
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

อนุมัตโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่11/2564 เม่ือวันที ่8 ธันวาคม 2564 



จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนา้ 1 จาก 23 

 

ส่วนที ่1 สารจากประธานกรรมการ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อเป็นคู่มือส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณและจริยธรรมที่บริษัทใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และน าไปยึดถือปฏิบัติในการท างาน โดยมี
แนวทางสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการบริหารองคก์รที่ไดร้ับการยอมรับในระดับสากล 
เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นเครื่องมือส าคญัในการเสริมสรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นของผูล้งทุนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

บรษิัทหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะใหค้วามรว่มมือและมุ่งมั่นในการศกึษาและปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดั เพื่อน าพาองคก์รใหบ้รรลเุปา้หมายในการสรา้งความมั่นคงและความ
เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนตอ่ไป  

ส่วนที ่2 จรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

จรรณยาบรรณของคณะกรรมการจดัท าขึน้ โดยมีจดุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงความมุ่งมั่นของกรรมการที่จะปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม 
เพื่อประโยชนต์อ่บรษิัท ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ   

คณะกรรมการของบริษัท ถือเป็นผูก้  าหนดนโยบายในการบริหารองคก์ร และวางหลกัการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหก้าร
ด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ จากการที่บรษิัทไดร้บัความ
เช่ือมั่นในมาตรฐานการด าเนินธุรกิจจากผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและสาธารณชนทั่วไป ส่งผลใหก้รรมการของบรษิัททกุคนจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามขอ้บญัญตัิ และเจตนารมณข์องกฎหมายดว้ยความรอบคอบและเอาใจใส ่รวมถึงการปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อพนกังาน เพื่อรกัษาช่ือเสียงและภาพพจนท์ี่ดีของบรษิัทที่สรา้งมาใหค้งอยู่ตลอดไป 

หมวดที ่1 การปฏิบัตติน 

1. ความซื่อสัตย ์ยุตธิรรม และคุณธรรม   
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ อย่างมีเหตผุลเป็นธรรมต่อบรษิัท ผูถื้อหุน้ทัง้
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชนส์ูงสุดอันพึงไดข้องบริษัทและผูถื้อหุน้  กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง โดย
รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างครบถว้นตามความเป็นจริง พรอ้มกับแจง้ถึงแนวโนม้สถานภาพของบริษัทใน
อนาคตทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ อย่างสม ่าเสมอ 

2. ความเป็นอิสระ 
ตัดสินใจและปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ใหผ้ลประโยชนส์่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็น               
ตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินมาอยู่เหนือความเป็นอิสระในการใชข้อ้มูลที่เป็นความจริงครบถว้น มีเหตุผลในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ 
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3. การด าเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ 
ในขณะที่ด  ารงต าแหน่งตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อบริษัท จะไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม อนัเป็นการขดัผลประโยชนต์่อบรษิัท (Conflict of Interest) ไม่ใชช่ื้อบรษิัทในการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัหรอื
ธุรกิจอื่นๆ และไม่เก่ียวขอ้งในกิจการซึ่งจะน าความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของ
ลกูคา้ พนกังาน และการด าเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลที่สาม เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากบรษิัท อีกทัง้จะไม่ใช้
ขอ้มลูที่ไดร้บัในฐานะเป็นกรรมการไปในทางที่ไม่ถกูตอ้ง 

4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน ์
กรรมการจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์หรอือาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หบ้รษิัททราบ  

5. การยดึถอืปฏิบัตติามกฎหมาย 
ยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และจะไม่ใชช้่องวา่งของกฎหมาย 
ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนด เพื่อประโยชนข์องบริษัทหรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
บคุลากรทกุระดบั เห็นความส าคญั และมีจิตส านกึในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

6. การใหโ้อกาสผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
รกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตามหนา้ที่ที่ได้รบัความไวว้างใจ และค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ
ของบรษิัท 

หมวดที ่2 การปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.   หน้าทีต่่อบริษัท 

