อมูลของบริษทั ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และโปร่งใส ซึง่ รวมไปถึงสิทธิทผ่ี ถู้ อื หุน้ พึงมีพงึ ได้รบั หรือเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการได้รบั เงินปั นผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น
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การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทกาหนดนโยบายให้มกี ารจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ ในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม
การดาเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเต็มทีใ่ นการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้
วิ ธีการก่อนการประชุม
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั โดยบริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ประชุม รวมทัง้ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่า นทาง
เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร
ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญประจาปี บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลในหนังสือนัดประชุมทีเ่ อื้ออานวยต่อการตัดสินใจของ
ผูถ้ อื หุน้ อันได้แก่
• ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
• ข้อมูลที่สาคัญ เช่น ประวัติของบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ (ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการซึง่ ออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็ นต้น รวมไปถึงรายละเอียดการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการอิส ระ อย่างน้อย 1 ท่าน
ให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้มรี ายละเอียดมากยิ่งขึน้ เนื่องจาก
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยจะได้เพิม่ รายละเอียดของเรื่อง
เพื่อพิจารณา เหตุผลความจาเป็ น ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ทีส่ าคัญเข้าไว้ดว้ ย
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม โดยจัด
เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดทาใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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ระหว่างการประชุม
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในทีป่ ระชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ กรรมการของ
บริษทั เข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทาหน้าทีช่ ้แี จงและตอบคาถามของผูถ้ อื หุน้
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก่อนเริม่ เข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารปฏิบตั ิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ท่ปี ระชุมรับทราบเมื่อจบ
การพิจารณาในแต่ละวาระ
บริษัทได้ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้ อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการเลือกตัง้ กรรมการด้วย นอกจากนี้ บริษทั
ถือ หลัก ปฏิบ ัติว่ า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น มีโอกาสได้ศึก ษาข้อ มูลก่ อ นตัด สิน ใจ บริษัท จะไม่เ พิ่มระเบีย บวาระการประชุม
ในทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่างได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทัง้ สิทธิในการจัดสรรเงินปั นผล
อย่างเท่าเทียมกัน
วิ ธีการหลังการประชุม
บริษัทได้จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ ได้
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้จดั ส่งรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่ในเว็บไซต์
www.sansiri.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบและสามารถตรวจสอบได้
3. สิ ทธิ ของผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน อันได้แก่พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทและบริษทั ย่อย หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็ นต้น
เนื่องจากบริษทั คานึงถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไร
ให้กบั บริษทั ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษทั ได้
ทัง้ นี้ บริษัทได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่ อให้ผู้มสี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
บริษทั มุ่งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยดาเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้ องผลประโยชน์
ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณภาพ ซึง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
พนักงาน
บริษทั สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยมุ่งพัฒนาและเพิม่ พูน
ความสามารถของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทัง้ ส่ ง เสริม พนั ก งานให้มีโ อกาสในความก้ า วหน้ า และมัน่ คง
ในอาชีพ ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เช่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันสุขภาพ และประกันชีวติ เป็ นต้น
ผู้บริหาร
บริษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของผูบ้ ริหารซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งสู่ความสาเร็จในการดาเนินธุร กิจ จึงได้มกี ารจัดทา
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม
เจ้าหนี้ และคู่ค้า
บริษัทยึดมั ่นในการดาเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขภายใต้สญ
ั ญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันและตามทีก่ ฎหมายกาหนด
คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคูแ่ ข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ยึดมั ่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้ มุ่ง
พัฒนากระบวนการธุรกิจให้มมี าตรฐานทีอ่ ยู่เหนือกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัวถึ
่ ง ทัง้ ในรูปของรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจาปี และ
แบบ 56-1 และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ นต้น เพื่อให้ผลู้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัวถึ
่ ง
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษทั ทีไ่ ด้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทงั ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sansiri.com ซึ่งนับเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทนั
ต่อเหตุการณ์และผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
สารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ตาม
ข้อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และข้อ มู ล อื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง
โดยในส่ ว นของงบการเงิน ที่เ ปิ ด เผยต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยนั น้ ได้ผ่ า นการสอบทาน/ตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี
งบการเงิน ดัง กล่ า วจัด ท าขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีร ับ รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือ กใช้น โยบายบัญ ชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดารง
รักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้ม ั ่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ จะแสดงไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศทีเ่ กี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษทั รับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุป
จานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล
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หน่ วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษทั มีหน่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึง่ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติท่ดี ี และความเชื่อมั ่นให้กบั นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถ
ติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ทโ่ี ทรศัพท์หมายเลข 0-2201-3212 หรือทีอ่ เี มล IR@sansiri.com
การประชุมนักวิ เคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทได้จดั การบรรยายสาหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมทัง้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจ สาหรับการเปิ ดเผยผล
