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คาํนยิาม 

 
 
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในคูมือฉบับนี้ ใหมีความหมายดังตอไปน้ี 
 
แสนสริ ิหรอื องคกร 
หรอื บรษิทั 
 

หมายถึง บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

บรษิทัยอย 
 
 

หมายถึง บริษัท ที่แสนสิรถืิอหุนมากกวารอยละ 50 ทั้งโดยตรงและโดยออม  
และเปนบริษัทที่แสนสิริ ควบคุมกิจการ  

กลุมแสนสริ ิ
 

หมายถึง บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ผูมสีวนไดเสยี  
 
 

หมายถึง พนักงานและผูบริหารของกลุมแสนสิริ ผูถือหุน ลูกคา คูแขง คูคาธุรกิจ 
เจาหน้ี หนวยงานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 

คูคาธรุกจิ หรอื คูคา 
 

หมายถึง บริษัท หรือบุคคลที่กลุมแสนสิริ จัดซ้ือ จัดจาง

ทจุริตคอรรปัชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง การติดสินบนไมวาจะในรูปแบบใด โดยใหหมายความรวมถึง การเสนอให
สัญญา มอบให ใหคําม่ัน เรียกรอง หรือรับ ทั้งในรูปตัวเงิน หรือทรัพยสิน  
หรือประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสมตอเจาหนาที่รัฐ หนวยงานรัฐ หนวยงาน 
เอกชน คูคาธุรกิจ ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะโดยทางตรง 
หรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด 
ในตําแหนง หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่อันเปนการ 
ใหไดมาหรือเพ่ือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนทางธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทาง 
การแขงขัน หรือ แนะนําธุรกิจใหกับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไดมา 
หรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมสําหรับตนเอง หรือผูอื่น  
หรือธุรกิจ เวนแต เปนกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได 
 

การใหสิง่ของ หรอื 
ประโยชนอืน่ใด 
 

หมายถึง การเสนอใหสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใด เพ่ือเปนสินนํ้าใจ เปนการจูงใจ เปนการตอบแทน หรือ 
เพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดี 
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การใหสนิบน 
 
 
 
 

หมายถึง การเสนอให หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะ  
อื่นใด เพ่ือจูงใจผูน้ันใหตัดสินใจ หรือกระทําการ หรือละเวนกระทําการ            
อยางใด หรือเพ่ือใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการน้ันสําเร็จตามประสงค
ของตน โดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

สทิธิมนษุยชน  
 

หมายถึง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) 
 

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

ทรพัยสนิทางปญญา 
 
 
 
 

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

ขอมลูภายใน หมายถึง ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอกลุมแสนสิริ และยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ทรัพยสินสารสนเทศประเภทอุปกรณ ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และขอมูลดานสารสนเทศ 
 

จรรยาบรรณคูคาธรุกจิ  
(Supplier Code of 
Conduct) 

หมายถึง จรรยาบรรณธุรกิจ สําหรับคูคาธุรกิจของกลุมแสนสิริ 
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วิสยัทศัน 
 

เปนผูกําหนดทิศทางของตลาดเพ่ือคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดี 
 
 

พันธกจิ 
 

มุงม่ันพัฒนา และจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงสงเสริมกิจกรรมไลฟสไตล และประสบการณที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เรา
พรอมเปนสวนหน่ึงของชุมชนของคุณ และพรอมที่จะดูแลคุณทั้งในวันน้ี พรุงน้ี และตลอดไป 
  
 เราจะดําเนินการในฐานะ “ศูนยรวมการบริการทางอสังหาริมทรัพยระดับโลก” ในประเทศไทย ดวยการนําเสนอ
สินคาและการบริการที่รวมเปนหน่ึงเดียว รวมถึง 
 
 รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผูถือหุน คูธุรกิจ พนักงาน และชุมชน 
เพ่ือสรางสรรคชีวิตที่ดีใหกับทุกคน  
 
 โดยเราพรอมที่จะสรรหาสินคาและบริการที่ดีทีสุ่ดในทุกๆ ระดับ เพ่ือตอบสนองตอทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทย
และในตางประเทศ 
 
 

คุณคาขององคกร 
 

Customer Centric - รับผิดชอบ รอบคอบ และใสใจ 
Challenge the Ordinary - ทําสิ่งที่ไมธรรมดา 

Goal Synergy - ผสานเปาหมาย 
Result Oriented - มุงม่ันสูผลลัพธ 

Integrity - คุณธรรม 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

1. สทิธขิองผูถอืหุน 
 
 เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสและขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ รวมท้ังเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน           
ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผูถือหุน (เชน การซ้ือขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เปนตน) โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังน้ี 
 

 บริษัทมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน โดยการจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ
ใหแก ผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา (อยางนอย  14 วันกอนวันประชุม) ซ่ึงในหนังสือนัดประชุม
จะแจงรายละเอียด อันประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ขอเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนขอมูล
ที่สําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมไปถึงการมอบ
ฉันทะของผูถือหุน เปนตน นอกจากน้ี บริษัทยังไดเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนากอน 
ที่จะจัดสงเอกสารดวย 
 

 ประธานในที่ประชุม จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม โดยในระหวางการประชุม ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและขอซักถามตอที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวของกับบริษัทอยางเต็มที่ 
 

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดยอย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเวนแตมีเหตุจําเปน) จะเขา
รวม ประชุมและตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย 
 

 ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ            
ผูถือหุน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 
2. การปฏบิตัิตอผูถอืหุนอยางเทาเทยีม 
 
 สทิธทิั่วไป 
 
 บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน และใหความสําคัญในเรื่องปฏิบัติ
ตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปดเผยขาวสารขอมูลของบริษัทในดานตางๆ อยางครบถวน 
ถูกตอง และโปรงใส ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงมีพึงไดรับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การเขารวมประชุม
เพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการไดรับเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน เปนตน 
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 การประชมุผูถอืหุน 
 
 บริษัทกําหนดนโยบายใหมีการจัดประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจงวาระการประชุม การสงหนังสือนัดประชุม               
การดําเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเต็มที่ในการ
ประชุมผูถือหุนแตละครั้ง 
 
 วิธกีารกอนการประชมุ 
 
 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ให
ผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม รวมทั้งไดเผยแพรเอกสารประกอบการประชุมผานทาง
เว็บไซตของบริษัท เปนเวลาประมาณ 30 วันกอนวันประชุม และแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับ
ขอมูลในรูปแบบเอกสาร 
 
 ทั้งน้ี ในการประชุมสามัญประจําป บริษัทไดใหขอมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออํานวยตอการตัดสินใจของ               
ผูถือหุน อันไดแก 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล พรอมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ 
 

 ขอมูลที่สําคัญ เชน ประวัติของบุคคลที่เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ (ในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทน
กรรมการซ่ึงออกตามวาระ) รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย เปนตน รวมไปถึงรายละเอียด
การมอบฉันทะของผูถือหุน ซ่ึงบริษัทไดเพ่ิมทางเลือกใหแกผูถือหุน โดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน 
ใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได 
 
 บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนเพ่ือใหมีรายละเอียดมากย่ิงขึ้น 
เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัท โดยจะไดเพ่ิม
รายละเอียดของเรื่องเพ่ือพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ที่สําคัญ
เขาไวดวย 
 
 นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โดยจัด
เจาหนาที่ลงทะเบียนดวยระบบบารโคด และจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 
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 ระหวางการประชุม 
 
 ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม และมีประธานกรรมการชุดยอย รวมทั้งกรรมการของ
บริษัทเขารวมประชุม (ตามรายช่ือที่เปดเผยไวในรายงานการประชุม) เพ่ือทําหนาที่ช้ีแจงและตอบคําถามของผูถือหุน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยกอนเริ่มเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และไดมีการแจงผลการออกเสียงใหที่ประชุมรับทราบเม่ือจบ 
การพิจารณาในแตละวาระ 
 
 บริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงในหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการเลือกต้ังกรรมการดวย นอกจากน้ี 
บริษัทถือหลักปฏิบัติวา เพ่ือใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ บริษัทจะไมเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม
ในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
 
 ในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ทั้งน้ี ผูถือหุนรายใหญและ            
ผูถือหุนรายยอยตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปนผล
อยางเทาเทียมกัน 
 
 วิธกีารหลงัการประชมุ 
 
 บริษัทไดจดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแตละวาระอยางถูกตอง ครบถวน รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญของผูถือหุนไวในรายงานการประชุม โดยไดจัดสงรายงานการประชุมผู
ถือหุน ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซต 
www.sansiri.com เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบได  
 
3. สทิธขิองผูมสีวนไดเสีย 
 
 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน อันไดแกพนักงาน
และผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขง และเจาหน้ี เปนตน 
เน่ืองจากบริษัทคํานึงถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซ่ึงจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไร
ใหกับบริษัท ซ่ึงถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได 
 
 ทั้งน้ี บริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเปนธรรม โปรงใส และทันเวลา เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 
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 ผูถือหุน 
 
 บริษัทมุงใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางสมํ่าเสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง พรอมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกปองผลประโยชน
ของบริษัทและผูถือหุน 
 
 ลกูคา 
 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงมุงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางเหมาะสม โดยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ซ่ึงตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมืออาชีพ  
 
 พนกังาน 
 
 บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยมุงพัฒนาและเพิ่มพูน
ความสามารถของพนักงานอยางตอเน่ือง พรอมทั้งสงเสริมพนักงานใหมีโอกาสในความกาวหนาและม่ันคง 
ในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ เชน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เปนตน 
 
 ผูบริหาร 
 
 บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึงไดมีการจัดทํา
โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม  
 
 เจาหนีแ้ละคูคา 
 
 บริษัทยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจกับเจาหน้ีและคูคาทุกประเภทอยางยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขภายใตสัญญาที่ไดตกลงรวมกันและตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 คูแขงทางการคา 
 
 บริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรม และไมแสวงหาขอมูลของคูแขงทางการคาโดยไมสุจริต 
 
 ความรบัผดิชอบตอชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอม 
 
 บริษัทยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน และรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมโดยรวม รวมทั้ง
มุงพัฒนากระบวนการธุรกิจใหมีมาตรฐานที่อยูเหนือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
 



 

   

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)     หนา 9  
 

 
 
 
4. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 
 
 บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเปดเผย
ขอมูลขาวสารผานชองทางส่ือสารตางๆ เชน เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และ    
แบบ 56-1 และการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนตน เพ่ือใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยาง
ทั่วถึง 
 
 นอกจากน้ี สารสนเทศของบริษัทที่ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท www.sansiri.com ซ่ึงนับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทัน
ตอเหตุการณและผูใชสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
 
 สารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัท ประกอบดวย รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยในสวนของงบการเงินที่เปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ัน ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบ 
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท
เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการไดจัดใหมี
การดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชี             
มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะแสดงไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1  
 
 บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงตอเลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล  
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 หนวยงานผูลงทนุสมัพนัธ 
 
 บริษัทมีหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซ่ึงรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสาร และ
กิจกรรมตางๆ ของบริษัท ใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห และผูลงทุนทั่วไปอยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมถึงรับผิดชอบ
ในการเสริมสรางภาพลักษณ ทัศนคติที่ดี และความเช่ือม่ันใหกับนักวิเคราะหและผูลงทุน โดยผูลงทุนหรือผูสนใจ
สามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่โทรศัพทหมายเลข 0-2201-3212 หรือที่อีเมล IR@sansiri.com 
 
 การประชมุนกัวเิคราะหหลกัทรพัย 
 
 บริษัทไดจัดการบรรยายสําหรับนักวิเคราะห และนักลงทุน รวมทั้งผูถือหุนที่สนใจ สําหรับการเปดเผยผล
ประกอบการและจัดทําเอกสารขาว (Investor Release) เปนรายไตรมาสแกนักลงทุน 
 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎเกณฑที่ใชบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ เปนตน พรอมทั้ง
ติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ภายใตมาตรฐานจริยธรรมดวยความสุจริตและความระมัดระวัง 
 
 นอกจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการท่ีบริษัทไดเปดเผยไวในสวนของโครงสรางการจัดการแลว
คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสําคัญในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
 
 จรยิธรรมธรุกิจ 
 
 คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และไดมีการส่ือสาร
นโยบายดังกลาวใหแกฝายจัดการและพนักงานในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวน     
ไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวกับผูที่เกี่ยวของอยาง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงบริษัทไดทําการรวบรวมและจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 
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 ความขดัแยงทางผลประโยชน 
 
 เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรใน
ขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอย โดยกําหนดใหในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายและหลักเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องน้ันๆ ดวย 
 
 คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณา
ความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ในสวนของราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผย
รายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1 ดวย นอกจากน้ี 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของบริษัทและบุคคลเหลาน้ัน 
 
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 
 บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดําเนินอยูในปจจุบัน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย ธุรกิจ หนาที่ 
และความรับผิดชอบของแตละสายงาน พรอมทั้งไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวาง
กันอยางเหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
 
 บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัท
ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด 
ที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทํา
หนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
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 การบรหิารความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการกําหนดและ
ประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัท โดยมอบใหฝายจัดการดําเนินการเพ่ือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแงของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแขงขันในอุตสาหกรรม และกําหนด
มาตรการเพ่ือจัดการแกไขตามความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
 
 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระทุกทาน เพ่ือสอบทานความ
ถูกตอง การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และความนาเช่ือถือของงบการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหา
กรรมการบริษัท รวมทั้งกําหนดการจายคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอ 
ที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)     หนา 13  
 

 
 

จรรยาบรรณธรุกจิ 
 
 กลุมแสนสิริ เช่ือวาการบริหารจัดการธุรกิจตามจรรยาบรรณ คือ พ้ืนฐานของการพัฒนา และการเติบโตของ
ธุรกิจอยางย่ังยืน หลักการและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน “คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” น้ี มุงม่ัน 
ที่จะใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในกลุมแสนสิริ ไดปฏิบัติงาน และดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง 
เปนธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะนํามาซ่ึงการสรางมูลคาทางธุรกิจในระยะยาว ควบคูไปกับ
การสรางความสัมพันธอันดีตอผูมีสวนไดเสียในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 
 เพ่ือสงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจภายในกลุมแสนสิริ องคกรจึงกําหนดให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนไดศึกษา ทําความเขาใจ รับทราบ และนําหลักการมาปฏิบัติในหนาที่ของตน พรอมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการ 
และผูบริหารสงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการเปนแบบอยางที่ดีตอพนักงาน สามารถใหคําแนะนํา และสื่อสารแนว
ปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ี องคกรหวังเปนอยางย่ิงวาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบุคลากรทุกคนจะนํามาซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ใหคุณคาและยึดม่ันตอหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม             
อันดีงาม 
 
 ในการปฏิบัติงาน เม่ือใดที่พนักงานมีขอสงสัย หรือ ลังเลวา แนวปฏิบัติ หรือ การตัดสินใจของตน จะผิดตอ
จรรยาบรรณธุรกิจหรือไม ขอใหพิจารณาการตัดสินใจ ดังน้ี  

 ดานจริยธรรม : พิจารณาวาการตัดสินใจน้ันถูกตอง ชอบธรรม หรือไม พิจารณาวาการตัดสินใจน้ัน 
จะกอใหเกิดความเสียหายแก องคกร ผูมีสวนไดเสีย หรือ สังคม หรือไม ทั้งน้ี ไมวาผลกระทบน้ันจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม  