1.1 อทุิศเวลาใหบ้รษิัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิภารกิจในฐานะกรรมการบรษิัท และปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี และจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัท 

1.2 ใชด้ลุยพินิจที่เป็นอิสระในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

1.3 มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยยึดถือหลกัจรรยาบรรณ และ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

1.4 ดแูลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นกังาน
ทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

1.5 สรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูที่มีศกัยภาพ สามารถอทุิศตนเพื่อประโยชนข์องบรษิัทไดอ้ย่างเต็มที่ 

1.6 ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง
กับบริษัท และดูแลใหฝ่้ายบริหารรายงานเรื่องที่ส  าคัญของบริษัทเพื่อใหก้ารด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.7 แจง้ใหบ้ริษัททราบเป็นลายลกัษณอ์ักษร กรณีที่กรรมการไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาในบริษัทอื่นหรือองคก์ร
สมาคมอื่นใด การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขัดต่อประโยชนข์องบริษัท และการประกอบหนา้ที่โดยตรง 
หรอืเขา้ไปเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึง่อาจมีผลประโยชนห์รอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจตอ่บรษิัท    
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2.   หน้าทีต่่อผู้ถอืหุน้  

2.1 ก ากับดูแลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินการบริหารและการจัดการที่ถูกตอ้ง เหมาะสม เพื่อ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ่ผูถื้อหุน้ 

2.2 ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูที่มีสาระส าคญัครบถว้นถกูตอ้งตามความเป็นจริง ทนัเวลา 
มีมาตรฐาน และโปรง่ใสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั  

2.3 ก ากับดูแลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั  

2.4 ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทใหค้ าชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของบรษิัทเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูที่ด ี

2.5 ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อขอ้เสนอแนะต่างๆของผูถื้อหุน้ และน าขอ้เสนอ  แนะที่ดีไป
ปฏิบตัิใหเ้กิดประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษิัท 

 
3.   หน้าทีต่่อพนักงาน 

3.1    ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูใ้ดผูห้นึ่งเน่ืองจากความแตกต่างในเรื่อง
เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ เพศ อาย ุพืน้ฐานการศกึษา หรอืความชอบพอส่วนตวั 

3.2    พงึรบัฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนกังาน และพิจารณาน าไปใชใ้นทางที่เป็นประโยชนต์อ่บรษิัท 

3.3 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรภีาพส่วนบคุคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 

4.   หน้าทีต่่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

4.1 ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง   

4.2 ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ ชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดลอ้ม 

 
หมวดที ่3 ความรอบคอบในการปฏิบัตหิน้าที ่

1. เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเขา้ประชุมได้ จะแจง้ใหบ้ริษัททราบเป็น
การล่วงหนา้ 

2. หาความรูใ้นธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้ขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งที่มีผลต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ฐานะกรรมการของบรษิัท และทราบถึงสถานะภาพ รวมทัง้ปัจจยัแวดลอ้มที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษิัท 

3. ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า ไดร้บัขอ้มลูที่ครบถว้น เพียงพอต่อการพิจารณาขอ้เสนอต่าง ๆ เป็นการล่วงหนา้เพื่อใหมี้
เวลาในการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการผูใ้ดไม่เห็นดว้ยกบัมติของที่ประชมุ กรรมการผูน้ัน้
จะสามารถบนัทกึความเห็นแยง้ไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทได ้
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5. ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทจะมีระบบการแจง้ข่าวสารขอ้มลูใหก้รรมการทราบเป็นประจ าและทนัเวลาที่จะท าให้
สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตผุลดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

6. ส่งเสริมใหมี้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  และท าใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบตัิงานของ
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  โดยไดร้บัความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และส านัก
ตรวจสอบภายใน 

7. ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งและมาตรฐาน
ธุรกิจและจรยิธรรม 

8. ในกรณีมีขอ้สงสยัใดๆ คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูหรือค าแนะน าจากฝ่ายบรหิารหรอืที่ปรกึษาของบรษิัท  

9. ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจเป็นขอ้ครหาในเรื่องความซื่อสัตยส์ุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองและ
ครอบครวั ในการเรียกรบั หรือยินยอมจะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบริษัท เช่น 
ลกูคา้ ผูร้บัเหมา พ่อคา้ เป็นตน้ เวน้แต่ในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 

 
หมวดที ่4 ความขัดแย้งของผลประโยชน ์

1. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการเพื่อแสวงประโยชนส์่วนตน หรอืของผูใ้กลช้ิดไม่วา่ทางตรง หรอืทางออ้ม 

2. แจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตดุงันี ้
2.1  การตอบรบัเชิญเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาประจ าของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือ

ธุรกิจที่มีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรอืโดยออ้มกบับรษิัท 
2.2  กรรมการและบุคคลในครอบครวัมีส่วนรว่ม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชนห์รือเกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 
2.3  มีส่วนไดส้่วนเสียโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ที่ท  ากับบริษัท โดยตอ้งระบุลกัษณะของสญัญา ช่ือของ

คูส่ญัญา และส่วนไดเ้สียในสญัญา 
2.4 เข้าถือหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยจะต้องระบุจ านวนหลักทรัพย์รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลง 

3. หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึน้ หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึน้กรรมการจะตอ้ง
พิจารณาว่าจะของดเวน้จากการรว่มอภิปรายใหค้วามเห็นหรืองดการออกเสียลงคะแนนในวาระดงักล่าว หรือไม่เขา้
ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว หรือขอไม่รบัเอกสารวาระการประชมุที่เก่ียวขอ้ง หรือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
หากความขดัแยง้นัน้ถือเป็นเรื่องส าคญั 

4. กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งต่อความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่างการ
ท างานในฐานะของฝ่ายบรหิาร  และการด าเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการซึง่ไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้ 

5. กรรมการไม่ควรเก่ียวขอ้งในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทเพื่อการลงทนุระยะสัน้ หรอืเพื่อการเก็งก าไร 
 
 
 



จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนา้ 5 จาก 23 

 

หมวดที ่5 การใช้ข้อมูลของบริษัท 

1. ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดร้บัในฐานะกรรมการบรษิัทไปในทางที่มิชอบ 

2. ไม่เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ เช่น ขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ หรอืขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่การท าธุรกิจตอ่บคุคลภายนอก 

3. ไม่ซือ้หรอืขายหุน้ในขณะที่มีขอ้มลู ซึง่ถา้เปิดเผยตอ่สาธารณชนจะมีผลกระทบตอ่ราคาหุน้ 

4. รกัษาขอ้มลูความลบัของบริษัท ระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึง               
ผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุหบ้รษิัทเกิดความเสียหาย 

5. ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์่วนตวัหรือผูอ้ื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูนัน้เป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลกัทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

6. จะตอ้งไม่แจง้ขอ้มูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งขอ้มูลเหล่านัน้จะ
รวมถึง 

6.1  การคาดการณผ์ลก าไร 

6.2 การออกหลกัทรพัยใ์หม่ 

6.3 การกูยื้ม 

6.4 การครอบง ากิจการที่อาจจะเกิดขึน้ 

6.5 คดีความที่อาจจะเกิดขึน้ 

6.6 การเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่ส  าคญั 

6.7 โครงการลงทนุใหม่ 

6.8 ปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่ง 

จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ไดด้  าเนินธุรกิจดา้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมี์ความ
รบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา พนกังาน ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม
และสงัคม ซึง่พนกังานของบรษิัททกุคนจะตอ้งมีส่วนช่วยผลกัดนัใหบ้รษิัทบรรลเุปา้หมายของวิสยัทศันต์ามที่บรษิัทก าหนด
ไว ้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใหพ้นักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความรบัผิดชอบจากการไดร้บัความไวว้างใจในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่ไดร้บัความเช่ือถือจากลกูคา้ ผูถื้อหุน้ 
และประชาชนโดยทั่วไป บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิของ
พนกังาน 