ประกอบการและจัดทาเอกสารข่าว (Investor Release) เป็ นรายไตรมาสแก่นักลงทุน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีภ ารกิจ และความรับ ผิด ชอบในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ใี ช้บงั คับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ค วาม
เห็นชอบในการกาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็ นต้น พร้อมทัง้
ติดตามดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง
นอกจากอ านาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการที่บ ริษั ท ได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นส่ ว นของโครงสร้ า งการจัด การแล้ ว
คณะกรรมการบริษทั ยังมีบทบาทสาคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้
จริยธรรมธุรกิ จ
คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนในการดาเนินธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อ สาร
นโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั และผู้มสี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งบริษัทได้ทาการรวบรวมและจัดทาข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและกา หนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ดว้ ย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
ข้อบังคับของบริษทั และบริษัทย่อย โดยกาหนดให้ในกรณีท่บี ริษทั หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
หรือรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั จดทะเบียน หรือการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใน
ส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1 ด้วย นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานใดทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่
อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษทั และบุคคลเหล่านัน้
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดาเนินอยู่ในปั จจุบนั ทัง้ ในระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงได้มกี ารปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้ องกับเป้ าหมาย ธุรกิจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทัง้ ได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและ
ผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่า การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ได้
ดาเนิ น การตามแนวทางที่ก าหนดและมีป ระสิท ธิภ าพ รวมถึง ตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามกฎหมายและข้อ ก าหนด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้มกี ารรายงานการดาเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งเป็ นอย่างมาก บริษทั ได้มกี ารกาหนดและ
ประเมินความเสีย่ งของกิจการ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสีย่ ง ซึ่งรวมถึงความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการ
ด าเนิ น งานของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ ายจัด การด าเนิ น การเพื่อ ประเมิ น ความเสี่ย งและผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ทัง้ ในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทัง้ การแข่งขันในอุตสาหกรรม และกาหนด
มาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความ
ถูกต้อง การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการกาหนดวิ ธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบริษัท รวมทัง้ กาหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่นื ใดที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และนาเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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จรรยาบรรณธุรกิ จ
กลุ่มแสนสิริ เชื่อว่าการบริหารจัดการธุรกิจตามจรรยาบรรณ คือ พื้นฐานของการพัฒนา และการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยั ่งยืน หลักการและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ใน “คู่มอื การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ” นี้ มุ่งมั ่น
ที่จ ะให้คณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานทุก คนในกลุ่ มแสนสิริ ได้ป ฏิบ ัติ ง าน และดาเนิ น ธุ ร กิจอย่ างถูกต้อง
เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อันจะนามาซึ่งการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับ
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูม้ สี ่วนได้เสียในมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจภายในกลุ่มแสนสิริ องค์กรจึงกาหนดให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้ศกึ ษา ทาความเข้าใจ รับทราบ และนาหลักการมาปฏิบตั ใิ นหน้าทีข่ องตน พร้อมทัง้ กาหนดให้คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการเป็ นแบบอย่างที่ดตี ่อพนักงาน สามารถให้คาแนะนา และสื่อสารแนว
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้ นี้ องค์กรหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจของ
บุคลากรทุกคนจะนามาซึง่ วัฒนธรรมองค์กรทีใ่ ห้คุณค่าและยึดมั ่นต่อหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
ในการปฏิบตั ิงาน เมื่อใดที่พนักงานมีขอ้ สงสัย หรือ ลังเลว่า แนวปฏิบตั ิ หรือ การตัดสินใจของตน จะผิดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจหรือไม่ ขอให้พจิ ารณาการตัดสินใจ ดังนี้
• ด้า นจริย ธรรม : พิจ ารณาว่ า การตัด สิน ใจนั น้ ถู ก ต้ อ ง ชอบธรรม หรือ ไม่ พิจ ารณาว่ า การตัด สิน ใจ นั น้
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กร ผูม้ สี ่วนได้เสีย หรือ สังคม หรือไม่ ทัง้ นี้ ไม่ว่าผลกระทบนัน้ จะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
• ด้านกฎหมาย : พิจารณาว่าการตัดสินใจนัน้ จะขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อกฎหมายหรือไม่
• ด้านสังคม : พิจารณาว่าการตัดสินใจนัน้ จะเป็ นทีย่ อมรับของเพื่อนร่วมงาน และสังคมหรือไม่
หากพนั ก งานต้อ งการที่จะติด ต่อ สอบถาม ขอค าแนะน า หรือ แสดงความคิด เห็น พนั ก งานสามารถติดต่อ
สอบถามผูบ้ งั คับบัญชาของตน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือ สานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้
ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ทุกเมื่อ
1. การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
เพื่อให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ อันนาไปสู่ผลประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มแสนสิริ และผู้มสี ่ วนได้เสีย ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม กลุ่มแสนสิริจงึ ได้กาหนดหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องทาความเข้าใจ รับทราบ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ อย่ า ง
เคร่งครัด ดังนี้
กรรมการมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้อง
ยึดมั ่นในความสาคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
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ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการยึดมั ่น สื่อสาร ส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บุคคลภายใต้การบังคับบัญชา
และพนักงานอย่างสม่าเสมอ ติดตามดูแลผลการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่พนักงานในองค์กร
พนักงานมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งเสริมแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร และไม่ยอมรับ
หรือเพิกเฉยต่อการกระทาทีข่ ดั ต่อหลักจริยธรรม โดยทีพ่ นักงานเข้าใหม่จะได้รบั โอกาสในการชี้แจง ทาความเข้าใจใน
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มแสนสิริ เพื่อรับทราบหลักการ และแนวปฏิบตั ิ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ ในการติด ตามว่ า มีก ารยึด ถือ และน าจรรยาบรรณธุ ร กิจ มาปฏิบ ัติใ นการท างานจริง กลุ่ ม แสนสิริ มี
หน่ วยงานตรวจสอบ และควบคุมภายใน ทาหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินการอยู่สม่าเสมอ และบริษทั ยังทาการจัดเก็บ
สถิตจิ านวนการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ (breach case) และนาข้อมูลมาประเมินศักยภาพของบุคลากร ปรับปรุงกระ
บวนการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมด้วย
2. การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิ จ
เพื่อ ให้ห ลัก การ และแนวปฏิบ ัติข องจรรยาบรรณธุ ร กิจ เท่ า ทัน การเปลี่ย นแปลงต่ อ กฎเกณฑ์ข องภาครัฐ
ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย และรูปแบบการดาเนินธุรกิจอยู่เสมอ กลุ่มแสนสิรไิ ด้กาหนดให้คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นประจาทุก ปี เพื่อให้กลุ่มแสนสิรไิ ด้ปรับการดาเนินธุรกิจให้มขี ดี
ความสามารถในการแข่งขันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วนอย่างสม่าเสมอ
3. แนวทางการดาเนิ นธุรกิ จ
หลักการ
กลุ่มแสนสิรใิ ห้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ และมุ่งมั ่นส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมมือ ทาเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บุ คลากรทุกคนมีภูมฐิ านของจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามประกาศ กาหนดการ และ กฏเกณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มแสนสิริ
2. ปฏิบตั งิ านตามหลักการ และแนวปฏิบตั ขิ องจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ยอมรับ
ต่อการกระทาทีผ่ ดิ ต่อหลักจริยธรรม การปล่อยปละละเลยในหน้าที่ หรือการกระทาทีไ่ ม่เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
3. หากพบเห็ น การฝ่ าฝื น การไม่ ป ฏิ บ ัติต าม หรือ การปล่ อ ยปละละเลยในหน้ า ที่ อย่ า ลัง เลที่จ ะแจ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
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4. ไม่ให้การสนับสนุ น หรือ ช่วยเหลือการกระทาใดๆ ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการไม่ช่วยให้
บุคคลใด หลีกเลีย่ งการกระทาผิด หรือฝ่ าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มแสนสิริ
5. หากพบเห็น หรือมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม ให้แจ้ง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
6. การฝ่ าฝื น การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบตั ิ หรือ การเพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ มีผลกระทบต่อการทางาน
ในองค์กร และต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ในทางตรงหรือไม่กท็ างอ้อม เหตุน้กี ลุ่มแสนสิรถิ อื ว่าการฝ่ าฝื น การหลีกเลีย่ ง หรือการ
เพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อวินัยในการปฏิบตั งิ าน และองค์กรจะปฏิบตั ติ ่อการกระทานัน้ ตาม
ความเหมาะสม
7. หากมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ตดิ ต่อฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ฯ หรือ สานักกฎหมาย หรือ
บุ ค คลที่ไ ด้ร ับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้ า ที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตามการปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ทัง้ นี้ตามความเหมาะสมของข้อสงสัยนัน้
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
หลักการ
การยึดมั ่นต่อหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง คือคุณค่าของ
องค์กร และกลุ่มแสนสิริมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการธุรกิจมีความถูกต้อง
เป็ นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได้
แนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะกล่าวต่อไปนี้ อ้างถึง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ในข้อต่อไปนี้
“ข้อ 3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
่
“ข้อ 3.6 แนวทางปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน”
“ข้อ 4.1 การรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด”
“ข้อ 4.2 การให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด”
“ข้อ 4.3 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน”
“ข้อ 4.4 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง”
“ข้อ 4.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง”
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หน้ าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. เข้าใจว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คือ การร่วมมือระหว่างบุคคลสองฝ่ าย หรือมากกว่า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันในทางทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และการทุจริตคอร์รปั ชันสามารถเกิ
่
ดขึน้ ในหลายรูปแบบ ดังนัน้ พนักงานสามารถ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ โดยไม่ให้ความร่วมมือกับผูม้ สี ่วนได้เสียฝ่ ายใดๆ ทีม่ เี จตนาในการทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบตั ติ าม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
คู่มอื การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษทั จะต้องไม่ใช้อานาจ หน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เอื้อประโยชน์แก่ ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ใกล้ชดิ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระทาการด้วยวิธใี ดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจาหน่ ายสินค้า หรือ บริการส่วนตัวให้แก่
บริษทั หรือทาการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษทั เป็ นต้น
4. ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของบริษัท ต้อ งไม่ ละเลย หรือ เพิก เฉย เมื่อ พบเห็น การกระท าที่เ ข้าข่ายทุจริต
คอร์รปั ชันอั
่ นอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา หรือ บุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือทาการแจ้งผ่าน
“ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟั งความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. หากพนักงานมีขอ้ สงสัย ความลังเล หรือตกอยู่ในสภาวะกดดันให้มสี ่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พนักงาน
สามารถปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาของตน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือ สานักกฎหมาย หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
บริษทั ให้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการติด ตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ทุกเมื่อ หรือพนักงานสามารถ
ทาการร้องเรียนผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟั งความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” ของบริษทั
โดยผูแ้ จ้ง หรือร้องเรียน จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเป็ นธรรม และข้อมูลทีใ่ ห้มาทัง้ หมดจะถือเป็ นความลับ
6. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบตั ิท่ดี ภี ายในองค์กร กับหน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ ในการให้ข้อมูล และติดตามผลการดาเนิ น การ
หากพบการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีขอ้ มูลการทุจริตคอร์รปั ชันใดๆ
่
โดยผูแ้ จ้ง ชีแ้ จง หรือร้องเรียน จะได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิอย่างเป็ นธรรม และข้อมูลทีใ่ ห้มาทัง้ หมดจะถือเป็ นความลับ
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การรับสิ่ งของ หรือประโยชน์อื่นใด
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) บริษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์ อ่นื ใดจาก
ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เป็ นต้น
(2) พนั ก งานมีห น้ า ที่ช้ีแ จงให้คู่ค้า ธุ ร กิจ และผู้มีส่ว นได้เ สีย ที่เ กี่ย วข้อ งทราบถึง ประกาศ นโยบายไม่ รบั
ของขวัญ ของบริษทั เป็ นระยะ และขอให้ผมู้ สี ่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
(3) ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึง
ประกาศ นโยบายไม่รบั ของขวัญ และได้นาสิง่ ของมามอบให้แล้ว หรือ พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ทไ่ี ม่สามารถปฏิเสธ
การรับสิง่ ของนัน้ ได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ องค์กรนัน้ ๆ พนักงานควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) กาหนดให้ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึน้ ไปเป็ นผูร้ บั สิง่ ของ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านัน้
บริษทั ไม่อนุญาตให้รบั สิง่ ของ ไม่ว่าในกรณีใด
(ข) เมื่อรับสิง่ ของแล้ว จะต้องนาส่งไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดาเนินการต่อสิง่ ของนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม เว้นแต่เป็ น (1) ของบริโภคที่มวี นั ทีห่ มดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชาร่วย มูลค่าไม่เกิน 500
