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3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน อนัได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้เป็น
ต้น เน่ืองจากบริษัทฯ ค านึงถึงแรงสนบัสนุนจากผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ
สร้างก าไรให้กบับริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ ส าหรับนโยบายการปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/06-sansiri-stakeholder-policy-TH.pdf ซึ่งมีรายละเอียดที่
ส าคญั ดงันี ้

 
 นกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด าเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม ่าเสมอและ
ยัง่ยืน และมีการพฒันาธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูข่าวสารโดยเท่าเทียม
กัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทัง้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหวัข้อ “สิทธิของผู้ ถือหุ้น” และ 
“การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” 

 
 ลกูค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าอย่างเหมาะสม โดยการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคณุภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงปลกูฝังความรู้จกั รู้
ใจ และเข้าใจลกูค้า (Customer Centric) ซึง่เป็นหนึ่งในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ ให้กบัพนกังานในองค์กรทกุ
คน  

 
 พนกังาน 

บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนกังานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งพฒันาและเพิ่มพนู
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงใน
อาชีพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังานอย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การจดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสขุภาพ และประกนัชีวิต เป็นต้น รวมทัง้ การดแูลเก่ียวกบัความปลอดภยั และ
สุขอนามัยในสถานที่ท างานการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและการส่งเสริมสภาพการท างานที่
ปลอดภยัให้กบัทกุส่วนงานไม่วา่จะเป็นส านกังานของบริษัทฯ ส านกังานขาย หรือสถานที่ก่อสร้างโครงการ  
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บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ โดยก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน เช่น 
เงินเดือนและโบนสั ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปี ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาผลตอบแทน เช่น การปรับขึน้เงินเดือน การให้โบนัส โดยสดัส่วนของตวัชีว้ัดจะขึน้อยู่กับ
ลกัษณะงานและพฤติกรรมการแสดงออกของพนกังานแตล่ะระดบั 

 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา โดยพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Online Learning ให้มากขึน้ ด้วยการออกแบบระบบ SANSIRI Learning Hub (SLH) โดยมีหลักสูตรพืน้ฐาน
ส าหรับพนกังานทกุคน หลกัสตูรส าหรับพนกังานใหม่ หลกัสตูรเฉพาะสายงาน และหลกัสตูรเก่ียวกบักระบวนการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่นอกจากที่บริษัทฯ ได้มีการออกแบบแผนที่น าทางในการเรียนรู้ (road map) พืน้ฐานส าหรับพนกังาน
แตล่ะคนไว้แล้ว พนกังานยงัสามารถลงทะเบียนเรียนหลกัสตูรหรือเนือ้หาที่ตนสนใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

 
นอกจากนี ้เพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนให้พนักงาน  
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพซึ่งบริหารจดัการโดยบริษัท
จดัการกองทนุมืออาชีพซึง่ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
การเข้าเป็นสมาชิกของกองทนุให้เร่ิมตัง้แต่วนัที่พนกังานบรรจเุป็นพนกังานประจ า และพนกังานต้องจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนโดยบริษัทฯ จะหกัจากเงินเดือนของพนกังานในวนัจ่ายเงินเดือนทุก ๆ เดือน ตามอตัราที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของกองทุนส ารองเลีย้งชีพที่พนักงานเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ านวนเงินที่จะจ่ายเข้า
กองทุนส ารองเลีย้งชีพได้ตัง้แต่อัตราร้อยละ 2 - 12 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระยะเวลาการเป็นพนักงาน และบริษัทฯ                      
จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบักองทุนส ารองเลีย้งชีพที่พนักงานเป็นสมาชิกอยู่ 
ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2563 กองทุนส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ มีทัง้สิน้ จ านวน 7 แผนการลงทุนย่อย ซึ่งพนักงาน
สามารถเลือกแผนการลงทุนย่อยได้เองตามนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง และ                 
ความต้องการของตน โดยผู้บริหารจัดการกองทุนจะสรุปผลการด าเนินงานและทิศทางการลงทุนให้ทราบเป็น
ประจ าทกุ 6 เดือน 

 
อนึ่ง พนักงานจะมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนเม่ือพนักงาน  
พ้นสภาพการเป็นพนกังานและไม่ได้กระท าความผิดร้ายแรง ทัง้นี ้จ านวนของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงิน
สะสมที่พนกังานมีสิทธิได้รับนัน้จะขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเป็นพนกังานตามอัตราที่ก าหนดไว้ด้วย 

 
 ผู้บริหาร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึงได้มีการจดัท า
โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ  นอกจากนี ้ยังพิจารณาผลการ



ปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
และแผนกลยุทธ์ประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้บริหารสร้างความมัน่คงและเติบโตให้แก่องค์กรใน
ระยะยาว 

 
 เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน                  
ไม่น าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และเจ้าหนี ้รวมทัง้ ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้
และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวตัิผิดนดัช าระหนีแ้ละดอกเบีย้ต่อเจ้าหนีแ้ตอ่ย่างใด  