 ดานกฎหมาย :  พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจ หรือขอกฎหมายหรือไม  
 ดานสังคม :  พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน และสังคมหรือไม 

 
 หากพนักงานตองการท่ีจะติดตอสอบถาม ขอคําแนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น พนักงานสามารถติดตอ
สอบถามผูบังคับบัญชาของตน ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเม่ือ 
 
1. การดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 
 
 เพ่ือให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ อันนําไปสูผลประโยชนสูงสุด
ของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสีย ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม กลุมแสนสิริจึงไดกําหนดหนาที่ของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่จะตองทําความเขาใจ รับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยาง
เครงครัด ดังน้ี 
 
 กรรมการมีหนาที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท            
โดยตองยึดม่ันในความสําคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ และสงเสริมใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
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 ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการยึดม่ัน สื่อสาร สงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจใหแกบุคคลภายใตการบังคับบัญชา 
และพนักงานอยางสมํ่าเสมอ ติดตามดูแลผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพนักงานในองคกร 
 
 พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สงเสริมแนวทางปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมองคกร และไมยอมรับ 
หรือเพิกเฉยตอการกระทําที่ขัดตอหลักจริยธรรม โดยที่พนักงานเขาใหมจะไดรับโอกาสในการช้ีแจง ทําความเขาใจใน
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมแสนสิริ เพ่ือรับทราบหลักการ และแนวปฏิบัติ ที่เปนลายลักษณอักษร 
 
 ทั้งน้ี ในการติดตามวามีการยึดถือ และนําจรรยาบรรณธุรกิจมาปฏิบัติในการทํางานจริง กลุมแสนสิริมี                
หนวย งานตรวจสอบ และควบคุมภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการอยูสมํ่าเสมอ และบริษัทยังทําการจัดเก็บ
สถิติจํานวนการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ (breach case) และนําขอมูลมาประเมินศักยภาพของบุคลากร ปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมดวย 
 
2. การทบทวนจรรยาบรรณธรุกจิ 
 
 เพ่ือใหหลักการ และแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจ เทาทันการเปลี่ยนแปลงตอกฎเกณฑของภาครัฐ ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยูเสมอ กลุมแสนสิริไดกําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป เพ่ือใหกลุมแสนสิริไดปรับการดําเนินธุรกิจใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอทุกภาคสวนอยางสมํ่าเสมอ 
 
3. แนวทางการดาํเนนิธรุกจิ 
 
 หลกัการ 
 
 กลุมแสนสิริใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ และมุงม่ันสงเสริมให
บุคลากรรวมมือ ทําเขาใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีภูมิฐานของจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 

1. ทําความเขาใจและปฏิบัติตามประกาศ กําหนดการ และ กฏเกณฑตางๆ ของกลุมแสนสิริ 
 

 2. ปฏิบัติงานตามหลักการ และแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ไม
ยอมรับตอการกระทําที่ผิดตอหลักจริยธรรม การปลอยปละละเลยในหนาที่ หรือการกระทําที่ไมเปนที่ยอมรับของ
สังคม 
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 3. หากพบเห็นการฝาฝน การไมปฏิบัติตาม หรือการปลอยปละละเลยในหนาที่ อยาลังเลที่จะแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 
 
 4. ไมใหการสนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทําใดๆ ที่ขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงรวมไปถึงการไมชวยให 
บุคคลใด หลกีเลี่ยงการกระทําผิด หรือฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกลุมแสนสิริ  
 
 5. หากพบเห็น หรือมีขอมูลเกี่ยวกับการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณธุรกิจ ไมวาทางตรง หรือทางออม ใหแจง
ตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
 
 6. การฝาฝน การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ หรือการเพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจ มีผลกระทบตอการทํางาน 
ในองคกร และตอผูมีสวนไดเสีย ในทางตรงหรือไมก็ทางออม เหตุน้ีกลุมแสนสิริถือวาการฝาฝน การหลีกเลี่ยง หรือ
การเพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจเปนการกระทําที่ขัดตอวินัยในการปฏิบัติงาน และองคกรจะปฏิบัติตอการกระทําน้ัน
ตามความเหมาะสม  
 
 7. หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ใหติดตอฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ 
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ                    
ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของขอสงสัยน้ัน 
 
4. การตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่  
 
 หลกัการ 
 
 การยึดม่ันตอหลักจริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ภายใตสภาพแวดลอมธุรกิจที่มีการแขงขันสูง คือคุณคา
ขององคกร และกลุมแสนสิริมุงม่ันที่จะพัฒนาการดําเนินธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหกระบวนการธุรกิจมีความ
ถูกตอง เปนธรรม ตรงไปตรงมา โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 แนวทางปฏิบัติที่จะกลาวตอไปน้ี อางถึง นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ของบริษัท ในขอตอไปน้ี 
 
 “ขอ 3. นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน” 
 “ขอ 3.6 แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน”  
 “ขอ 4.1 การรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด” 
 “ขอ 4.2 การใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด” 
 “ขอ 4.3 นโยบายเงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน”  
 “ขอ 4.4 นโยบายชวยเหลือทางการเมือง” 
 “ขอ 4.5 ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซ้ือจัดจาง” 
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 หนาทีข่องกรรมการ ผูบรหิาร และ พนกังาน 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. เขาใจวาการทุจริตคอรรัปช่ัน คือ การรวมมือระหวางบุคคลสองฝาย หรือมากกวา เพ่ือแสวงหาผลประโยชน
รวมกันในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการทุจริตคอรรัปช่ันสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังน้ัน พนักงาน
สามารถตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไดโดยไมใหความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียฝายใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริต
คอรรัปช่ัน 
 
 2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะตองปฏิบัติตาม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และ
คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 
 3. กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะตองไมใชอํานาจ หนาที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเอื้อประโยชนแก ครอบครัว พวกพอง หรือบุคคลที่ใกลชิด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
ตลอดกระบวนการธุรกิจ เชน กระทําการดวยวิธีใดๆ อันไมชอบธรรมเพ่ือจําหนายสินคา หรือ บริการสวนตัวใหแก
บริษัท หรือทําการแขงขันทางธุรกิจไมวาทางตรง หรือทางออมตอบริษัท เปนตน  
 
 4. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลย หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริต
คอรรัปช่ันอันอาจเกี่ยวของกับบริษัท โดยแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทําการแจงผาน 
“ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะตองใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  
 
 5. หากพนักงานมีขอสงสัย ความลังเล หรือตกอยูในสภาวะกดดันใหมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน 
พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชาของตน ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไดทุกเม่ือ หรือ
พนักงานสามารถทําการรองเรียนผาน “ชองทางรองเรียน แจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น (Whistle Blower 
Channel)” ของบริษัท โดยผูแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดจะ
ถือเปนความลับ  
 
 6. ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือในการสงเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองคกร กับหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบดานการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพ่ือประโยชนในการใหขอมูล และติดตามผลการดําเนินการ                
หากพบการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือมีขอมูลการทุจริตคอรรัปช่ันใดๆ โดยผูแจง ช้ีแจง หรือรองเรียน จะไดรับการคุมครอง
สิทธิอยางเปนธรรม และขอมูลที่ใหมาทั้งหมดจะถือเปนความลับ 
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 การรบัสิง่ของ หรอืประโยชนอืน่ใด 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 (1) บริษัทกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใดจาก                          
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลื้ยง
รับรอง การรับเงินบริจาค เปนตน 
 
 (2)   พนักงานมีหนาที่ช้ีแจงใหคูคาธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทราบถึงประกาศ นโยบายไมรับ
ของขวัญ ของบริษัท เปนระยะ และขอใหผูมีสวนไดเสียใหความรวมมือในการดําเนินการดังกลาว 
 
