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ส่วนที่ 1 สารจากประธานกรรมการ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจฉบับนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อเป็ นคู่มือสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ และนาไปยึดถือปฏิบัติในการทางาน โดยมี
แนวทางสอดคล้องกับหลัก การกากับดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่งเป็ นหลักการบริหารองค์กรที่ ไ ด้รับการยอมรับในระดับสากล
เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผูล้ งทุนหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตลอดจนส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
บริษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด เพื่อนาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
จรรณยาบรรณของคณะกรรมการจัดทาขึน้ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัท ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงความมุ่งมั่นของกรรมการที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริยธรรม
เพื่อประโยชน์ตอ่ บริษัท ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการของบริษัท ถือเป็ นผูก้ าหนดนโยบายในการบริหารองค์กร และวางหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้การ
ดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสยั ทัศน์และพันธกิจ จากการที่บริษัทได้รบั ความ
เชื่อมั่นในมาตรฐานการดาเนินธุรกิจจากผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ส่งผลให้กรรมการของบริษัททุกคนจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติ และเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีต่อพนักงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ท่ดี ีของบริษัทที่สร้างมาให้คงอยู่ตลอดไป
หมวดที่ 1 การปฏิบัตติ น
1. ความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และคุณธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ อย่างมีเหตุผลเป็ นธรรมต่อบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ทัง้
รายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดอันพึงได้ของบริษัทและผูถ้ ื อหุน้ กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง โดย
รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็ นจริง พร้อมกับแจ้งถึงแนวโน้มสถานภาพของบริษัทใน
อนาคตทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ อย่างสม่าเสมอ
2. ความเป็ นอิสระ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ โดยจะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงินมาอยู่เหนือความเป็ นอิสระในการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริงครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
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3. การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ
ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท จะไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัท (Conflict of Interest) ไม่ใช้ช่ือบริษัทในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือ
ธุรกิจอื่นๆ และไม่เกี่ยวข้องในกิจการซึ่งจะนาความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของ
ลูกค้า พนักงาน และการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษัท อีกทัง้ จะไม่ใช้
ข้อมูลที่ได้รบั ในฐานะเป็ นกรรมการไปในทางที่ไม่ถกู ต้อง
4. การเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์
กรรมการจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุ รกิ จส่วนตัวหรือธุ รกิ จอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่ เป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ
5. การยึดถือปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อกาหนด เพื่อประโยชน์ข องบริษัทหรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม ให้
บุคลากรทุกระดับ เห็นความสาคัญ และมีจิตสานึกในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
6. การให้โอกาสผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ตามหน้าที่ท่ีได้รบั ความไว้วางใจ และคานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ
ของบริษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. หน้าทีต่ ่อบริษัท
1.1

อุทิศเวลาให้บริษัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิภารกิจในฐานะกรรมการบริษัท และปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

1.2

ใช้ดลุ ยพินิจที่เป็ นอิสระในการกากับดูแลกิจการของบริษัท

1.3

มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

1.4

ดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.5

สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีศกั ยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่

1.6

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สาคัญของบริษัทเพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.7

แจ้งให้บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อักษร กรณีท่ีกรรมการไปเป็ นกรรมการที่ปรึกษาในบริษัทอื่นหรือองค์กร
สมาคมอื่นใด การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการประกอบหน้าที่โดยตรง
หรือเข้าไปเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดๆ ซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท
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2. หน้าทีต่ ่อผู้ถอื หุน้
2.1

กากับดูแลเพื่อให้ม่ ันใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินการบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้

2.2

กากับดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริง ทันเวลา
มีมาตรฐาน และโปร่งใสแก่ผถู้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

2.3

กากับดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน

2.4

กากับดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทให้คาชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนิน งาน และสถานะทางการเงิน
ของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี

2.5

กากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆของผูถ้ ือหุน้ และนาข้อเสนอ แนะที่ดีไป
ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท

3. หน้าทีต่ ่อพนักงาน
3.1

ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง
เชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานการศึกษา หรือความชอบพอส่วนตัว