บาท โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายมีอานาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิง่ ของให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
(4) กรณีท่บี ริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทาสัญญา
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มลี กั ษณะเพื่อยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนัน้ ได้ใน
รูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปเป็ นผูแ้ ทนในการรับ โดยสิง่ ของดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สนิ
ของบริษทั
(5) บริษทั อนุโลมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับของชาร่วยทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 500 บาท ในช่วง
เทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทนิ พวงกุญแจ ปากกา สมุดบันทึก
เหรียญทีร่ ะลึกทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ขององค์กร หรืองานนัน้ ๆ ระบุไว้ เป็ นต้น โดยมอบหมายให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือระดับ
ผูจ้ ดั การขึน้ ไปเป็ นผูแ้ ทนในการรับ และพิจารณาแจกจ่ายของชาร่วยให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
(6) การขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น หรื อ สิ่ ง ของ (sponsor) สามารถกระท าได้ ใ นลั ก ษณะระหว่ า งองค์ ก ร
โดยการดาเนินการขอรับเงินสนับสนุ นต้องผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนของบริษัท และได้รบั การลงนามอนุ มตั ิจาก
ผูม้ อี านาจลงนามเท่านัน้
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(7) การรับข้อเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เยี่ยมชมกิจการ โดยคู่ค้าธุรกิจเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
สามารถทาได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ทัง้ นี้ ปั จจัยที่
ต้องระวังการรับข้อเสนอ มีดงั นี้
(ก) ข้อเสนอทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคล มิใช่ ระหว่างองค์กร
(ข) ข้อเสนอทีม่ ไิ ด้มกี ารระบุในข้อตกลงสัญญา
(ค) ข้อเสนอทีม่ เี จตนาในการท่องเทีย่ วมากกว่าการให้เรียนรู้
การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
แนวทางปฏิ บตั ิ
บริษทั กาหนดเรื่องการให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด แก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ในช่วงเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยให้ขออนุ มตั ดิ าเนินการ
จากระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ ยงและป้ องกันการดาเนินการในลักษณะการให้สินบน อันอาจ
นาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั กาหนดให้ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปเป็ นผูต้ รวจสอบความเหมาะสมก่อนดาเนินการ
และเป็ นผูแ้ ทนมอบสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้ ในนามตัวแทนของบริษทั
นโยบายเงิ นบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิ นสนับสนุน
แนวทางปฏิ บตั ิ
การให้ หรือ รับเงินบริจาค เงินเรีย่ ไร เงินสนับสนุน สิง่ ของ หรือ เงินเพื่อการกุศล ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และ
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สามารถมั ่นใจได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการให้หรือ
รับสินบน
นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง
แนวทางปฏิ บตั ิ
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นาเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้
เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูม้ อี านาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ สิน้
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ และการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิ บตั ิ
ห้าม การให้ หรือ รับสินบน ในการดาเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่คา้ คู่สญ
ั ญา หรือ หน่วยงานใด ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีด่ าเนินธุรกิจกับบริษทั และการดาเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขดั ต่อบท บัญญัติ
ตามกฎหมาย
อนึ่ง ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันกั
่ บคู่คา้ ธุรกิจ บริษทั จะชีแ้ จง และส่งเสริมให้
คู่ค้าธุรกิจ ดาเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri Supplier Code of
Conduct)
5. การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
หลักการ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุ่มแสนสิริ เพื่อ
รักษาตาแหน่ ง ขีดความสามารถ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มแสนสิรใิ ห้ความสาคัญในการแข่งขัน ทาง
ธุรกิจที่เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่แสวงหาความลับทางการค้า ด้วยแนวทางที่ไม่สุจริต และเคารพต่อกฎ
ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพืน้ ทีท่ ก่ี ลุ่มแสนสิรเิ ข้าไปดาเนินธุรกิจ
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. กลุ่มแสนสิรดิ าเนินธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบของหน่ วยงานราชการอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ ในกรณีทอ่ี าจต้องเผชิญกับความแตกต่างในด้านของกฎ ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพืน้ ที่ เป็ นต้น
กลุ่มแสนสิรยิ งั คงเคารพในขนบธรรมเนียมของพืน้ ทีน่ นั ้ โดยจะดาเนินธุรกิจด้วยความคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมของกลุม่
แสนสิรแิ ละพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไปดาเนินธุรกิจนัน้ เป็ นสาคัญ
2. ระหว่างการปฏิบตั ิงาน หรือ การตัดสินใจ หากมีข้อสงสัยในกฎระเบียบที่แตกต่างกัน หรือ อาจยังลังเล
ในการตัดสินใจทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญใด ๆ พนักงานสามารถปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือ สานัก
กฎหมาย หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากบริษัท ให้ท าหน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การติด ตามการปฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณธุรกิจ
3. ไม่แสวงหาข้อมูลภายใน หรือ ความลับทางการค้าของคู่แข่ง เช่น ข้อมูลสาคั ญทางการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ
หรือการปรับเปลีย่ นองค์กร เป็ นต้น ด้วยวิธกี ารทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่เป็ นทีย่ อมรับในขนบธรรมเนียม
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4. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งธุรกิจ หรือ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
5. ในการทาสัญญากับคู่ค้า ควรตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในเรื่องการรักษาข้อมูลภายในหรือ ข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญของกลุ่มแสนสิรอิ ย่างเคร่งครัด รวมทัง้ รักษาข้อมูลภายในของคู่คา้ ธุรกิจไม่ให้มกี ารเผยแพร่ออกไป
6. ปฏิบ ัติต่ อ คู่ค้า ธุ ร กิจ อย่ า งเท่ า เทีย มกัน ทุ ก ราย ไม่ บีบ บัง คับ ให้คู่ค้า ท าสัญ ญา หรือ ข้อ ตกลงที่คู่ค้า ธุ ร กิจ
ไม่เห็นชอบ ไม่บบี บังคับให้ค่คู า้ ธุรกิจทางานเกินหน้าทีท่ ต่ี กลงกันไว้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ค่คู า้ ธุรกิจรายใดเป็ นพิเศษ
ไม่ให้ข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริแก่ คู่ค้าธุรกิจเกินความจาเป็ น และไม่จากัดความสามารถของคู่ค้าธุรกิ จในการ
ประกอบกิจการกับธุรกิจรายอื่นๆ แม้จะเป็ นคู่แข่งก็ตาม
7. ระมัดระวังการถูกชี้นา ชักจูง หรือ บีบบังคับให้ทาสัญญาใดๆ ที่ทาให้กลุ่มแสนสิรเิ สียเปรียบในการแข่งขัน
หรือกระทาการทีผ่ ดิ ต่อกฎ ระเบียบ ขนบประเพณี
8. หากมีขอ้ มูล หรือพบพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในเหตุการณ์ หรือ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือ สานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ทา
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ
ในการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจดาเนินการทางธุรกิจใดๆ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ควร
พิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิรแิ ละผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ส่วน
บุคคล เข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน หรือ การตัดสินใจที่อาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อกลุ่ ม