 (3) ในกรณีที่มีความจําเปนตองรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน คูคาไมทราบถึง
ประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ และไดนําสิ่งของมามอบใหแลว หรือ พนักงานตกอยูในเหตุการณที่ไมสามารถปฏิเสธ
การรับสิ่งของน้ันได ดวยตองรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล หรือ องคกรน้ันๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 (ก) กําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูรับสิ่งของ ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากเกินกวาน้ัน 
บริษัทไมอนุญาตใหรับสิ่งของ ไมวาในกรณีใด 
 
 (ข) เม่ือรับสิ่งของแลว จะตองนําสงไปยังฝายทรัพยากรบุคคลทันที เพ่ือดําเนินการตอสิ่งของน้ันๆ ตาม
ความเหมาะสม เวนแตเปน (1) ของบริโภคที่มีวันที่หมดอายุภายใน 1 เดือน หรือ (2) ของชํารวย มูลคาไมเกิน 500 
บาท โดยผูจัดการฝายมีอํานาจในการพิจารณาแจกจายสิ่งของใหแกพนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแขงขัน การทําสัญญา 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะเพ่ือยกยองชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นไดใน
รูปแบบระหวางองคกร โดยมอบหมายใหระดับผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกลาวถือเปนทรัพยสิน
ของบริษัท 
 
 (5) บริษัทอนุโลมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับของชํารวยที่มีมูลคาไมเกิน 500 บาท ในชวง
เทศกาลอันเปนประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ หรืองานเสวนาตางๆ เชน ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุดบันทึก 
เหรียญที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณขององคกร หรืองานน้ันๆ ระบุไว เปนตน โดยมอบหมายใหผูบังคับบัญชา หรือระดับ
ผูจัดการขึ้นไปเปนผูแทนในการรับ และพิจารณาแจกจายของชํารวยใหแกพนักงานตามความเหมาะสม 
 
 (6) การขอรับเงินสนับสนุน  หรือสิ่งของ  (sponsor) สามารถกระทําได ในลักษณะระหวางองคกร                     
โดยการดําเนินการขอรับเงินสนับสนุนตองผานการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท และไดรับการลงนามอนุมัติจาก                
ผูมีอํานาจลงนามเทาน้ัน 
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 (7) การรับขอเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือ เย่ียมชมกิจการ โดยคูคาธุรกิจเปนผูออกคาใชจาย 
สามารถทําได หากพิจารณาแลววาการรับขอเสนอดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท ทั้งน้ี ปจจัยที่
ตองระวังการรับขอเสนอ มีดังน้ี 
 (ก) ขอเสนอที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล มิใช ระหวางองคกร 
 (ข) ขอเสนอที่มิไดมีการระบุในขอตกลงสัญญา 
 (ค) ขอเสนอที่มีเจตนาในการทองเที่ยวมากกวาการใหเรียนรู 
 
 การใหสิง่ของ หรอืประโยชนอืน่ใด 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 บริษัทกําหนดเรื่องการใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด แกผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท สามารถ
ปฏิบัติไดในชวงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซ่ึงไมขัดตอกฎหมาย โดยใหขออนุมัติดําเนินการ
จากระดับผูจัดการฝายขึ้นไป นอกจากน้ี เพ่ือหลีกเลี่ยงและปองกันการดําเนินการในลักษณะการใหสินบน อันอาจ
นําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ัน บริษัทกําหนดใหระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมกอนดําเนินการ 
และเปนผูแทนมอบส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใดน้ันในนามตัวแทนของบริษัท 
 
 นโยบายเงนิบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 การให หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินเพ่ือการกุศล ตองเปนไปอยางโปรงใส และ
ชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหสามารถม่ันใจไดวาการดําเนินการดังกลาวไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการใหหรือ                   
รับสินบน 
 
 นโยบายชวยเหลอืทางการเมอืง 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกใฝในพรรคการเมืองใด
นักการเมืองคนใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไมนําเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช 
เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผูมีอํานาจทางการเมือง ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งสิ้น 
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 ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจาง 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 หาม การให หรือ รับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคูคา คูสัญญา หรือ หนวยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท และการดําเนินการใดๆ ทางธุรกิจตองเปนไปอยางโปรงใส และไมขัดตอบท 
บัญญัติตามกฎหมาย  
 
 อน่ึง ในการบริหารหวงโซอุปทาน เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันกับคูคาธุรกิจ บริษัทจะช้ีแจง และสงเสริมให
คูคาธุรกิจ ดําเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ จรรยาบรรณคูคาธุรกิจ แสนสิริ (Sansiri Supplier Code 
of Conduct) 
 
5. การแขงขนัทางการคาที่ไมเปนธรรม 
 
 หลกัการ 
 
  การแขงขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุมแสนสิริ เพ่ือ
รักษาตําแหนง ขีดความสามารถ และความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงกลุมแสนสิริใหความสําคัญในการแขงขันทาง
ธุรกิจที่เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย ไมแสวงหาความลับทางการคาดวยแนวทางท่ีไมสุจริต และเคารพตอกฎ  
ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพ้ืนที่ที่กลุมแสนสิริเขาไปดําเนินธุรกิจ 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. กลุมแสนสิริดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามระเบียบของหนวยงานราชการอยาง
เครงครัด ทั้งน้ี ในกรณีที่อาจตองเผชิญกับความแตกตางในดานของกฎ ระเบียบ หรือขนบประเพณีของพ้ืนที่ เปนตน               
กลุมแสนสิริยังคงเคารพในขนบธรรมเนียมของพ้ืนที่น้ัน โดยจะดําเนินธุรกิจดวยความคํานึงถึงผลประโยชนรวมของ
กลุมแสนสิริและพ้ืนที่ที่เขาไปดําเนินธุรกิจน้ันเปนสําคัญ 
 
 2. ระหวางการปฏิบัติงาน หรือ การตัดสินใจ หากมีขอสงสัยในกฎระเบียบที่แตกตางกัน หรืออาจยังลังเล 
ในการตัดสินใจที่เปนประเด็นสําคัญใด ๆ พนักงานสามารถปรึกษากับผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ 
สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ 
 
 3. ไมแสวงหาขอมูลภายใน หรือ ความลับทางการคาของคูแขง เชน ขอมูลสําคัญทางการเงิน กลยุทธธุรกิจ 
หรือการปรับเปลี่ยนองคกร เปนตน ดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ไมสุจริต หรือไมเปนที่ยอมรับในขนบธรรมเนียม   
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 4. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงธุรกิจ หรือ หนวยงานราชการ ไมวาในรูปแบบใดๆ 
 
 5. ในการทําสัญญากับคูคา ควรตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องการรักษาขอมูลภายในหรือขอมูลที่เปน
สาระสําคัญของกลุมแสนสิริอยางเครงครัด รวมทั้งรักษาขอมูลภายในของคูคาธุรกิจไมใหมีการเผยแพรออกไป 
 
 6. ปฏิบัติตอคูคาธุรกิจอยางเทาเทียมกันทุกราย ไมบีบบังคับใหคูคาทําสัญญาหรือขอตกลงท่ีคูคาธุรกิจ                     
ไมเห็นชอบ ไมบีบบังคับใหคูคาธุรกิจทํางานเกินหนาที่ที่ตกลงกันไว ไมเอื้อประโยชนใหแกคูคาธุรกิจรายใดเปนพิเศษ 
ไมใหขอมูลภายในของกลุมแสนสิริแกคูคาธุรกิจเกินความจําเปน และไมจํากัดความสามารถของคูคาธุรกิจในการ
ประกอบกิจการกับธุรกิจรายอ่ืนๆ แมจะเปนคูแขงก็ตาม 
 
 7. ระมัดระวังการถูกช้ีนํา ชักจูง หรือบีบบังคับใหทําสัญญาใดๆ ที่ทําใหกลุมแสนสิริเสียเปรียบในการแขงขัน 
หรือกระทําการที่ผิดตอกฎ ระเบียบ ขนบประเพณี 
 