3.2

พึงรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท

3.3

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

4. หน้าทีต่ ่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
4.1

กากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.2

กากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทให้ความสาคัญต่อผลกระทบที่จะเกิด ขึน้ กับผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3 ความรอบคอบในการปฏิบัตหิ น้าที่
1. เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ในกรณีท่ีมีความจาเป็ นไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัททราบเป็ น
การล่วงหน้า
2. หาความรูใ้ นธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการของบริษัท และทราบถึงสถานะภาพ รวมทัง้ ปั จจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
3. กากับดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่า ได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ เป็ นการล่วงหน้าเพื่อให้มี
เวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และในกรณีท่ีกรรมการผูใ้ ดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการผูน้ นั้
จะสามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
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5. กากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะมีระบบการแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กรรมการทราบเป็ นประจาและทันเวลาที่จะทาให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
6. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการปฏิบตั ิงานของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็ นไปอย่างอิสระและมี ประสิทธิ ภาพ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายบริ หาร และสานัก
ตรวจสอบภายใน
7. กากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐาน
ธุรกิจและจริยธรรม
8. ในกรณีมีขอ้ สงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือคาแนะนาจากฝ่ ายบริหารหรือที่ปรึกษาของบริษัท
9. ไม่กระทาการใดๆ ที่ อาจเป็ นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองและ
ครอบครัว ในการเรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท เช่น
ลูกค้า ผูร้ บั เหมา พ่อค้า เป็ นต้น เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน
3,000 บาท
หมวดที่ 4 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
1. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตน หรือของผูใ้ กล้ชิดไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อม
2. แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีเหตุดงั นี ้
2.1 การตอบรับเชิญเป็ นกรรมการ หรือที่ปรึกษาประจาของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือ
ธุรกิจที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
2.3 มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทากับบริษัท โดยต้องระบุลกั ษณะของสัญญา ชื่อของ
คูส่ ญ
ั ญา และส่วนได้เสียในสัญญา
2.4 เข้า ถื อ หลัก ทรัพ ย์ห รื อ หุ้น กู้ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ โดยจะต้อ งระบุ จ านวนหลัก ทรัพ ย์ร วมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลง
3. หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิ ดขึน้ หากมี กรณี เกิ ดความขัดแย้งขึน้ กรรมการจะต้อง
พิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็นหรืองดการออกเสียลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือขอไม่รบั เอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
หากความขัดแย้งนัน้ ถือเป็ นเรื่องสาคัญ
4. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างการ
ทางานในฐานะของฝ่ ายบริหาร และการดาเนินงานในฐานะที่เป็ นกรรมการซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้
5. กรรมการไม่ควรเกี่ยวข้องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทเพื่อการลงทุนระยะสัน้ หรือเพื่อการเก็งกาไร
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หมวดที่ 5 การใช้ข้อมูลของบริษัท
1. ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั ในฐานะกรรมการบริษัทไปในทางที่มิชอบ
2. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทาธุรกิจต่อบุคคลภายนอก
3. ไม่ซอื ้ หรือขายหุน้ ในขณะที่มีขอ้ มูล ซึง่ ถ้าเปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้
4. รักษาข้อมูลความลับของบริษัท ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็ นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึง
ผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหาย
5. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลนัน้ เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ท่ยี งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
6. จะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลเหล่านัน้ จะ
รวมถึง
6.1 การคาดการณ์ผลกาไร
6.2 การออกหลักทรัพย์ใหม่
6.3 การกูย้ ืม
6.4 การครอบงากิจการที่อาจจะเกิดขึน้
6.5 คดีความที่อาจจะเกิดขึน้
6.6 การเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่สาคัญ
6.7 โครงการลงทุนใหม่
6.8 ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่ ไ ด้ดาเนินธุ รกิ จด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ ตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่สญ
ั ญา พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม ซึง่ พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของวิสยั ทัศน์ตามที่บริษัทกาหนด
ไว้
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบจากการได้รบั ความไว้วางใจในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งในการดาเนินธุรกิจไปสู่ความสาเร็จ ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็ นที่ได้รบั ความเชื่อถือจากลูกค้า ผูถ้ ือหุน้
และประชาชนโดยทั่วไป บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อเป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของ
พนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงานกาหนดขึน้ เพื่อเป็ นมาตรฐานเบือ้ งต้นสาหรับพนักงานในการปฏิบตั ิตนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนพนักงานให้มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นาความเสื่อมเสียมาสูช่ ่ือเสียงของบริษัท
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บริษัทจัดให้มีการอบรมและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย
บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ได้รบั ทราบและปฎิบตั ิตาม ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
(1) แนวทางปฎิบตั ิในการสื่อสารให้ลกู ค้า คูค่ า้ และบุคคลทั่วไปรับทราบ
(ก) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report )
(2) แนวทางปฎิบตั ิในการสื่อสารให้บคุ ลากรของบริษัททราบ
(ก) เลขานุการบริษัท จะแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับจรรยาบรรณ ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนทราบ รวมทั้งจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่เกี่ ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงการมอบสาเนานโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ข อง
จรรยาบรรณ รวมทัง้ การระบุขอ้ ความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการได้
ลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(ข) สายงานบริหารทรัพยากรบุค คลมี หน้าที่ อบรมให้ความรู เ้ กี่ ยวกับ จรรยาบรรณให้ ผู้บริหาร และพนักงาน
รับทราบ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่เข้างานใหม่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
จะได้รบั สาเนาจรรยาบรรณ รวมทัง้ การระบุขอ้ ความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ เพื่อให้
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยแบ่งรายละเอียดหมวดต่างๆ 11 เรื่อง มีคาอธิบายที่ชดั เจนและมอบให้พนักงาน
ทุกคนไว้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตามดังนี ้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9
หมวดที่ 10
หมวดที่ 11