แสนสิริ
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริ และผู้มสี ่วนได้เสีย เป็ นหลักในการตัดสินใจและการปฏิบตั ิงาน โดย
คานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่
ใกล้ชดิ
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ ประกอบธุรกิจอื่นใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุ่มแสนสิริ
เช่น การเข้าไปเกีย่ วข้องในบริษทั ทีแ่ ข่งขันทางธุรกิจกับกลุ่มแสนสิริ
3. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ได้รบั การแต่งตัง้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ กระทาการใดๆ ที่อาจสร้างความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มแสนสิริ เช่น การแลกเปลีย่ นข้อมูลภายในกับคู่แข่งธุรกิจ
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4. ไม่เป็ นผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นที่มอี านาจตัดสินของบริษทั ใด ๆ ที่แข่งขัน หรือมีธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ
กลุ่มแสนสิริ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมูลภายในขององค์กร และหากได้รบั รู้ข้อมูลภายในที่ตนไม่จาเป็ นต้องรู้
ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
6. หลีก เลี่ย งการเข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ กิจกรรมใดๆ ที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ต่ อกลุ่ม
แสนสิริ หรือทีอ่ าจก่อภาระผูกผันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจกับกลุ่มแสนสิริ
7. หลีกเลี่ยงการทางานอื่นนอกเหนือจากงานทีอ่ ยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายภายใต้ กลุ่ม
แสนสิริ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
8. หากมีผใู้ ดมาร้องขอความร่วมมือ หรือขอให้สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน โดยไม่ระบุรายละเอียด หรือมีประเด็น
ที่น่าสงสัย อย่าลังเลที่จะถามความตัง้ ใจผู้ร้องขอนัน้ ให้ชดั เจน หากพบว่าเป็ นการกระทาที่ผดิ ต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
ให้ปฏิเสธ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
9. ห้า มแอบอ้า งชื่อ ผู้ใด ไม่ ว่ า จะเป็ น กรรมการ ผู้บ ริห าร พนั ก งาน หรือ บุ ค คลภายนอก เพื่อ แสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้ผลักดันการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีย่ งั ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด
10. ไม่สนับสนุ น ไม่ให้ความร่วมมือ หรือเพิกเฉยต่อการกระทาทีข่ ดั ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริ หากพบเห็น
หรือทราบถึงการกระทาทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
หรือ สานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณธุรกิจ ทราบทันที
11. กรณีท่ีต้องเข้า ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
7. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
หลักการ
กลุ่ ม แสนสิริมุ่ ง มั ่นที่จ ะพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ สิน ค้า และการบริก าร รวมถึง การบริห ารจัด การความสัม พัน ธ์
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับที่เกินความคาดหมายอยู่เสมอ ทัง้ นี้ กลุ่มแสนสิริให้ความสาคัญในการ
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างมีจรรยาบรรณ และยังมุ่งเน้นให้การบริหารจัดเก็บข้อมูลในองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
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แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ และตรงตามมาตรฐานของบริษทั
2. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้า หรือ การบริการต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนเสมอ
3. ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในรูปแบบใดๆ ทีข่ ดั แย้งต่อสิทธิมนุษยชน
4. มีค วามรับ ผิด ชอบในการด าเนิ น การ ปกป้ อง และคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เอือ้ ประโยชน์แก่ ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลทีใ่ กล้ชดิ โดยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใดๆ ของ
ลูกค้า
5. หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า ของกลุ่มแสนสิริให้แก่คู่ค้า หรือ พันธมิตรธุรกิจ เช่น การแลกเปลี่ย น
ฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มแสนสิริ ผู้ดาเนินการต้องทาสัญญากับคู่ค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการให้ขอ้ มูล และรักษา
ข้อมูล เช่น ทาสัญญาปกปิ ดความลับ (Non-disclosure Agreement : NDA) เป็ นต้น
8. สิ ทธิ มนุษยชน
หลักการ
กลุ่มแสนสิริ เคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักการสากล โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยกลุ่มแสนสิรหิ ลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเด็กในกระบวนการธุรกิจในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในโครงการ โรงงานแผ่นผลิ ตคอนกรีต
สาเร็จรูป และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ นอกจากนี้ กลุ่มแสนสิรยิ งั ได้บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อ
แรงงาน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติแก่กัน ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด
เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย ภายใต้ ห ลัก สิท ธิม นุ ษ ยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR) และสิท ธิเ ด็ก (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ตลอดกระบวนการดาเนิ น ธุ ร กิจ ตัง้ แต่
กระบวนการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการดาเนินงาน การผึกอบรมและพัฒนา การจัดหา การจัดซื้อ การจัดจ้าง
การผลิต การสื่อสาร การบริการต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และในกระบวนการบริหารจัดการคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน
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3. ในการเลิก จ้า งทุ ก กรณี มีก ารปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บังคับ การท างานอย่า งเคร่ ง ครัด ตลอดจนแจ้งให้
พนักงานทราบถึงขัน้ ตอน และวิธกี าร โดยอ้างอิงตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด
9. จรรยาบรรณกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการ เป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหาร
จัดการขององค์กร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสิริ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ ตัดสินใจเรื่องสาคัญของบริษทั ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต โปร่ ง ใส เพื่อ ประโยชน์ สูง สุ ด ของกลุ่ ม แสนสิริแ ละผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย รวมทัง้ กากับดูแลให้กลุ่มแสนสิรดิ าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ของ
ภาครัฐอย่างสม่าเสมอ ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ ตามทีอ่ งค์กรกาหนด และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เช่น
การรับเรื่องจากการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
2. ไม่เป็ นกรรมการให้กบั บริษทั คู่แข่งทางธุรกิจ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการดารงตาแหน่งกรรมการ
ของกลุ่มแสนสิริ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการตัดสินใจ ไม่นาผลประโยชน์ส่วนตัวมาขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่ม
แสนสิริ
3. รัก ษาข้อ มูลภายในของกลุ่ มแสนสิริต ลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ ง และเมื่อ พ้น ต าแหน่ ง ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวจากข้อมูลภายในองค์กรทีต่ นทราบทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคล
ใด ๆ ทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องทราบ
4. ไม่รบั ของขวัญ ข้อเสนอ หรือ ผลประโยขน์ใดๆ ทีอ่ าจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. จรรยาบรรณผู้บริหาร
หลักการ
ผู้บริหารของกลุ่มแสนสิริ เป็ นผู้ท่ขี บั เคลื่อนองค์กร ผ่านความรู้ ความสามารถ คุณค่า และวิสยั ทัศน์ เพื่อให้
องค์กรก้าวไปสู่ความสาเร็จสูงสุด พร้อมกันกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย องค์กรมุ่งหวังให้ผบู้ ริหารทาหน้าทีก่ ากับดูแลการ