 8. หากมีขอมูล หรือพบพฤติกรรมที่เขาขายการแขงขันที่ไมเปนธรรม ใหแจงตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในเหตุการณ หรือ ฝายทรัพยากรมนุษยฯ หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทให
ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
6. ความขดัแยงทางผลประโยชน 
 
 หลกัการ 
 
 ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจใดๆ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ควร
พิจารณาถึงผลประโยชนของกลุมแสนสิริและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเปนสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือไมใหผลประโยชนสวน
บุคคล เขามามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจที่อาจนํามาสูความขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุม                
แสนสิริ  
 
 แนวทางปฏิบตั ิ  
       
 1. ยึดถือผลประโยชนของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสีย เปนหลักในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรม ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว และไมเอื้อประโยชนใหแกบุคคลที่
ใกลชิด 
 
 2. ไมเขาไปเกี่ยวของ หรือ ประกอบธุรกิจอ่ืนใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมแสนสิริ 
เชน การเขาไปเกี่ยวของในบริษัทที่แขงขันทางธุรกิจกับกลุมแสนสิริ  
 
 3. ไมใชอํานาจหนาที่ไดรับการแตงต้ัง แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ กระทําการใดๆ ที่อาจสรางความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุมแสนสิริ เชน การแลกเปล่ียนขอมูลภายในกับคูแขงธุรกิจ 
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 4. ไมเปนผูบริหาร หรือ ผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินของบริษัทใด ๆ ที่แขงขัน หรือมีธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ
กลุมแสนสิริ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที 
 
 5. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลภายในขององคกร และหากไดรับรูขอมูลภายในที่ตนไมจําเปนตองรู               
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที 
 
 6. หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอกลุม                 
แสนสิริ หรือที่อาจกอภาระผูกผันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับกลุมแสนสิริ 
 
 7. หลีกเลี่ยงการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากงานที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายภายใตกลุม
แสนสิริ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 8. หากมีผูใดมารองขอความรวมมือ หรือขอใหสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไมระบุรายละเอียด หรือมีประเด็น 
ที่นาสงสัย อยาลังเลที่จะถามความต้ังใจผูรองขอน้ันใหชัดเจน หากพบวาเปนการกระทําที่ผิดตอจรรยาบรรณธุรกิจ               
ใหปฏิเสธ และรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที  
 
 9. หามแอบอางช่ือผูใด ไมวาจะเปน กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพ่ือแสวงหาผล 
ประโยชนสวนตัว หรือใชผลักดันการปฏิบัติงานใดๆ ที่ยังไมไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุด 
 
 10. ไมสนับสนุน ไมใหความรวมมือ หรือเพิกเฉยตอการกระทําที่ขัดตอผลประโยชนของกลุมแสนสิริ หากพบเห็น 
หรือทราบถึงการกระทําที่ขัดแยงกับผลประโยชนของกลุมแสนสิริ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรมนุษยฯ 
หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ทราบทันที 
 
 11. กรณีที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเหตุการณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน                 
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที 
 
7. การปฏบิตัิตอลกูคา 
 
 หลกัการ 
 
 กลุมแสนสิริมุงม่ันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา และการบริการ รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ 
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในระดับที่เกินความคาดหมายอยูเสมอ ทั้งน้ี กลุมแสนสิริใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติตอลูกคาอยางมีจรรยาบรรณ และยังมุงเนนใหการบริหารจัดเก็บขอมูลในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา  
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 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. สงมอบผลิตภัณฑ สินคา หรือ ใหบริการอยางเต็มความสามารถ และตรงตามมาตรฐานของบริษัท 
 
 2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือ การบริการตอลูกคาอยางถูกตอง และ ครบถวนเสมอ 
 
 3. ไมเลือกปฏิบัติตอลูกคาในรูปแบบใดๆ ที่ขัดแยงตอสิทธิมนุษยชน 
 
 4. มีความรับผิดชอบในการดําเนินการ ปกปอง และคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือ เอื้อประโยชนแก ครอบครัว พวกพอง หรือ บุคคลที่ใกลชิด โดยใชขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของ
ลูกคา 
 
 5. หากมีการแลกเปล่ียนขอมูลลูกคาของกลุมแสนสิริใหแกคูคา หรือพันธมิตรธุรกิจ เชน การแลกเปล่ียน
ฐานขอมูลลูกคาของกลุมแสนสิริ ผูดําเนินการตองทําสัญญากับคูคาเปนลายลักษณอักษรในการใหขอมูล และรักษา
ขอมูล เชน ทําสัญญาปกปดความลับ (Non-disclosure Agreement : NDA) เปนตน 
 
8. สทิธมินษุยชน 
 
 หลกัการ 
 
 กลุมแสนสิริ เคารพ และสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักการสากล โดยยึดถือการปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนอยางเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ โดยกลุมแสนสิริหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็กในกระบวนการธุรกิจในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนที่ในโครงการ โรงงานแผนผลิต
คอนกรีตสําเร็จรูป และที่ต้ังสํานักงานใหญ นอกจากน้ี กลุมแสนสิริยังไดบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยตอแรงงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติแกกัน ปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาค ไมแบงแยกถ่ินกําเนิด                
เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ กลุมผูดอยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอ่ืนใด 
 
 2. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียภายใตหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR) และสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ตลอดกระบวนการดําเนินธุรกิจ 
ต้ังแตกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการดําเนินงาน การผึกอบรมและพัฒนา การจัดหา การจัดซ้ือ การจัดจาง 
การผลิต การสื่อสาร การบริการตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และในกระบวนการบริหารจัดการคูคาในหวงโซอุปทาน 
 
 3. ในการเลิกจางทุกกรณี มีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการทํางานอยางเครงครัด ตลอดจนแจงให
พนักงานทราบถึงขั้นตอน และวิธีการ โดยอางอิงตามกฎหมายแรงงานฉบับลาสุด 
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9. จรรยาบรรณกรรมการ 
 
 หลกัการ 
 
 คณะกรรมการ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ กําหนดนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการ
บริหารจัดการขององคกร เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน ตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัทดวยความระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต  
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดของกลุมแสนสิริและผูมีสวนไดเสีย                 
ทุกฝาย รวมทั้งกํากับดูแลใหกลุมแสนสิริดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ของ
ภาครัฐอยางสมาเสมอ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตามที่องคกรกําหนด และปฏิบัติหนาที่ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เชน 
การรับเรื่องจากการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
 
 2. ไมเปนกรรมการใหกับบริษัทคูแขงทางธุรกิจ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการดํารงตําแหนง
กรรมการของกลุมแสนสิริ ในการปฏิบัติหนาที่ และการตัดสินใจ ไมนําผลประโยชนสวนตัวมาขัดแยงกับผลประโยชน
ของกลุมแสนสิริ 
 
 3. รักษาขอมูลภายในของกลุมแสนสิริตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และเม่ือพนตําแหนง ไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวจากขอมูลภายในองคกรที่ตนทราบทั้งในทางตรงหรือทางออม ไมเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคล
ใด ๆ ที่ไมมีความจําเปนตองทราบ 
 
 4. ไมรับของขวัญ ขอเสนอ หรือ ผลประโยขนใดๆ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน  
 
10. จรรยาบรรณผูบรหิาร  
 
 หลกัการ 
 
 ผูบริหารของกลุมแสนสิริ เปนผูที่ขับเคลื่อนองคกร ผานความรู ความสามารถ คุณคา และวิสัยทัศน เพ่ือให
องคกรกาวไปสูความสําเร็จสูงสุด พรอมกันกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย องคกรมุงหวังใหผูบริหารทําหนาที่กํากับดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงาน สงเสริมนวัตกรรมและความสรางสรรคภายในองคกร บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพและความแมนยํา บริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ปองกันและรักษาขอมูลภายในของ
องคกร สรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมองหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของกลุมแสนสิริ 
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 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. ปฏิบัติหนาที่เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เคารพและใหความสําคัญ
ตอกฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรม และคุณคาขององคกร เคารพตอสิทธิพนักงาน สงเสริมหลักการและแนวปฏิบัติ
ของจรรยาบรรณธุรกิจ ใหแกพนักงาน  
 