ขอบเขตของจรรยาบรรณ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การรักษาความลับของข้อมูล
การสื่อสาร
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
การคุกคาม
การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
การให้และรับของขวัญ ของกานัล และการเลีย้ งรับรอง
การทางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
บุคคลที่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

หมวดที่ 1 ขอบเขตของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของพนักงานฉบับนี ้ ใช้บงั คับสาหรับพนักงานบริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) โดยหมายความ
รวมถึงพนักงานประจา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สญ
ั ญาพิเศษ ผูร้ ว่ มสัญญา และพนักงานของบริษัทที่ได้รบั การ
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ว่าจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ ศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติ ผิด
จรรยาบรรณ ในกรณีท่พี นักงานมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามได้ทงั้ ผูบ้ งั คับบัญชา หรือสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทาความคุน้ เคย และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของพนักงานตลอดจนนโยบายอื่นๆ
ของบริษัทที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง
2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
- พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การฝ่ าฝื นหรือการขอให้ผูอ้ ่ืนฝ่ าฝื นกฎหมาย มติผูถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งของบริษัท หรือนโยบายของบริษัท โดยอ้างว่าเป็ นการกระทาเพื่อเพิ่มผลกาไรให้แก่บริษัท หรือเหตุผล
อื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟั ง
- พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท
ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของบริษัทก็ตาม
- พนักงานจะต้องรายงานการฝ่ าฝื น หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อการฝ่ าฝื นนโยบายของบริษัท โดยทันที และ
ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่ าฝื นดังกล่าว
- พนักงานจะต้องแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัท หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือ
หุน้ หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- การที่พนักงานใช้ขอ้ มูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถ้ ือหุน้ ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซือ้
ขายหลักทรัพย์เป็ นการส่วนตน ถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณ
- การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และราคาหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือมอบหมายให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
หมวดที่ 3 ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี ้ และหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทในการติดตามการ
ดาเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทาข้อมูลให้
ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูลและจัดทารายงานอย่างถูกต้องและทันเวลา รวบรวมรายการทางบัญชีตา่ งๆ ทุกรายการ ไม่วา่ จะมี
ปริมาณมากหรือน้อย ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้อง แม่นยา และความโปร่งใส ไม่วา่ จะ
เป็ นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน การจัดทารายงานค่าใช้จ่าย การบันทึกเวลาทางาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า
การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการเงินและรายการต่างๆ การบันทึกข้อมูลด้านการลงทุนหรือข้อมูลโดยรวมของ
บริษัท ทัง้ นี ้ การบันทึกและการจัดทารายงานที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนถือเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
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หมวดที่ 4 การรักษาความลับของข้อมูล
พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็ นไปตามกฎหมายหรือ
ได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารระดับสูง การรักษาความลับของข้อมูลนัน้ รวมถึง ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน
กลยุทธ์ วิธีการดาเนินการ และระบบงาน พนั กงานจะต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รบั ทราบหรือจัดทาขึน้ จากหน้าที่การงานของ
บริษัท ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื
การรักษาความลับของข้อมูลนี ้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และ ผลประโยชน์และข้อมูล
ทางการแพทย์ดว้ ย ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทได้เมื่อเป็ นความรับผิดชอบ
โดยตรงและมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนีต้ อ้ งปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวโดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 5 การสื่อสาร
บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิ ดเผย การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง
เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ห้ามการสื่อสาร การตีพิมพ์
ประกาศทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่ ว่าจะเป็ นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็ นจริง บิดเบือน
ประสงค์รา้ ย หรือทาลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการสื่อสารทุกครัง้ ต้องใช้ภาษาและนา้ เสียงที่สภุ าพ และไม่
ทาให้ภาพพจน์หรือชื่อเสียงของบริษัทต้องเสื่อมเสีย
หมวดที่ 6 การใช้ข้อมูลภายในเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ห้ามพนักงานซือ้ ขายหลักทรัพย์ข องบริษัทโดยที่พนักงานรู ข้ ้อมูลในฐานะพนักงาน และเป็ นข้อมูลที่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ รวมทัง้ ห้ามแนะนาบุคคลอื่นซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่พนักงานมีขอ้ มูลภายใน
หมวดที่ 7 การคุกคาม
บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดี ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ และปราศจากการคุกคามใดๆ บริษัทจะทาการ
สืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อได้รบั รายงานถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบตั ินี ้ และหากเป็ นจริงจะ
ส่งผลต่อการลงโทษทางวินยั รูปแบบต่างๆของการคุกคาม ได้แก่
7.1 การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
7.2 การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทาร้ายร่างกาย ขู่จะทาร้ายร่างกาย
7.3 การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้ เกิดความขุ่น
เคือง
7.4 การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้ วพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายหรือ
วาจา
หมวดที่ 8 การพนัน การดืม่ แอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
ห้ามพนักงานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่ง
ของแพทย์) ในขณะอยู่ในที่ทางาน หรือในระหว่างทาธุรกิจของบริษัท ทัง้ นีอ้ าจอนุญาตให้ พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ทางานได้เฉพาะในงานเลีย้ งสังสรรค์ หรือในโอกาสอื่นๆโดยต้องได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทางาน หรือในพืน้ ที่ของบริษัท
หมวดที่ 9 การให้และรับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีม่นั คงและยั่งยืนกับลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ และผูท้ าธุรกิจร่วมกับบริษัท คุณธรรมและ
ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทย่อมเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการสร้างสัมพันธ์ดงั กล่าว
9.1 พนักงานต้องไม่เรียกร้อง รับ ให้ สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่าใดๆ ของขวัญที่เป็ นเงินสด หรือเทียบเท่า
เงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดกับลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ หรือการกระทาใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยม
ที่มีการให้ของขวัญแก่กนั แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีท่ีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้อง
ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามระเบียบบริษัทที่กาหนด
9.2 เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น ผูร้ บั อาจรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทันที และจัดทาแบบรายงานการรับของขวัญ
ส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี ้ บริษัท จะพิจารณานาสิ่งของ/ของขวัญที่ได้รบั ไปดาเนินการตามความเหมาะสม
ภายใต้ดลุ ยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมวดที่ 10 การทางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักงานบริษัทต้องไม่เป็ นพนักงานบริษัทอื่น หรือทากิจกรรมภายนอกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการเป็ น
พนักงานบริษัท หรือระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
10.1 การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงาน
10.1.1 หน้าทีต่ ่อบริษัท
-