ปฏิบ ัติง านของพนั กงาน ส่ ง เสริม นวัต กรรมและความสร้างสรรค์ภ ายในองค์ก ร บริห ารจัด การกระบวนการธุรกิจ
ให้มปี ระสิทธิภาพและความแม่นยา บริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้ องกันและรักษาข้อมูลภายในของ
องค์กร สร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกลุ่มแสนสิริ
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แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อผลประโยชน์สงู สุดของกลุ่มแสนสิริ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เคารพและให้ความสาคัญต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรม และคุณค่าขององค์กร เคารพต่อสิทธิพนักงาน ส่งเสริมหลักการและแนวปฏิบตั ิของ
จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่พนักงาน
2. เคารพต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มแสนสิริ ไม่ประพฤติมชิ อบต่อพนักงาน ข่มขู่ ดูหมิน่ ในศักดิ ์ศรีของพนักงาน
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการดารงตาแหน่ งกรรมการของกลุ่มแสนสิรใิ นการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
การตัดสินใจ ไม่นาผลประโยชน์ส่วนตัวมาขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริ
4. บริหารจัดการความเสีย่ ง และโอกาสทางธุรกิจ ตัง้ แต่การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ
การบริหารจัดการงบประมาณ การรายงานผลการดาเนินการ และการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
5. ตรวจสอบนโยบาย กฎเกณฑ์ กฎระเบี ย บ และข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ของภาครัฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ อ อกกฎ
อย่างสม่าเสมอ ผลักดันให้กลุ่มแสนสิรมิ มี าตรฐานการปฏิบตั งิ านทีส่ งู กว่ามาตรฐานทัวไป
่
6. บริหารจัดการข้อมูลภายในขององค์กร ให้มพี นักงานบันทึก ใช้ รายงานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีรกั ษาข้อมูลภายในขององค์กรอย่างถูกต้อง ในการเปิ ดเผยข้อมูลข้อมูลสาคัญ ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของข้อมูล
7. ไม่รบั ของขวัญ ข้อเสนอ หรือผลประโยขน์อ่นื ใดๆ ทีอ่ าจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่งเสริม
ให้พนักงานปฏิบตั เิ ช่นกัน
11. จรรยาบรรณพนักงาน
หลักการ
กลุ่มแสนสิรเิ ชื่อว่า พนักงานคือปั จจัยสาคัญในการนาวิสยั ทัศน์ขององค์กรมาปฏิบตั ใิ ห้สาเร็จลุล่ วง เสริมสร้าง
วัฒนธรรมอันดีภายในองค์กร และรักษาผลประโยชน์ ของกลุ่มแสนสิริ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย องค์กรมุ่งหวังให้
พนักงานมีความตัง้ ใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ มีความรับผิดชอบต่องาน ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทั
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แนวทางปฏิ บตั ิ
1. เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของกลุ่มแสนสิรอิ ย่างเคร่งครัด รับรู้ และปฏิบตั ิ
ตามประกาศขององค์กร
2. มีความรับผิดชอบ มีวนิ ัยในการปฏิบตั ิงาน และ ปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย อย่างเต็มกาลังความรู้
ความสามารถ ส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่บนหลักจริยธรรมเสมอ
3. เคารพต่อพนักงานทุกคนในกลุ่มแสนสิริ ไม่ประพฤติมชิ อบ ข่มขู่ ดูหมิน่ ในศักดิ ์ศรี ของพนักงานคนอื่นๆ
ไม่กระทาการตอบโต้ในเหตุการณ์ความขัดแย้งใดๆ
4. ในการปฏิบตั งิ าน เคารพในความคิดเห็น ความแตกต่าง และการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้ งั คับบัญชา
5. มีทศั นคติทด่ี ี และมีความภักดีต่อองค์กร รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของกลุ่มแสนสิริ
6. เคารพ ให้เกียรติ และมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
7. หากพบการกระทาที่น่าสงสัย หรือ เป็ นการฝ่ าฝื น ละเลยในหน้ าที่ หรือ เพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
อย่าลังเลทีจ่ ะแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรรมมนุษย์ หรือ สานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
ให้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
8. หากมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ หรือการตัดสินใน ทีอ่ าจขัดแย้งกับจรรยาบรรณธุรกิจ อย่าลังเลทีจ่ ะ
ติดต่อสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรรมนุษย์ หรือสานักกฎหมาย หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ทา
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
12. สิ่ งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
หลักการ
กลุ่ ม แสนสิ ริ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในการบริ ห ารจัด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย
(Environment, Health, and Safety) ในกระบวนการธุรกิจ องค์กรมุ่งมั ่นทีจ่ ะปรับปรุง และพัฒนากระบวนการธุรกิจอยู่
สม่าเสมอ เพื่อสร้างผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนัย และความปลอดภัย ให้น้อยทีส่ ุด
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สิ่ งแวดล้อม
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ดาเนินงานในกระบวนการธุรกิจด้านสิง่ แวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของภาครัฐ
2. ปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านกายภาพ (Physical Parameter)
เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านเคมี (Chemical Parameter) เช่น การบริหารจัดการมลพิษจากกระบวนการ
ธุรกิจ ด้านชีวภาพ (Biological Parameter) เช่น การบริหารจัดการผลกระทบต่อระบบนิเวศ และด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ (Human Utilisation Value) เช่น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็ นต้น
3. ใช้ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ไฟฟ้ า การใช้
น้ าประปา การใช้กระดาษ เป็ นต้น ไม่กระทาการทีส่ ร้างผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม มุ่งหวังทีจ่ ะลดผลกระทบ
(Mitigation) หรือ ปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)
4. บันทึกเหตุการณ์การร้องเรียนต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อม ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทุกครัง้
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ดาเนินงานในกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อบังคับต่างๆ
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้ องกัน หรือ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
2. เรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษาความปลอดภัย และแผนฉุ กเฉินต่างๆ ทีก่ ลุ่มแสนสิ ริ
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ การสวมใส่อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยต่างๆ
เมื่อต้องเข้าไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่ออันตราย การจดจาตาแหน่งของถังดับเพลิง สัญญาณดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ และจุดรวม
พล เพื่อให้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง และทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั เป็ นต้น
3. ตระหนักในความรับผิดชอบ และหน้าที่ของตนเอง ระมัดระวังไม่ให้การปฏิบตั ิงานของตนเป็ นภัยต่อผูอ้ ่นื
และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง หรือสิง่ แวดล้อมตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
4. รู้จกั ที่จะสังเกตข้อบกพร่องในมาตรฐานความปลอดภัยตลอดกระบวนการปฏิบตั ิงาน หากพบจุดบกพร่อง
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีอ่ งค์กรกาหนดตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ภิ ยั เช่น การรายงานตาแหน่ง
ทีม่ อี ุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยไม่ครบถ้วน หรือ การประกาศห้ามไม่ให้พนักงานปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ งจนกว่าพืน้ ที่
จะปลอดภัย เป็ นต้น
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5. มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี ารอบรม ให้ความรู้ และ
สาธิตวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยต่างๆ จากผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างสม่าเสมอ
6. ไม่นาบุคคลใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านเข้ามาในพื้นทีป่ ฏิบตั ิงาน เว้นแต่จะได้รบั การอนุ ญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