 2. เคารพตอพนักงานทุกคนในกลุมแสนสิริ ไมประพฤติมิชอบตอพนักงาน ขมขู ดูหม่ินในศักดิ์ศรีของ
พนักงาน 
 
 3. ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการดํารงตําแหนงกรรมการของกลุมแสนสิริในการปฏิบัติหนาที่และ 
การตัดสินใจ ไมนําผลประโยชนสวนตัวมาขัดแยงกับผลประโยชนของกลุมแสนสิริ 
 
 4. บริหารจัดการความเส่ียง และโอกาสทางธุรกิจ ต้ังแตการวางกลยุทธ การบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ 
การบริหารจัดการงบประมาณ การรายงานผลการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสีย 
 
 5. ตรวจสอบนโยบาย กฎเกณฑ  กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีออกกฎ                         
อยางสมํ่าเสมอ ผลักดันใหกลุมแสนสิริมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐานทั่วไป 
  
 6. บริหารจัดการขอมูลภายในขององคกร ใหมีพนักงานบันทึก ใช รายงานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และ 
มีรักษาขอมูลภายในขององคกรอยางถูกตอง ในการเปดเผยขอมูลขอมูลสําคัญ ตรวจสอบความถูกตอง และความ
ครบถวนของขอมูล 
 
 7. ไมรับของขวัญ ขอเสนอ หรือผลประโยขนอื่นใดๆ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน และสงเสริม
ใหพนักงานปฏิบัติเชนกัน 
 
11. จรรยาบรรณพนกังาน 
 
 หลกัการ 
 
 กลุมแสนสิริเช่ือวา พนักงานคือปจจัยสําคัญในการนําวิสัยทัศนขององคกรมาปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง เสริมสราง
วัฒนธรรมอันดีภายในองคกร และรักษาผลประโยชนของกลุมแสนสิริ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย องคกรมุงหวังให
พนักงานมีความต้ังใจในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ มีความรับผิดชอบตองาน ใหความรวมมือในการสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ของบริษัท 
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 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. เขาใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวัฒนธรรมของกลุมแสนสิริอยางเครงครัด รับรู และ
ปฏิบัติตามประกาศขององคกร   
 
 2. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลังความรู 
ความสามารถ สงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจแกเพ่ือนรวมงาน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหอยูบนหลักจริยธรรม
เสมอ 
 
 3. เคารพตอพนักงานทุกคนในกลุมแสนสิริ ไมประพฤติมิชอบ ขมขู ดูหม่ินในศักดิ์ศรีของพนักงานคนอ่ืนๆ 
ไมกระทําการตอบโตในเหตุการณความขัดแยงใดๆ 
 
 4. ในการปฏิบัติงาน เคารพในความคิดเห็น ความแตกตาง และการตัดสินใจของเพ่ือนรวมงาน หรือ
ผูบังคับบัญชา  
 
 5. มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีตอองคกร รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณของกลุมแสนสิริ 
 
 6. เคารพ ใหเกียรติ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 
 7. หากพบการกระทําที่นาสงสัย หรือ เปนการฝาฝน ละเลยในหนาที่ หรือ เพิกเฉยตอจรรยาบรรณธุรกิจ 
อยาลังเลที่จะแจงผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรรมมนุษย หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิ 
 
 8. หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือการตัดสินใน ที่อาจขัดแยงกับจรรยาบรรณธุรกิจ อยาลังเลที่
จะติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรรมนุษย หรือสํานักกฎหมาย หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
12. สิง่แวดลอม สขุอนามยั และความปลอดภยั   
 
 หลกัการ 
 
 กลุมแสนสิริใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(Environment, Health, and Safety) ในกระบวนการธุรกิจ องคกรมุงม่ันที่จะปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ธุรกิจอยูสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนัย และความปลอดภัย ใหนอยที่สุด  
 
 
 
 
 



 

   

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)     หนา 26  
 

 
 
 
 สิง่แวดลอม 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
  
 1. ดําเนินงานในกระบวนการธุรกิจดานสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอบังคับ
ตางๆ ของภาครัฐ   
 
 2. ปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการบริหารจัดการดานกายภาพ (Physical 
Parameter) เชน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดานเคมี (Chemical Parameter) เชน การบริหารจัดการมลพิษ
จากกระบวนการธุรกิจ ดานชีวภาพ (Biological Parameter) เชน การบริหารจัดการผลกระทบตอระบบนิเวศ และ
ดานคุณคาการใชประโยชนตอมนุษย (Human Utilisation Value) เชน การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เปนตน 
 
 3. ใชทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชไฟฟา การใช
นํ้าประปา การใชกระดาษ เปนตน ไมกระทําการที่สรางผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม มุงหวังที่จะลดผลกระทบ 
(Mitigation) หรือ ปรับตัว (Adaptation) ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
 
 4. บันทึกเหตุการณการรองเรียนตางๆ ดานสิ่งแวดลอม ใหถูกตองตามขอเท็จจริงทุกครั้ง 
 
 อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. ดําเนินงานในกระบวนการตางๆ ใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอบังคับตางๆ 
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือปองกัน หรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได 
 
 2. เรียนรู ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินตางๆ ที่กลุมแสนสิริ
กําหนดไวอยางเครงครัด เชน ขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณที่ไมปกติ การสวมใสอุปกรณรักษาความปลอดภัย
ตางๆ เม่ือตองเขาไปในพ้ืนที่เสี่ยงตออันตราย การจดจําตําแหนงของถังดับเพลิง สัญญาณดับเพลิง เสนทางหนีไฟ 
และจุดรวมพล เพ่ือใหปฏิบัติถูกตอง และทันทวงทีเม่ือเกิดอุบัติภัย เปนตน  
 
 3. ตระหนักในความรับผิดชอบ และหนาที่ของตนเอง ระมัดระวังไมใหการปฏิบัติงานของตนเปนภัยตอผูอื่น 
และไมสงผลกระทบตอชุมชนรอบขาง หรือสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 4. รูจักที่จะสังเกตขอบกพรองในมาตรฐานความปลอดภัยตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน หากพบจุดบกพรอง 
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีองคกรกําหนดตามความเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย เชน การรายงาน
ตําแหนงที่มีอุปกรณรักษาความปลอดภัยไมครบถวน หรือ การประกาศหามไมใหพนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยง
จนกวาพ้ืนที่จะปลอดภัย เปนตน 
 
 



 

   

คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)     หนา 27  
 

 
 
 
 5. มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางานอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการอบรม ใหความรู และ
สาธิตวิธีการใชงานอุปกรณ และระบบความปลอดภัยตางๆ จากผูเช่ียวชาญอยางสมํ่าเสมอ 
 
 6. ไมนําบุคคลใด ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเขามาในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เวนแตจะไดรับการอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา 
 
 7. สนับสนุน และจัดใหมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมสุขอนามัยที่ดีใหแกพนักงานอยางสมําเสมอ เชน การจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําป การมีจิตแพทยใหคําปรึกษา การกําหนดวันหยุดที่เหมาะสม เปนตน 
  