รักษาชื่อเสียงและเกียรติภมู ิของบริษัท
มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและวินยั ของบริษัท
มีทศั นคติท่ดี ีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท
แจ้ง เหตุก ารณ์ท่ี อ าจมี ผ ลกระทบต่อ บริษั ท การปฏิ บัติ โ ดยมิ ช อบหรือ ผิ ด กฎหมาย การทุจ ริต
คอร์รปั ชั่น ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษัท เพื่อดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ
ประพฤติตนเป็ นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบตั ิงานให้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทอย่างเต็มที่
งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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- ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชั่น โดย
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
10.1.2 หน้าทีต่ ่อลูกค้า
-

ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความสุภาพให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และด้วยความเสมอภาค
รักษาความลับ และข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ประพฤติตนให้เป็ นที่เชื่อถือของลูกค้า
ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน โดย
เสน่หาจากลูกค้า หากได้รบั ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รบั ไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสยั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่อี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้า
10.1.3 หน้าทีต่ ่อผู้ถอื หุน้
- มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั
ผลตอบแทนที่ย่งั ยืนจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัท
- เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิ ดเผยผลประกอบการ
ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10.1.4 หน้าทีต่ ่อผู้บังคับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน
-

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทางานซึง่ กันและกัน
ให้ความเคารพ นับถือผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สขุ และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานให้แก่ผรู้ ว่ มงาน
หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกานัลอันมีมลู ค่าสูงจากผูร้ ว่ มงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ไม่นาเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
ปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีนา้ ใจ และมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี
ละเว้นการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน
มีทัศนคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง และไม่
เป็ นธรรม