จรรยาบรรณของพนกังานก าหนดขึน้เพื่อเป็นมาตรฐานเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานในการปฏิบตัิตนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนพนกังานใหมี้ความระมดัระวงั และป้องกนัไม่ใหพ้นกังานกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ที่น าความเสื่อมเสียมาสูช่ื่อเสียงของบรษิัท   
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บริษัทจดัใหมี้การอบรมและการสื่อสาร ที่เก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณใหแ้ก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการแจง้ใหบ้ริษัทย่อย 
บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ ไดร้บัทราบและปฎิบตัิตาม ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท          
การประชาสมัพนัธ ์เว็บไซตข์องบรษิัท หรอืช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม 

(1) แนวทางปฎิบตัิในการสื่อสารใหล้กูคา้ คูค่า้ และบคุคลทั่วไปรบัทราบ 

(ก) การประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัท 
(ข) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ  56-1 One Report ) 

(2) แนวทางปฎิบตัิในการสื่อสารใหบ้คุลากรของบรษิัททราบ 

(ก) เลขานุการบริษัทจะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับจรรยาบรรณ ใหแ้ก่กรรมการบริษัททุกคนทราบ รวมทั้งจัดใหมี้การ
ปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่เก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงการมอบส าเนานโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
จรรยาบรรณ รวมทัง้การระบุขอ้ความที่แสดงถึงการยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ เพื่อใหก้รรมการได้             
ลงนามรบัทราบ และยดึถือปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

(ข) สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ อบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับจรรยาบรรณให้ ผู้บริหาร และพนักงาน
รบัทราบ รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานที่เขา้งานใหม่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน 
จะไดร้บัส าเนาจรรยาบรรณ รวมทัง้การระบขุอ้ความที่แสดงถึงการยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ เพื่อให้
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดล้งนามรบัทราบ และยดึถือปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

จรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนกังาน โดยแบง่รายละเอียดหมวดตา่งๆ 11 เรื่อง มีค าอธิบายที่ชดัเจนและมอบใหพ้นกังาน
ทกุคนไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตามดงันี ้

หมวดที่ 1   ขอบเขตของจรรยาบรรณ  
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย และการรกัษากฎระเบียบของบรษิัท 
หมวดที่ 3 ความเช่ือถือไดข้องขอ้มลู 
หมวดที่ 4 การรกัษาความลบัของขอ้มลู 
หมวดที่ 5 การสื่อสาร 
หมวดที่ 6 การใชข้อ้มลูภายในเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
หมวดที่ 7 การคกุคาม 
หมวดที่ 8 การพนนั การดื่มแอลกอฮอล ์และสิ่งเสพติด 
หมวดที่ 9 การใหแ้ละรบัของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรบัรอง 
หมวดที่ 10 การท างานอื่นหรอืกิจกรรมภายนอก 
หมวดที่ 11 บคุคลที่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

หมวดที ่1  ขอบเขตของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณของพนกังานฉบบันี ้ใชบ้งัคบัส าหรบัพนกังานบรษิัท อนนัดาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยหมายความ
รวมถึงพนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานภายใตส้ญัญาพิเศษ ผูร้ว่มสญัญา และพนกังานของบริษัทที่ไดร้บัการ
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ว่าจา้ง ซึ่งจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดว้ยความเขา้ใจ ยอมรบั ศรทัธา ระมดัระวงั และหลีกเลี่ยงมิใหมี้การประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ในกรณีที่พนกังานมีขอ้สงสยัสามารถสอบถามไดท้ัง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืสายงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

หมวดที ่2  การปฏิบัตติามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท 

พนักงานทุกคนมีความรบัผิดชอบที่จะท าความคุน้เคย และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังานตลอดจนนโยบายอื่นๆ 
ของบรษิัทที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลงั   

         2.1  กฎหมายและกฎระเบียบของบรษิัท 

-    พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบรษิัทอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

- การฝ่าฝืนหรือการขอใหผู้อ้ื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ นโยบาย ขอ้บังคับ ระเบียบ 
ค าสั่งของบรษิัท หรือนโยบายของบรษิัท โดยอา้งว่าเป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไรใหแ้ก่บรษิัท หรือเหตผุล
อื่นใดมิใช่เหตผุลพงึจะรบัฟัง 

- พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โดยค านึงถึงประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท 
ถึงแมจ้ะมีช่องวา่งของขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสั่งของบรษิัทก็ตาม 

- พนกังานจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสยัต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิัท โดยทนัที และ
ใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนหาสาเหตขุองการฝ่าฝืนดงักล่าว 

- พนกังานจะตอ้งแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามนโยบายของบรษิัท หรอืกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

2.2  กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัย ์และการเปิดเผยขอ้มลูภายใน 

- พนักงานจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยเครง่ครดั ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อ
หุน้ หรอืตอ่สาธารณะโดยเท่าเทียมกนั 

- การที่พนักงานใชข้อ้มูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไป เพื่อประโยชนใ์นการซือ้
ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการส่วนตน ถือวา่เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ 

- การเปิดเผยขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และราคาหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร หรอืมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

หมวดที ่3  ความเช่ือถอืได้ของข้อมูล 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ เจา้หนี ้และหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของขอ้มลูของบริษัทในการติดตามการ
ด าเนินงานของบรษิัทเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ ดงันัน้บรษิัทเช่ือมั่นว่าพนกังานทกุคนจะรว่มมือกนัในการจดัท าขอ้มลูให้
ถกูตอ้ง โดยบนัทกึขอ้มลูและจดัท ารายงานอย่างถกูตอ้งและทนัเวลา รวบรวมรายการทางบญัชีตา่งๆ ทกุรายการ ไม่วา่จะมี
ปรมิาณมากหรอืนอ้ย ขอ้มลูทกุประเภทของบรษิัทตอ้งการบรรทดัฐานของความถกูตอ้ง แม่นย า และความโปรง่ใส ไม่วา่จะ
เป็นการส่งขอ้มลูส่วนบคุคลระหว่างหน่วยงาน การจดัท ารายงานค่าใชจ้่าย การบนัทึกเวลาท างาน การบนัทึกขอ้มลูลกูคา้ 
การบนัทึกรายได ้การบนัทึกรายการทางการเงินและรายการต่างๆ การบนัทึกขอ้มลูดา้นการลงทนุหรือขอ้มลูโดยรวมของ
บรษิัท ทัง้นี ้การบนัทกึและการจดัท ารายงานที่ผิดพลาดหรอืบิดเบือนถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
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หมวดที ่4  การรักษาความลับของข้อมูล 

พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของบริษัทที่ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้รหิารระดบัสงู การรกัษาความลบัของขอ้มลูนัน้รวมถึง ขอ้มลูของลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์บรกิาร แผนงาน 
กลยุทธ ์วิธีการด าเนินการ และระบบงาน พนักงานจะตอ้งไม่น าขอ้มูลที่ไดร้บัทราบหรือจดัท าขึน้จากหนา้ที่การงานของ
บรษิัท ไปใชใ้นทางที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์่วนตนหรือผูอ้ื่น 

การรกัษาความลบัของขอ้มลูนี ้ใหร้วมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน ขอ้มลูเก่ียวกบัรายไดแ้ละ ผลประโยชนแ์ละขอ้มลู
ทางการแพทยด์ว้ย ขอ้มูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ใหบุ้คคลภายในหรือภายนอกบริษัทไดเ้ม่ือเป็นความรบัผิดชอบ
โดยตรงและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลนีต้อ้งปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวโดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่ง และพงึรกัษาความลบัอย่างเครง่ครดั 

หมวดที ่5  การส่ือสาร 

บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผย การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้งถกูตอ้ง 
เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชช้่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ หา้มการสื่อสาร การตีพิมพ ์
ประกาศทั้งภายในและภายนอกองคก์รไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารดว้ยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน 
ประสงคร์า้ย หรือท าลายช่ือเสียงของบคุคล หรือกลุ่มบคุคล ในการสื่อสารทกุครัง้ตอ้งใชภ้าษาและน า้เสียงที่สภุาพ และไม่
ท าใหภ้าพพจนห์รอืช่ือเสียงของบรษิัทตอ้งเสื่อมเสีย 