13. การบนัทกึ ใช รกัษา และเปดเผยขอมลู  
 
 หลกัการ 
 
 ขอมูลองคกรเปนทรัพยากรของกลุมแสนสิริที่มีคาสูงในการสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสียและเปน
ปจจัยสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหขอมูลที่ใชในการเปดเผย มีความถูกตอง นาเช่ือถือ สามารถ
ตรวจสอบได รวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลภายในตางๆ อยางเปนระบบ องคกรมุงหวังใหพนักกงานมีวินัยในการบันทึก 
และรายงานขอมูลใหตรงตามขอเท็จจริง จัดเก็บขอมูล และเอกสารสําคัญตางๆใหเรียบรอยและปลอดภัย  
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. ตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลทุกครั้งที่ตองทํารายงาน หรือเปดเผยขอมูล                       
แมขอมูลที่เปดเผยอาจสงผลกระทบดานลบตอกลุมแสนสิริ 
 
 2. ขอเอกสารสําคัญใหครบถวนในการปฏิบัติงาน เชน เอกสารทางการเงิน ขอตกลง รายงาน หรือสัญญา 
การจัดซ้ือจัดจาง และจัดเก็บเอกสารสําคัญใหเรียบรอย เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 
 
 3. รักษาความปลอดภัยของขอมูลโดยไมเปดเผยขอมูลเกินความจําเปน และตรวจสอบวาการรายงานขอมูล
น้ันๆ ไมสื่อสารในทางที่ขัดแยงกับขอเท็จจริง หรือสื่อสารเกินความเปนจริง 
 
 4. หามนําขอมูลภายในขององคกรไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว เปดเผยตอบุคคลที่ไมจําเปนตองรับทราบ 
เผยแพร หรือ เอื้อประโยชนใหแกบุคคลที่ใกลชิด 
 
 5. หามปรับแตง หรือ ปดบัง ขอมูลใด ๆ ของกลุมแสนสิริ ที่อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูมีสวน      
ไดเสีย 
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 6. รีบแจงผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบเม่ือพบขอมูลที่ผิด ไมครบถวน หรือ ไมชัดเจน 
ในรายงานสําคัญ เชน รายงานประจําป รายงานทางการเงิน หรือ รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 
 7. เม่ือมีขอมูลที่ไมใชงานแลว ใหจัดเก็บขอมูล หรือทําลายขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสม และตรวจสอบใหแน
ชัดวาจะไมสามารถนําขอมูลที่ทําลายไปแลวน้ันกลับมาใชไดอีก 
 
14. ขอมลูในระบบสารสนเทศ  
 
 หลกัการ 
 
 ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกร คือทรัพยสินของกลุมแสนสิริที่มอบ
ใหพนักงานใชปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางสารสนเทศของตน และปองกันการ
รั่วไหลของขอมูลอยางเครงครัด 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. จัดเก็บขอมูลใหเปนระเบียบอยูสมํ่าเสมอ และแยกแยะขอมูลที่ตองสํารองเพื่อรักษาขอมูลองคกร เชน
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญ แผนงาน หรือ เอกสารสําคัญทางการเงิน  
 
 2. ทําลายขอมูลที่ไมมีความจําเปนในการทํางานดวยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการรั่วไหล หรือการกูคืน
ของขอมูลไปปฏิบัติในทางมิชอบ  
 
 3. หามใชขอมูล ระบบ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพ่ือแสวงผลประโยชนสวนตัว เอื้อประโยชน
ใหแกบุคคลที่ใกลชิด หรือ บุคคลภายนอกท่ีไมมีความจําเปนตองมีขอมูลกลุมแสนสิริ เชน การใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนสวนตัวในเชิงพาณิชย  
 
 4. การเช่ือมตอเขามายังระบบของกลุมแสนสิริจากเครือขายภายนอก ควรเช่ือมตอจากเครือขายที่มีความ
ปลอดภัยเพ่ือลดความเส่ียงในการร่ัวไหลของขอมูล  
 
 5. กลุมแสนสิริอนุญาตใหพนักงานใชเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมแสนสิริเพ่ือการสวนตัวได เชน การใช
โซเชียลมีเดียตอเม่ือกิจกรรมสวนตัวน้ันไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศขององคกร ความ
รับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการทํางานของตน ตอเพ่ือนรวมงาน และหนวยงาน  
 
 6. พนักงานที่มีอํานาจไดรับมอบหมาย หรือมีสิทธิตามที่ระบุไวเทาน้ัน ที่จะเขาถึงแฟม หรือฐานขอมูลน้ันได 
ผูที่ไมมีสิทธิ หรือไมไดรับอนุญาต ไมวาบุคคลภายใน หรือภายนอก ไมอาจเขาถึงขอมูลน้ัน พนักงานทุกคน 
มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในขอมูลของตน  
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 7. อัพเดทซอฟตแวรตามคําแนะนําของผูผลิต และผูดูแลระบบอยางตอเน่ือง หากซอฟทแวรที่ใชงานไมมีการ
อัพเดทจากผูผลิตแลว ควรปรึกษาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 8. ปรึกษาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากซอฟตแวรที่ใชงานไมมีการอัพเดทจากผูผลิตแลว  
 
 9. เปลี่ยนรหัสผานของตน ทุก 3 เดือน และเลือกใชรหัสผานที่สามารถจําได เพ่ือที่จะไมตองจดจํารหัสผาน
หากจําเปนตองบันทึกรหัสผานไว ควรใช Password / Key Manager  
 
       10. ไมเปดเผยรหัสผานใหบุคคลอ่ืนทราบ ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  
 
 11. เพ่ือความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลีกเลี่ยงการใชเทคโนโลยีที่อาจเปนภัยตอระบบ เชน การติดต้ัง
ซอฟตแวรโดยไมไดรับอนุญาตจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งไมทําการดาวนโหลดขอมูลที่ไมปลอดภัยใน
อินเตอรเน็ต หรือ เขาเวปไซตที่ไมปลอดภัย หรือ ผิดกฎหมาย  
 
 12. สิทธิในการใชอินเตอรเนตของพนักงาน ถูกกําหนดโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของกลุม
แสนสิริ พนักงานหามกระทําการใดๆ เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงนโยบายดังกลาวเพ่ือใหเขาถึงเวปไซต หรือบริการที่ไมมี
สิทธิใช  
 
 13. หามใชขอมูล หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม สรางความเสียหายใหกับ 
ผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลใดๆ ก็ตาม หามกระทําการที่จะสรางผลเสียแกองคกร หรือการกระทําที่ไมเหมาะสมตอ
สงัคม 
  
15. การปองกนัการใชขอมลูภายในซื้อขายหลกัทรพัย 
 
 หลกัการ 
 
 “ขอมูลภายใน” หมายถึง ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอกลุมแสนสิริ และยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ เชน                    
กลยุทธธุรกิจ แผนขยาย หรือ ปรับการดําเนินธุรกิจ ขอมูลสําคัญทางการเงิน หรือ การผูกสัญญากับพันธมิตรธุรกิจ
ใหม ขอมูลภายในที่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงตอราคาของหลักทรัพย และการตัดสินใจของนักลงทุนในการซ้ือ
ขายหลักทรัพยของกลุมแสนสิริ 
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 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. หามมิใหบุคคลที่รู หรือ ครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม นําขอมูลมา
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ ทําการซ้ือขายหลักทรัพยกอนที่กลุมแสนสิริจะเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ  
 
 2. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม เปดเผยหรือ 
แนะนําขอมูลภายในใหแกบุคคลท่ีไมมีความจําเปนตองรับทราบ ไมวาจะบุคคลน้ันจะเปนบุคคลภายใน หรือภายนอก
กลุมแสนสิริ  
 
 3. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม กระทําการ
ปนหุน ปลอยขาวลือ หรือกลาวขอความอันเปนเท็จ  
 
 4. หามมิใหบุคคลที่รู หรือ ครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม ทําซ้ือขายหุน
ของกลุมแสนสิริในระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ  
 
 5. หามมิใหบุคคลที่รู หรือครอบครองขอมูลภายในของกลุมแสนสิริ ไมวาทางตรงหรือทางออม ทําซ้ือขายหุน
ของกลุมแสนสิริในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลภายในสูสาธารณะ  
 