10.1.5 หน้าทีต่ ่อตนเอง
-

เป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
มีสจั จะต่อตนเองและผูอ้ ่นื
พัฒนาความรอบรูแ้ ละความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ
ใช้วิชาชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
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- งดเว้นการใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และเวลาปฏิบตั ิงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- งดเว้นการนาตาแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์
ทางการเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ
10.2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
10.2.1 พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการ
ติดต่อกับคูค่ า้ และบุคคลอื่นใด
10.2.2 ระหว่างปฏิบตั ิงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้
10.2.3 การที่พนักงานไปเป็ นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขดั
ต่อประโยชน์ และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรง รวมทัง้ ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ตามระเบียบที่บริษัทกาหนด
ก่อน
10.2.4 ในกรณีท่ีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10.2.5 พนักงานต้องไม่กยู้ ืมเงินจากคู่คา้ ที่บริษัทดาเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
10.2.6 ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผใู้ ดโดยไม่ได้รบั อนุมตั ิ
10.3. การใช้ข้อมูลของบริษัท
10.3.1 พนัก งานที่ ไ ด้รับ มอบหมายเท่ า นั้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ถึ ง แฟ้ ม ข้อ มูล ไม่ ว่ า จะเก็ บ ในรู ป ของแฟ้ ม ข้อ มู ล
คอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบอื่นๆ
10.3.2 ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รบั มอบหมายเข้าดูขอ้ มูล ทาซา้ เผยแพร่ ลบทิง้ ทาลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้เกิดความเสียหาย
หมวดที่ 11 บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนีด้ ว้ ยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิให้มีการ
ประพฤติผิดจริยธรรม โดยพนักงานต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนีอ้ ย่างเคร่งครัด
การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหรือไม่กากับดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจนเกิดการฝ่ าฝื น จรรยาบรรณจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั
ตามที่กาหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการทางานของบริษัท” รวมถึงการรับผิดชอบทางกฏหมายจากการดาเนินคดีท่ีมีโทษ
ทางแพ่ง และโทษทางอาญาตามแต่กรณี
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ส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ
การรักษาจริยธรรมธุรกิจ
1. บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจนีด้ ว้ ยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิให้มี
การประพฤติผิดจริยธรรม โดยพนักงานต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและต้องปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด
การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหรือไม่กากับดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจนเกิดการฝ่ าฝื นจริยธรรมธุรกิจจะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามที่กาหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการทางานของบริษัท” รวมถึงการรับผิดชอบทางกฏหมายจากการ
ดาเนินคดีท่มี ีโทษทางแพ่ง และโทษทางอาญาตามแต่กรณี
2. บุคคลทีม่ ีหน้าทีด่ ูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
2.1 คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่รบั ผิดชอบให้มีการจัดทาจริยธรรมธุรกิจ และมีการทบทวนเป็ นประจา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรม
ธุรกิจอย่างเหมาะสม
2.2 ผูบ้ ริหารทุกระดับ มีหน้าที่
1) ส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
2) ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟั งความเห็นอย่างเปิ ดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ
3) ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและจัดให้มีระบบจัดการที่สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท
4) กากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิงานตามข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3 สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ดแู ลทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับจริยธรรม
ธุรกิจให้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่เข้างานใหม่ในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน จะได้รบั สาเนาจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ การระบุขอ้ ความที่แสดงถึงการยอมรับที่
จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
จริยธรรมธุรกิจ
1. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
พนักงานของบริษัทจึงต้องศึกษา ทาความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝื น และประพฤติปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ
คาสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และ
กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่บงั คับใช้กบั บริษัท ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และ
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วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
แนวปฏิบัติ
1.1 บุคลากรของบริษัทต้องศึกษาและทาความเข้าใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละ
พืน้ ที่หรือประเทศที่จะเข้าไปดาเนินธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอนการปฏิบั ติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้ นและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ หากไม่
แน่ใจให้ขอคาปรึกษาจากผูบ้ งั คับบัญชา และห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคาแนะนา
1.2 บุคลากรของบริษัทจะไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทาที่เป็ นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เมื่อพบว่าระเบียบ ข้อกาหนด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน หรือหนังสือสั่งการของบริษัทแตกต่างจากที่บงั คับใช้ใน
พืน้ ที่หรือประเทศนัน้ ๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการใดๆ
1.3 หากพบเจอการกระทาที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้รายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส” ทันที
2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญ และมีจิตสานึกในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น รวมทัง้
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรู ปแบบ ดังนัน้
บุคลากรของบริษัท จะไม่กระทาหรือยอมรับการคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของ
บริษัทในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
2.1 บุคลากรของบริษัท จะไม่กระทาหรือสนับสนุนการให้สิน บนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแ ล
รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการที่
ไม่เหมาะสม
2.2 บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่ืนๆ จาก
ผู้จัด จ าหน่ า ย เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ น อิ ส ระในการจัด ซื อ้ สิ น ค้า จากผู้จัด จ าหน่ า ย ซึ่ง หากพบว่า บุค คลใดรับ
ผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนั ควร หรือ กระทาการใด ๆ ที่ทาให้ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2.3 บุคคลนัน้ อาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
หรือ ตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทได้ รวมถึงการกระทาหรือสนับสนุนการเรียก รับหรือให้ เงินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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2.4 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ตาแหน่งหรือสร้างอิทธิ พลใดๆ ในการทาธุรกรรมทางธุ รกิจของบริษัทเพื่ อ หา
ประโยชน์ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม
2.5 หากพบเจอการกระทาการทุจริตคอร์รปั ชั่นในบริษัท ให้รายงานให้หัวหน้างาน ให้รายงานต่อผูบ้ ังคับบั ญชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ทันที
3. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถอื หุน้
บริษัทตระหนักดีว่า ผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวจึง กาหนดให้
พนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
แนวปฏิบัติ
3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2 กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ม่ ันใจว่าบริษัทมี สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดีและมี การ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3.3 รายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
3.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่ืน โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
3.5 บริษัทต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
4. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ ในส่วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐดาเนินการที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นสร้างความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทาได้ เช่น การ
พบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้น
โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
แนวปฏิบัติ
4.1 ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
4.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือวิธี
ปฏิบตั ิท่แี ตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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5. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริษัท เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึง กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติท่ีเป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
แนวปฏิบัติ
5.1 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี และสิทธิสว่ นบุคคล
5.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5.3 การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
5.4 ให้ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน โดยมี ก ารพัฒ นาอย่ า งสม่ า เสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
5.5 กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่ งขันทางธุ รกิ จ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
5.6 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5.7 เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
6. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัด การ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี ้
แนวปฏิบัติ
6.1 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
6.3 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถกู ต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลกู ค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
6.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน
แก้ไ ขปั ญ หาให้กับ ลูก ค้า ได้อย่ า งรวดเร็วและน าข้อ มูล ดัง กล่ า วไปปรับ ปรุ ง หรือ พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการ
ให้บริการดังกล่าวต่อไป
6.5 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
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7. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาซึ่งถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญประการ
หนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
แนวปฏิบัติ
7.1 บริษัทประสงค์ท่จี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี ้
-

มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ และคู่สญ
ั ญา
จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทงั้ 2 ฝ่ าย
จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ม่ นั ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คคู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน
7.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ งั ยืนกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คมุ้ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
7.3 ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
7.4 ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซือ้ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ่นื
8. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี ้ โดยบริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
แนวปฏิบัติ
8.1 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
8.2 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อ ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
9. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่งทางการค้า
แนวปฏิบัติ
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ท่ีจะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็ นบริษัทชัน้ นาในธุรกิจ ภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้าดังนี ้
9.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
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9.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท
9.3 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้า
9.4 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
10. การปฏิบัตแิ ละความรับผิดชอบทีม่ ีต่อสังคมส่วนรวม
แนวปฏิบัติ
บริษัทให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าว
เดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
10.1 มีนโยบายในการประกอบธุ รกิ จโดยคานึง ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
10.2 มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน
องค์กร
10.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
10.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
10.5 ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
10.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ที่ ที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
10.7 ตอบสนองอย่ า งรวดเร็วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่อ เหตุก ารณ์ท่ี มี ผ ลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อ ม ชุม ชน ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.8 มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยบุคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่วา่ จะด้วยการเสนอให้ การให้คามั่นสัญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือรับ
สินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริต เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่
ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้ งถิ่น
11. การจัดซือ้
การจัดซือ้ เป็ นกระบวนการสาคัญเพื่อกาหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทนามาใช้ในการดาเนิน
กิจการ จึงจาเป็ นต้องมีขนั้ ตอนดาเนินการที่ให้ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส
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สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ อย่างเสมอภาคด้วยการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่ให้ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
แนวปฏิบัติ
11.1 จัดซือ้ สินค้าและบริการ โดยคานึงถึงความต้องการ ความคุม้ ค่าของราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ
โดยกระบวนการจัดซือ้ จะต้อ งปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซือ้ อย่างเคร่งครัดและโปร่งใสให้
สอดคล้องกับอานาจดาเนินการ รวมถึงให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องครบถ้วนแก่ค่คู า้ ด้วยวิธีการเปิ ดเผยและให้โอกาสคู่
ค้าอย่างเท่าเทียมไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างคูค่ า้
11.2