7. สนับสนุ น และจัดให้มกี จิ กรรมทีช่ ่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดใี ห้แก่พนักงานอย่า งสมาเสมอ เช่น การจัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจาปี การมีจติ แพทย์ให้คาปรึกษา การกาหนดวันหยุดทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น
13. การบันทึก ใช้ รักษา และเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการ
ข้อมูลองค์กรเป็ นทรัพยากรของกลุ่มแสนสิรทิ ม่ี คี ่าสูงในการสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียและเป็ นปั จจัย
สาคัญในการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการเปิ ดเผย มีความถูกต้อง น่ าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลภายในต่างๆ อย่างเป็ นระบบ องค์กรมุ่งหวังให้พนักกงานมีวนิ ัยในการบันทึก และรายงาน
ข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริง จัดเก็บข้อมูล และเอกสารสาคัญต่างๆให้เรียบร้อยและปลอดภัย
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทุกครัง้ ทีต่ อ้ งทารายงานหรือเปิ ดเผยข้อมูล แม้ขอ้ มูลที่
เปิ ดเผยอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มแสนสิริ
2. ขอเอกสารสาคัญให้ครบถ้วนในการปฏิบตั งิ าน เช่น เอกสารทางการเงิน ข้อตกลง รายงาน หรือสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บเอกสารสาคัญให้เรียบร้อย เพื่อให้กระบวนการทางานมีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกินความจาเป็ น
นัน้ ๆ ไม่ส่อื สารในทางทีข่ ดั แย้งกับข้อเท็จจริง หรือสื่อสารเกินความเป็ นจริง

และตรวจสอบว่าการรายงานข้อมูล

4. ห้ามนาข้อมูลภายในขององค์กรไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่จาเป็ นต้องรับทราบ
เผยแพร่ หรือ เอือ้ ประโยชน์ให้แก่บุคคลทีใ่ กล้ชดิ
5. ห้ามปรับแต่ง หรือ ปิ ดบัง ข้อมูลใด ๆ ของกลุม่ แสนสิริ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูม้ สี ่วนได้เสีย
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6. รีบแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบเมื่อพบข้อมูลที่ผดิ ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ชดั เจน
ในรายงานสาคัญ เช่น รายงานประจาปี รายงานทางการเงิน หรือ รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
7. เมื่อมีขอ้ มูลทีไ่ ม่ใช้งานแล้ว ให้จดั เก็บข้อมูล หรือทาลายข้อมูลด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม และตรวจสอบให้แน่ชดั
ว่าจะไม่สามารถนาข้อมูลทีท่ าลายไปแล้วนัน้ กลับมาใช้ได้อกี
14. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หลักการ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร คือทรัพย์สนิ ของกลุ่มแสนสิรทิ ม่ี อบให้
พนักงานใช้ปฏิบตั งิ าน พนักงานทุกคนมีหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบทรัพย์สนิ ทางสารสนเทศของตน และป้ องกันการรั ่วไหล
ของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. จัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระเบียบอยู่สม่าเสมอ และแยกแยะข้อมูลทีต่ อ้ งสารองเพื่อรักษาข้อมูลองค์กร เช่น ข้อมูล
ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ แผนงาน หรือ เอกสารสาคัญทางการเงิน
2. ทาลายข้อมูลทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นในการทางานด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการรั ่วไหล หรือ การกู้คนื
ของข้อมูลไปปฏิบตั ใิ นทางมิชอบ
3. ห้ามใช้ขอ้ มูล ระบบ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อแสวงผลประโยชน์ส่วนตัว เอื้อประโยชน์
ให้แก่บุคคลทีใ่ กล้ชดิ หรือ บุคคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลกลุ่มแสนสิริ เช่น การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในเชิงพาณิชย์
4. การเชื่อมต่อเข้ามายังระบบของกลุ่มแสนสิริจากเครือข่ายภายนอก ควรเชื่อมต่อจากเครือข่ายที่มคี วาม
ปลอดภัยเพื่อลดความเสีย่ งในการรั ่วไหลของข้อมูล
5. กลุ่มแสนสิรอิ นุ ญาตให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มแสนสิริ เพื่อการส่วนตัวได้ เช่น การใช้
โซเชีย ลมีเ ดีย ต่ อ เมื่อ กิจ กรรมส่ ว นตัว นั น้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพของระบบสารสนเทศขององค์ก ร ความ
รับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการทางานของตน ต่อเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน
6. พนักงานทีม่ อี านาจได้รบั มอบหมาย หรือ มีสทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ ที่จะเข้าถึงแฟ้ ม หรือฐานข้อมูลนัน้ ได้
ผู้ท่ีไ ม่ มีสิท ธิ หรือ ไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าต ไม่ ว่ า บุ ค คลภายใน หรือ ภายนอก ไม่ อ าจเข้า ถึง ข้อ มู ล นั น้ พนั ก งานทุ ก คน
มีหน้าทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของตน
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7. อัพเดทซอฟต์แวร์ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต และผูด้ ูแลระบบอย่างต่อเนื่อง หากซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้งานไม่มกี าร
อัพเดทจากผูผ้ ลิตแล้ว ควรปรึกษาฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ปรึกษาฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานไม่มกี ารอัพเดทจากผูผ้ ลิตแล้ว
9. เปลีย่ นรหัสผ่านของตน ทุก 3 เดือน และเลือกใช้รหัสผ่านทีส่ ามารถจาได้ เพื่อทีจ่ ะไม่ตอ้ งจดจารหัสผ่านหาก
จาเป็ นต้องบันทึกรหัสผ่านไว้ ควรใช้ Password / Key Manager
10. ไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ยกเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
11. เพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีทอ่ี าจเป็ นภัยต่อระบบ เช่น การติดตัง้
ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ไม่ทาการดาวน์ โหลดข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยใน
อินเตอร์เน็ต หรือ เข้าเวปไซต์ทไ่ี ม่ปลอดภัย หรือ ผิดกฎหมาย
12. สิทธิในการใช้อินเตอร์เนตของพนักงาน ถูกกาหนดโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของกลุ่ม
แสนสิริ พนักงานห้ามกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เข้าถึงเวปไซต์ หรือบริการทีไ่ ม่มี
สิทธิใช้
13. ห้า มใช้ข้อ มูล หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด กฎหมาย ผิด ศีลธรรม สร้า งคว ามเสียหายให้กับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจหรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ห้ามกระทาการทีจ่ ะสร้างผลเสียแก่องค์กร หรือการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมต่อสังคม
15. การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์
หลักการ
“ข้อ มู ล ภายใน” หมายถึง ข้อ มู ล ที่เ ป็ น สาระส าคัญ ต่ อ กลุ่ ม แสนสิริ และยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยสู่ ส าธารณะ เช่ น
กลยุทธ์ธุรกิจ แผนขยาย หรือ ปรับการดาเนินธุรกิจ ข้อมูลสาคัญทางการเงิน หรือ การผูกสัญญากับพันธมิตรธุรกิจใหม่
ข้อมูลภายในที่มผี ลกระทบหรือ เปลี่ยนแปลงต่อราคาของหลักทรัพย์ และการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกลุ่มแสนสิริ
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แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ห้ามมิให้บุคคลทีร่ ู้ หรือ ครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นาข้อมูลมา
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนทีก่ ลุ่มแสนสิรจิ ะเปิ ดเผยข้อมูลภายในสู่สาธารณะ
2. ห้ามมิให้บุคคลทีร่ ู้ หรือ ครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เปิ ดเผยหรือ
แนะนาข้อมูลภายในให้แก่บุคคลทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องรับทราบ ไม่ว่าจะบุคคลนัน้ จะเป็ นบุคคลภายใน หรือภายนอก
กลุ่มแสนสิริ
3. ห้ามมิให้บุคคลทีร่ ู้ หรือ ครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิร ิ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กระทาการ
ปั น่ หุ้น ปล่อยข่าวลือ หรือกล่าวข้อความอันเป็ นเท็จ
4. ห้ามมิให้บุคคลทีร่ ู้ หรือ ครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทาซื้อขายหุน้
ของกลุ่มแสนสิรใิ นระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลภายในสู่สาธารณะ
5. ห้ามมิให้บุคคลทีร่ ู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มแสนสิริ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทาซื้อขายหุน้