 
 คูค้่า 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้าทกุประเภทอย่างยตุิธรรม มีจริยธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาที่ได้ตกลงร่วมกนัและตามที่กฎหมายก าหนด 

 
บริษัทฯ จดัท าจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึน้เพื่อก าหนดทิศทางของการพฒันาธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ กบัคู่ค้า พร้อมกบัวางมาตรฐานและแนวปฏิบตัิให้คู่ค้าได้ศึกษา และใช้ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกบักลุ่มบริษัทฯ ตลอดการท างาน ทัง้นี ้จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจจะก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อปุทาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมผู้ จัดซือ้และผู้ จัดจ้างทุกราย โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในประเด็นด้าน
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labour Standard) การ
บริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational, Health and 
Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เน่ืองด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัในประเด็นเหล่านี ้และตัง้ใจที่จะ
วางมาตรฐานการท างานให้เหนือข้อบงัคบัทางกฎหมายเพื่อให้มาตรฐานกระบวนการธุรกิจของกลุม่แสนสิริกบัคู่ค้า
มีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และเป็นที่ยอมรับ แม้เผชิญต่อกฎเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ที่
ปฏิบตัิงาน 

 
ในการส่งเสริม สนบัสนนุ และติดตามให้คูค้่าธุรกิจปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจนัน้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะร่วมมือ
กบัคู่ค้าผ่านการก ากับดแูล ให้ข้อมลู ให้แนวปฏิบตัิที่เหมาะสมกบัการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามความเหมาะสม เพื่อให้คูค้่าสามารถพฒันาการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึง่
มุ่งหวงัว่าหลกัการของจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจจะผลกัดนัประสิทธิภาพการท างานระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทุกราย
ไปสูก่ารท างานที่สร้างความเช่ือมัน่และมลูค่าระยะยาวให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

 
 คูแ่ข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมลูของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สจุริต และไม่
กระท าการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ข่งทางการค้า  

   



 ความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดแูล และให้ความใส่ใจต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม
โดยรวม รวมทัง้มุ่งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
ด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ รวมทัง้มุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่  
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางและเป้าหมายการ
ด าเนินงานที่ครอบคลมุทัง้การเติบโตด้านธุรกิจและการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ ผ่าน
การคิดค้นนวตักรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้ยกระดบัการบริหารจดัการองค์กรให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้นี ้การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามประเด็น
ส าคญัด้านความยัง่ยืน ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการทบทวนโดยพิจารณาเทียบกบัแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) และบริบทด้านความยัง่ยืนในอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ผลการด าเนินงานและแผนงานด้านความยั่งยืนจะมีการสื่อสารให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งมัน่ในการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียในประเด็นด้านความยัง่ยืนทุกมิติอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี ทัง้นี ้การส่งเสริมนวตักรรม การพฒันาโครงการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก ากับดูแล
กิจการที่ดีจดัเป็นประเด็นที่ส าคญัขององค์กรที่มีผลต่อความยัง่ยืนโดยรวม พร้อมสนบัสนนุการงดใช้แรงงานเด็ก 
ตลอดจนโครงการรักษ์โลกในด้านตา่ง ๆ ด้วยอยากเห็นทกุคนในสงัคมมีความสขุที่ยัง่ยืน 

 
บริษัทฯ จัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอแนวทางบริหารจัดการและผลการด าเนินงานใน
ประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ที่ครอบคลมุมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มีขอบเขตของรายงานครอบคลุมบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่แสนสิริถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยเป็นการน าเสนอข้อมูลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โปรดศึกษารายละเอียดหัวข้อความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ใน 
“รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563”  

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR) หลกัการสิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ (Children's Rights And Business Principles: CRBP) สิทธิ
มนุษยชนและแรงงาน  (Human Rights and Labour Standard)  และ  The United Nations Standards of 
Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบตัิทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations) โดย
ส านกังานของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Offices of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ (Direct Activity) รวมไปถึงคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business Partner 
in Business Value Chain) โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตลอด



กระบวนการด าเนินธุรกิจในทกุพืน้ที่ปฏิบตัิงาน บริษัทฯ สนบัสนนุแนวคิดไม่แบ่งแยกและเคารพสิทธิมนษุยชนด้วย
ตระหนกัดีกว่ามนษุย์ทกุคนมีคณุค่าและศกัด์ิศรีที่เท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงด าเนินการทางธุรกิจที่เคารพในศกัด์ิศรี 
แสดงการยอมรับพนักงานทุกกลุ่มครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีจดุยืนในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อเด็ก และด าเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัโดยมิให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทฯ ยงัได้
ก าหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิด้านการเคารพสิทธิมนษุยชนและสิทธิเด็กในจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่สนบัสนุน
บงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour) การยตุิการใช้แรงงานเด็กโดยลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกบัคู่ค้าทางธุรกิจ 
เพื่อห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ทกุแห่ง การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วย
ความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหวัข้อ “นโยบาย
และแนวปฏิบตัิด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน” ที่ https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/04-sansiri-
human-rights-policy-TH.pdf 