ในกรณีท่ีการจัดซือ้ ไม่สามารถดาเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซือ้ ต้องทาหนังสือชีแ้ จงมาที่หวั หน้าสูงสุด
ของหน่วยงาน พร้อมทัง้ ให้เหตุผลของการจัดซือ้ นัน้

11.3

ความสัมพันธ์กับคู่คา้ ควรจะเป็ นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด วางตัว
เป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทาให้ค่คู า้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่อาจทาให้ขาดความโปร่งใส ยุติธรรม
และเท่าเทียมกัน

11.4

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซือ้ กับคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส บุตร
คูส่ มรสของบุตร เป็ นต้น หรือบริษัทที่ตนเป็ นเจ้าของ

11.5

การดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าหรือบริการต้องกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้
มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รบั ถูกต้องตรงตามข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซือ้
อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็ นต้น

12. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเลีย้ งหรือรับเลีย้ งจากผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทให้สามารถกระทาได้ในวิสัยอันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้อง ให้ หรือรับ หรือ
สัญญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจของผูร้ บั ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใด
แนวปฏิบัติ
12.1 พนักงานของบริษัท และ/หรือ ครอบครัว ไม่ควรเรียกร้อง และ/หรือขอให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดจากผูร้ บั เหมา คูค่ า้ ผูร้ ว่ มทุน ลูกค้า หรือผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
12.2 ในกรณีท่ีผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ส่งคืนแก่ผใู้ ห้
โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผบู้ งั คับบัญชา เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณานาไป
จัดสรรให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทโดยส่วนรวม
12.3 ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคณ
ุ ค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่สี าคัญๆ ของบริษัท เช่น เมื่อมีการลงนาม
สัญญาการค้าต่างๆ ของบริษัท เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่ว ยเหลือ
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สังคม เป็ นต้น อนุญาตให้พนักงานของบริษัทรับแทนบริษัท แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และ
นาส่งให้บริษัทผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
12.4 พนักงานของบริษัท ไม่รบั งาน บริการฟรี หรือคิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนลดพิเศษจากผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า
หรือผูร้ บั เหมา เพื่อประโยชน์ส่วนตน
12.5 พนักงานของบริษัทไม่ควรมอบของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชาจะยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็ นใจให้
ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็ นผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามิได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้
ของขวัญแก่กนั แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
12.6 กรณี ก ารรับ หรือให้ทรัพย์สิ น หรือ ประโยชน์อ่ืน ใด ไม่ ว่า จะเป็ นการรับ หรือ ให้ทั้ง จากในประเทศหรือ จาก
ต่างประเทศ ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรือไม่ แต่จาเป็ นต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ผูร้ บั จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
12.7 พนักงานของบริษัทไม่ควรให้หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้
ปฏิ บัติ หรื อ ละเว้น การปฏิ บัติ รวมทั้ง การกระท าใดๆ ที่ เ ข้า ข่ า ยดัง กล่ า ว รวมถึ ง ต้อ งไม่ ใ ห้สิ น บน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแก่พนักงานด้วยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ ใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้ งถิ่น เว้นแต่
การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล หรือตามประเพณีนิยม โดยต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท
12.8 หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่คา้ ลูกค้า ผูร้ ว่ มทุน หรือผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ต้องแจ้งให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนีด้ ว้ ยอย่างสม่าเสมอ
12.9 หากพนักงาน หรือผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดจงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ินี ้ ให้ถือว่าผูน้ นั้ ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกาหนด และอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิดา้ นบุคลากรของบริษัท
13. การบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้เงินสนับสนุน
บริษัทมีนโยบายที่ชดั เจนในการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องดาเนินการในนามบริษัท ด้วยความ
โปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจะถูกนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถกู นาไปเพื่อใช้ในการอันไม่สจุ ริตใดๆ
แนวปฏิบัติ
13.1 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือ
ได้ และจะต้องดาเนินการในนามบริษัทด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทที่กาหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเงินบริจาคได้ถกู ใช้เพื่อประโยชน์
ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง
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13.2 การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของบริษัท และต้องมีการระบุช่ือ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์ของบริษัทอย่างชัดเจน ดาเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
13.3 บริษัทกาหนดให้มีอานาจดาเนินการในเรื่องการบริจาคและการให้เงินสนับสนุน ที่กาหนดจานวนและลาดับ
ชัน้ ในการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝ่ ายบัญชี
รวมถึงการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการบริจาคและให้เงินสนับสนุน