ของกลุ่มแสนสิรใิ นระยะเวลา 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลภายในสู่สาธารณะ
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา คือ “การสร้างสรรค์ทางปั ญญาของมนุ ษย์” (คานิยามโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญานิยาม)
ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกลุ่มแสนสิริ สามารถอยู่ในรูปแบบทีจ่ บั ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร
ข้อมูลภายใน เอกสารสาคัญต่างๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลัพธ์จากงานวิจยั ระบบการทางาน สิง่ ประดิษฐ์
รายงาน หรือข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็ นต้น
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าทีป่ กป้ อง และรักษาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกลุ่มแสนสิริ ไม่ให้ถกู ละเมิด หรือ
นาไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต
2. ห้ามนาทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกลุ่มแสนสิรมิ าแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เอือ้ ให้แก่บคุ คลทีใ่ กล้ชดิ
แม้ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
รวมถึงไม่นาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยมาอ้างว่าเป็ นผลงาน
ของตน
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3. ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากกลุม่ แสนสิริ
กลุ่มแสนสิริ

และต้องอ้างอิงถึงแหล่งทีม่ าทุกครัง้ ทีใ่ ช้ขอ้ มูลของ

4. ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน การสร้างสรรค์ทางปั ญญาทีเ่ กิดขึน้ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูร้ บั จ้าง
อันนามาซึง่ ผลงาน เช่น นวัตกรรม การคิดค้น การค้นพบ หรือ สร้างสรรค์ผลงาน ถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของกลุ่มแสนสิริ
5. หากพบเห็น หรือ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับผูใ้ ดทีม่ กี ารกระทาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้แจ้งผูบ้ งั คับ
บัญชาการของตน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสานักกฎหมาย ทันที
17. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่สญ
ั ญา
หลักการ
การท าธุ ร กรรมระหว่ า งกลุ่ มแสนสิริ และคู่ค้า ทางธุ ร กิจ เป็ น กระบวนการที่ก ลุ่ ม แสนสิริยึด มั ่นต่ อ หลัก การ
ดาเนินงานทีเ่ ป็ นธรรม โปร่งใส ชัดเจน สามารถติดตาม และตรวจสอบได้ โดยกาหนดให้การทาธุรกรรมต่างๆ ต้อง
เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิรแิ ละ
ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
การทาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับบริษทั ภายนอก หรือ บุคคลภายนอก
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. บริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอกทุกรายที่เป็ นคู่ค้ากับกลุ่มแสนสิริ ต้องดาเนิ นการขึ้นทะเบีย นคู่ค้า
โดยแสดงเอกสารตามเงื่อ นไขที่ก าหนดอย่ างถูกต้องครบถ้ว น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบีย นบริษัท หนังสือ
บริคณฑ์สนธิ ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภพ.20) เป็ นต้น
2. การจัดหา จัดซื้อ และจัดจ้าง ต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนและกระบวนการที่กลุ่มแสนสิริกาหนด เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการคัดเลือกคู่คา้ ทางธุรกิจ ฝ่ ายจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ และฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มคี วามเหมาะสม และจัดทาสัญญาในรูปแบบที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และเกิดความเป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
3. ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ทางธุรกิจทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ดูแลและช่วยเหลือคู่คา้ ให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษทั ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดจนร่วมกันหาข้อสรุป
เพื่อการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นธรรมกับทัง้ สองฝ่ าย
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4. การจ่ายเงินตามงวดงาน กาหนดให้ชาระเงินให้ครบถ้วนตามเนื้องานทีเ่ กิดขึน้ จริง และตรงต่อเวลา
5. ห้ามมิให้พนักงาน หรือหน่ วยงานใดของกลุ่มแสนสิริ ให้ หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ อื้อไปในทางทุจริตกับ
คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทุกราย หากเป็ นการรับของขวัญอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมตามปกติ เช่น เทศกาลปี ใหม่
ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศ นโยบายไม่รบั ของขวัญ
6. ห้ามแอบอ้างใช้ช่อื บริษทั กรรมการ หรือ พนักงาน ทาธุรกรรมใดๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจกลุ่ม
แสนสิริ
7. หลีก เลี่ย งการทาธุร กรรมที่มีผลเสียต่อ สังคมและสิ่ง แวดล้อ ม หรือ การทาธุร กรรมที่อาจทาให้เ สื่อมเสีย
ชื่อเสียงของกลุ่มแสนสิริ
8. คู่คา้ สามารถร้องเรียนจากการไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมผ่านช่องการทางการร้องเรียนของกลุ่มแสนสิรไิ ด้ โดย
ดูรายละเอียดการร้องเรียนในบท “ช่องทางการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Whistle Blower Channel)”
การทาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย และธุรกรรมระหว่างบริษทั ย่อยกับบริษทั ย่อย
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทแสนสิริกบั บริษัทย่อยในการให้การสนับสนุ นทางด้านการเงิน การซื้อ/ขาย
สินค้าหรือการให้บริการต่างๆ จะต้องคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ ยวข้องทีอ่ อกโดยหน่ วยงานของรัฐ เช่น
ประมวลรัษฎากร เป็ นต้น และต้องเป็ นไปตามวิธปี ฏิบตั ิ นโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่างๆ ตามที่กลุ่ม
แสนสิรกิ าหนด
2. บันทึกรายการระหว่างกัน จะต้องดาเนิน การตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในงบการเงินรวมของบริษทั

คู่มอื การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หน้า 31

ข้อมูลสาหรับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
1. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิ ดเห็น (Whistle Blower Channel)
บริษัทเปิ ดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาบุคลากร และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทัง้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ตามช่องทางดังต่อไปนี้
• อีเมล CG@sansiri.com
• ไปรษณี ย์ ระบุหน้าซองถึงผูร้ บั แจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
o ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
o เลขานุการบริษทั (สานักเลขานุการบริษทั / สานักกฎหมาย)
โดยส่งมายังทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั
o บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
• เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance
2. การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทกาหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้ เป็ นพยาน หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการ
ร้องเรียน ซึ่งบุคคลนัน้ จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิจากบริษทั โดยบริษทั จะปกป้ องและเก็บรักษาไว้เป็ นความลับซึ่งข้อมูล
และเอกสารหลักฐานทุกประการทีส่ ามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ป็ นพยาน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้
บริษัทจะไม่พจิ ารณาปรับ ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือ ดาเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็ นการให้ผลในทางลบ
ต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันแต่
่ อย่างใดทัง้ สิน้ แม้ว่าการกระทานัน้ อาจจะทาให้บริษทั ต้องสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
3. การลงโทษทางวิ นัย
หาก กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ฝ่ าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ าม ถือเป็ นการกระทาผิด
วินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทานัน้ ผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะพิจารณา
ดาเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอีกประการหนึ่งด้วย
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