16. ทรพัยสนิทางปญญา 
 
 หลกัการ 
 
 ทรัพยสินทางปญญา  คือ “การสรางสรรคทางปญญาของมนุษย” (คํานิยามโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
นิยาม) ทั้งน้ี ทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริ สามารถอยูในรูปแบบที่จับตองได และจับตองไมได เชน ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร ขอมูลภายใน เอกสารสําคัญตางๆ แบบแปลนโครงการ ทฤษฎี ผลลัพธจากงานวิจัย ระบบการทํางาน 
สิ่งประดิษฐ  รายงาน หรือขอมูลจากแบบสอบถาม เปนตน 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. บุคลากรทุกคนในองคกรมีหนาที่ปกปอง และรักษาทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริ ไมใหถูกละเมิด 
หรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต  
 
 2. หามนําทรัพยสินทางปญญาของกลุมแสนสิริมาแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ เอื้อใหแกบุคคลที่ใกลชิด 
แมวาจะพนสภาพจากการเปนพนักงาน รวมถึงไมนําทรัพยสินทางปญญาที่ยังไมไดเปดเผยมาอางวาเปนผลงาน            
ของตน   
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 3. ไมเผยแพรขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมแสนสิริ และตองอางอิงถึงแหลงที่มาทุกครั้งที่ใชขอมูลของ
กลุมแสนสิริ  
 
 4. ในระหวางการปฏิบัติงาน การสรางสรรคทางปญญาที่เกิดขึ้นในฐานะพนักงาน ลูกจาง หรือ ผูรับจาง                     
อันนํามาซ่ึงผลงาน เชน นวัตกรรม การคิดคน การคนพบ หรือ สรางสรรคผลงาน ถือวาเปนทรัพยสินของกลุมแสนสิริ  
 
 5. หากพบเห็น หรือ มีขอมูลเกี่ยวกับผูใดที่มีการกระทําที่เขาขายละเมิดทรัพยสินทางปญญาใหแจงผูบังคับ 
บัญชาการของตน หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสํานักกฎหมาย ทันที 
 
17. การปฏบิตัติอคูสญัญา 
 
 หลักการ 
 
 การทําธุรกรรมระหวางกลุมแสนสิริ และคูคาทางธุรกิจ เปนกระบวนการที่กลุมแสนสิริยึดม่ันตอหลักการ
ดําเนินงานที่เปนธรรม  โปรงใส  ชัดเจน  สามารถติดตาม และตรวจสอบได  โดยกําหนดใหการทําธุรกรรมตางๆ ตอง
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑที่กําหนดไว เพ่ือปกปองผลประโยชนของกลุมแสนสิริและ             
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 
 การทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับบริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอก 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 
 1. บริษัทภายนอก หรือ บุคคลภายนอกทุกรายท่ีเปนคูคากับกลุมแสนสิริตองดําเนินการขึ้นทะเบียนคูคา 
โดยแสดงเอกสารตามเง่ือนไขที่กําหนดอยางถูกตองครบถวน เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือ   
บริคณฑสนธิ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) เปนตน 
 
 2. การจัดหา จัดซ้ือ และจัดจาง ตองเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่กลุมแสนสิริกําหนด เพ่ือใหเกิด 
ความถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได ในการคัดเลือกคูคาทางธุรกิจ ฝายจัดซ้ือ จัดจางของโครงการ และฝายที่
เกี่ยวของรวมกันพิจารณาคัดเลือกคูคาที่มีความเหมาะสม และจัดทําสัญญาในรูปแบบที่เปนไปตามเง่ือนไขที่ตกลง
รวมกัน เพ่ือประโยชนและเกิดความเปนธรรมตอทั้งสองฝาย  
 
 3. ปฏิบัติตอคูคาทางธุรกิจทุกรายดวยความเสมอภาคและเปนธรรม ดูแลและชวยเหลือคูคาใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจควบคูไปกับธุรกิจของบริษัท ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนรวมกันหา
ขอสรุปเพ่ือการแกไขปญหาอยางเปนธรรมกับทั้งสองฝาย 
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 4. การจายเงินตามงวดงาน กําหนดใหชําระเงินใหครบถวนตามเน้ืองานที่เกิดขึ้นจริง และตรงตอเวลา 
 
 5. หามมิใหพนักงาน หรือหนวยงานใดของกลุมแสนสิริ ให หรือรับผลประโยชนใดๆ ที่เอื้อไปในทางทุจริตกับ 
คูคา และ/หรือเจาหนาที่ทุกราย หากเปนการรับของขวัญอันเน่ืองมาจากประเพณีนิยมตามปกติ เชน เทศกาลปใหม         
ใหปฏิบัติตามประกาศ นโยบายไมรับของขวัญ  
 
 6. หามแอบอางใชช่ือบริษัท กรรมการ หรือ พนักงาน ทําธุรกรรมใดๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจกลุม
แสนสิริ 
 
 7. หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่มีผลเสียตอสังคมและส่ิงแวดลอม หรือการทําธุรกรรมที่อาจทําใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงของกลุมแสนสิริ 
 
 8. คูคาสามารถรองเรียนจากการไมไดรับความเปนธรรมผานชองการทางการรองเรียนของกลุมแสนสิริได 
โดยดูรายละเอียดการรองเรียนในบท “ชองทางการสอบถามขอมูล แจงเบาะแส หรือรองเรียน (Whistle Blower 
Channel)” 
 
 การทาํธรุกรรมระหวางบรษิทั กบับรษิทัยอย และธรุกรรมระหวางบรษิทัยอยกบับรษิทัยอย 
 
 แนวทางปฏิบตั ิ
 
 1. การทําธุรกรรมระหวางบริษัทแสนสิริกับบริษัทยอยในการใหการสนับสนุนทางดานการเงิน การซ้ือ/ขาย
สินคาหรือการใหบริการตางๆ จะตองคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ เชน 
ประมวลรัษฎากร เปนตน และตองเปนไปตามวิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ตามที่กลุม
แสนสิริกําหนด 
 
 2. บันทึกรายการระหวางกัน จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑของมาตรฐานบัญชี และมีการเปดเผยขอมูล
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินรวมของบริษัท 
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ขอมูลสาํหรบัพนกังาน และผูมสีวนไดเสยี 
 
 
1. ชองทางรองเรยีน แจงเบาะแส และ รบัฟงความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel) 
 
 บริษัทเปดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหพนักงานและผูมีสวน        
ไดเสียทุกฝาย สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบุคลากร และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป ตามชองทางดังตอไปน้ี 
 

 อีเมล CG@sansiri.com  
 

 ไปรษณยี ระบุหนาซองถึงผูรับแจงเบาะแสทานใดทานหน่ึง ดังตอไปน้ี 
o ประธานคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
o เลขานุการบริษัท (สํานักกฎหมาย)  
 

 โดยสงมายังที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท 
o บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 

 เวบ็ไซต https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance 
 
2. การคุมครอง และการรกัษาความลบัของผูรองเรยีน หรอื ผูทีเ่กี่ยวของ 
 
 บริษัทกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการ
รองเรียน ซ่ึงบุคคลน้ันจะไดรับการคุมครองสิทธิจากบริษัท โดยบริษัทจะปกปองและเก็บรักษาไวเปนความลับซ่ึงขอมูล
และเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูที่เกี่ยวของได 
 
 บริษัทจะไมพิจารณาปรับลดตําแหนง ลงโทษ หรือ ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการใหผลในทางลบ 
ตอพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปช่ันแตอยางใดทั้งสิ้น แมวาการกระทําน้ันอาจจะทําใหบริษัทตองสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ 
 
3. การลงโทษทางวนิยั 
 
 หาก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ฝาฝน ละเลย ละเวน หรือเจตนาที่จะไมปฏิบัติตาม  
 ถือเปนการกระทําผิดวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทําน้ันผิดตอกฎหมาย 
บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอีกประการหน่ึงดวย  
 
 