เป็ นไปโดยสุจริตและโปร่งใส
14. การเป็ นกลางทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด บริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยจะไม่ให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด หรือกระทาอันเป็ นการฝักใฝ่ ทางการเมือง ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทาให้บริษัทสูญเสียความเป็ นกลางทางการเมือง และ/
หรือ ได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานของบริษัททุกคน ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
แนวปฏิบัติ
14.1 พนัก งานของบริษั ท สามารถใช้สิ ท ธิ ท างการเมื อ งภายใต้รัฐ ธรรมนูญ ในการมี ส่ ว นร่ว มกับ กิ จ กรรมทาง
การเมืองได้อย่างอิสระ ผ่านการกระทาในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ตาแหน่งในบริษัท หรือชื่อ หรือตรา
บริษัท ชักจูงผู้อ่ืนให้จ่า ยเงิ น อุด หนุน หรือให้การสนับ สนุนแก่ นัก การเมื อ ง หรือพรรคการเมื อ งใดๆ ทั้ง นี ้
พนักงานของบริษัทต้องพึงระมัดระวังการกระทาใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทได้ให้การ
สนับสนุนหรือฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และต้องไม่รบกวนการทางานให้กับบริษัท หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14.2 บริษัทให้ความสาคัญในการเป็ นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูม้ ีอานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
14.3 บริษัทไม่มีนโยบายนาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการช่ วยเหลือทางการเมือง และการสนับสนุน
แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือ
พรรคการเมืองนัน้ ๆ
14.4 บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพืน้ ที่ของบริษัท
รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทในการนัน้
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15. การสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด มี ส่วนสาคัญในการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ี ดีของบริษัทต่อสังคม โดยแนะนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการของบริษัทไปสู่ประชาชน ต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง ข้อมูลไม่บิดเบือนหรือไม่
สมบูรณ์ และคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่
แนวปฏิบัติ
15.1 การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริงและคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่
15.2 บริษั ท ควรละเว้น การให้ข ้อ มูล ที่ บิ ด เบื อ นหรือ บกพร่อ งไม่ ส มบูร ณ์แ ละการโฆษณาที่ เ ป็ น เท็ จ หรื อ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
15.3 บริษัทควรละเว้นการโฆษณา หรือให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือน ความจริงหรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอัน
ดี หรือเป็ นการให้รา้ ยป้ายสีคแู่ ข่งขัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษั ท ได้จัด ให้มี ช่ อ งทางการร้อ งเรีย นและการแจ้ง เบาะแส ซึ่ง ครอบคลุม ตั้ง แต่ก ารรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุ ปผลรวมถึงการคุม้ ครองผู้แ จ้งเรื่องและบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็ น
หรือข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท
หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยการกระทาดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทาที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของรัฐ จรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท การกระทาที่อาจส่อถึงการ
ทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเอง หรือผูอ้ ่ืน เช่น การ
ยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชั่น การฉ้อโกง เป็ นต้น
หากพบเห็ น เหตุ ก ารณ์ดัง กล่ า ว ผู้ร ้อ งเรี ย นสามารถแจ้ง เรื่ อ งผ่ า นช่ อ งทางในการร้อ งเรี ย นและการแจ้ง เบาะแส
โดยผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง
ก็จะทาให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า และชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทจะพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดาเนินการตาม
เนือ้ หาหรือประเด็นที่ได้รบั การร้องเรียน เพื่อดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างยุติธ รรม โปร่งใส และถูกต้อง พร้อมทัง้
ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รบั
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ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
คณะทางานพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 ชัน้ 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
whistleblower@ananda.co.th
เว็บไซต์

https://investor.ananda.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสผูก้ ระทาผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้
ร้องเรียนและให้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกาหนด
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่งข้างต้นสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย และบริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน
โดยมิให้ถือว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีความผิดทางวินยั แม้วา่ การกระทาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทได้
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต
ในกรณีท่ีบริษัทพบว่า มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนเป็ นบุคลากรของ
บริษัท จะได้รบั การลงโทษทางวินยั ในกรณีเป็ นบุคคลภายนอก หากกระทาการดังกล่าวทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย
บริษัทจะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ข้า พเจ้า ได้รับ จรรยาบรรณและจริย ธรรมธุ ร กิ จ แล้ว ข้า พเจ้า จะศึก ษาและยอมรับ ที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม รวมทั้ง จะยึ ด ถื อ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................................)
หมายเลขพนักงาน .............................................
วัน ........... / เดือน........................... / ปี ...............
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