 
นโยบายและแนวปฎิบตัิด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น
อย่างชดัเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือข้อก าหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทัง้จะต้องไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการ
ด าเนินการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่น กรณีมีข้อสงสยัสามารถปรึกษาได้ที่
ส านกักฎหมายเพื่อให้สามารถปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธ์ิถกูต้อง และต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจเท่านัน้ 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ยดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
จะส่งเสริมให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความยัง่ยืน พร้อมกับการด าเนินธุรกิจได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 

โดยเม่ือปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition หรือ CAC) และ
ในปี 2561 CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2561 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอต่ออายกุาร
รับรองเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/04-sansiri-human-rights-policy-TH.pdf
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/04-sansiri-human-rights-policy-TH.pdf


ไทยในการตอ่ต้านทจุริต ตัง้แตว่นัที่ 30 กนัยายน 2563 และจะครบก าหนดอายกุารรับรอง 3 ปี ในวนัที่ 30 กนัยายน 
2566 

 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการน านโยบาย หลกัการ และแนวปฏิบตัิที่ดีลงสู่กระบวนการท างาน โดยส่งเสริมความซื่อสตัย์
ในหมู่พนกังาน และสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบและ
ข้อบงัคบั อีกทัง้ยงัมีระบบการท าธุรกรรมและการอนมุตัิทางการเงินที่เหมาะสมและโปร่งใส มีขัน้ตอนการตรวจสอบ
ที่ป้องกันการทุจริต  มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  ก าหนดช่องทางการแจ้ง
เบาะแสและกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่พนกังานหรือผู้ มีส่วนได้เสียร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระท าผิด และ
คุ้มครองพนกังานที่แจ้งเบาะแส รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
เพื่อหาแนวทางปอ้งกนัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทกุคนรับทราบ ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม
หลกัการ แนวทางการด าเนินการ และข้อก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ระบุไว้ใน 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและการตดัสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กระท า ยอมรับ หรือสนับสนุนการกระท าใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการทุจริต                  
คอร์รัปชนัทกุรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม  

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเผยแพร่เชิงปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคนได้รับทราบและพึงปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรด้านความซื่อสตัย์ (Integrity) และบริษัทฯ ยงัถือเป็นค ามัน่ที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธ
การทุจริตคอร์รัปชัน แม้การกระท านัน้จะท าให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รายละเอียดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในhttps://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/01-sansiri-
anticorruption-policy-TH.pdf 

 

การอบรมและการสื่อสาร 

- บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
อย่างต่อเน่ือง โดยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และจดัให้มีการอบรมออนไลน์ (e-learning) และท าแบบทดสอบภายหลงั
เข้าอบรมแล้วส าหรับผู้บริหารและพนกังานทัว่ไปเป็นประจ าทกุปี 

 

- การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ถึงผู้บริหารและพนกังานเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง 
เช่น นโยบายงดรับของขวัญ ขัน้ตอนปฏิบัติกรณีจ าเป็นต้องรับของก านัลจากคู่ค้าทางธุรกิจ ผ่านทาง
ช่องทางตา่ง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบ intranet ภายในบริษัทฯ เป็นต้น 

 

https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/01-sansiri-anticorruption-policy-TH.pdf
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/01-sansiri-anticorruption-policy-TH.pdf


- การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ถึงคู่ค้าทางธุรกิจเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น นโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายงดรับของขวญั หนงัสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวญัแก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะเน้นย า้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล 
เว็บไซต์บริษัทฯ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น 

 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนกังานและผู้ มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการ รวมทัง้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสไว้
เป็นความลับ ซึ่งจ ากัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ที่จะเข้าถึงข้อมูล
ดงักล่าวได้ โดยมีช่องทางการติดตอ่ ดงันี ้ 

 
    ช่องทางที่ 1 อีเมล CG@sansiri.com 

 
               ช่องทางที่ 2   ไปรษณีย์ โดยระบหุน้าซองถึงผู้ รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึง่และตามด้วยที่อยู่ 
ดงันี ้
              - ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

                                  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
                                                               - เลขานกุารบริษัท (ส านกักฎหมายและส านกัเลขานกุารบริษัท) 

               ที่อยู่ :  บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
                                                 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  

                                                                             เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

       ช่องทางที่ 3  เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/thai/corporate-governance 
 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย โดย
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการผ่านหน่วยงานที่จดัตัง้ขึน้เป็นการภายใน ได้แก่ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อด าเนินการติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา ภายใต้หลกัการ
ที่ว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ เป็นพยาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ซึ่งบุคคล
นัน้จะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการปกปอ้งและเก็บรักษาความลบั ข้อมลู และเอกสารหลกัฐานทกุประการ 

https://www.sansiri.com/thai/corporate-governance