หมวดที ่6  การใช้ข้อมูลภายในเพือ่การซือ้ขายหลักทรัพย ์

ห้ามพนักงานซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทโดยที่พนักงานรูข้้อมูลในฐานะพนักงาน และเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ รวมทัง้หา้มแนะน าบคุคลอื่นซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทที่พนกังานมีขอ้มลูภายใน 

หมวดที ่7  การคุกคาม 
 
 บริษัทยึดมั่นในการสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ และปราศจากการคกุคามใดๆ บริษัทจะท าการ
สืบหาขอ้เท็จจริงอย่างจริงจัง เม่ือไดร้บัรายงานถึงเหตุการณ ์หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบตัินี ้และหากเป็นจริงจะ
ส่งผลตอ่การลงโทษทางวินยัรูปแบบตา่งๆของการคกุคาม ไดแ้ก่ 

7.1 การคกุคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรอืท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียง 

7.2 การคกุคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การท ารา้ยรา่งกาย ขู่จะท ารา้ยรา่งกาย 

7.3 การคกุคามที่มองเห็นได ้เช่น การสื่อขอ้ความกา้วรา้ว การแสดงอากปักิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให ้เกิดความขุ่น
เคือง 

7.4 การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราสี การรอ้งขอผลประโยชน ์หรือการล่วงละเมิดทางเพศดว้ยกายหรือ
วาจา 

หมวดที ่8  การพนัน การดืม่แอลกอฮอล ์และส่ิงเสพตดิ 
 
หา้มพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ดื่ม หรอืใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรอืสารควบคมุ (ยกเวน้ยาตามใบสั่ง
ของแพทย)์ ในขณะอยู่ในที่ท  างาน หรอืในระหวา่งท าธุรกิจของบรษิัท ทัง้นีอ้าจอนญุาตให ้พนกังานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ในปรมิาณที่เหมาะสมในสถานที่ท  างานไดเ้ฉพาะในงานเลีย้งสงัสรรค ์หรอืในโอกาสอื่นๆโดยตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูบ้รหิาร
ระดบัสงู และหา้มพนกังานเล่นการพนนัทกุประเภทในระหวา่งเวลาท างาน หรอืในพืน้ที่ของบรษิัท 

หมวดที ่9  การใหแ้ละรับของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง 

บรษิัทมุ่งมั่นในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่มั่นคงและยั่งยืนกบัลกูคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ และผูท้  าธุรกิจรว่มกบับรษิัท คณุธรรมและ
ช่ือเสียงที่ดีของบรษิัทย่อมเป็นรากฐานส าคญัส าหรบัการสรา้งสมัพนัธด์งักล่าว 

9.1  พนกังานตอ้งไม่เรียกรอ้ง รบั ให ้สญัญาว่าจะให ้ทรพัยส์ินหรือสิ่งมีค่าใดๆ ของขวญัที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่า
เงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใดกบัลกูคา้ คู่คา้ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ
เพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายดงักล่าว เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยม
ที่มีการใหข้องขวญัแก่กนั แต่ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่มลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้ง
ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืตามระเบียบบรษิัทที่ก  าหนด 

9.2  เม่ืออยู่ในสถานการณท์ี่ไม่อาจปฏิเสธการรบัของขวัญ หรือผลประโยชนด์ังกล่าวไดใ้นขณะนั้น ผูร้บัอาจรบั
ของขวญัหรือผลประโยชนไ์วก้่อน โดยจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัท าแบบรายงานการรบัของขวญั 
ส่งใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล ทัง้นี ้บรษิัท จะพิจารณาน าสิ่งของ/ของขวญัที่ไดร้บัไปด าเนินการตามความเหมาะสม
ภายใตด้ลุยพินิจของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หมวดที ่10  การท างานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 

พนักงานบริษัทตอ้งไม่เป็นพนักงานบริษัทอื่น หรือท ากิจกรรมภายนอกอื่นๆที่ไม่เก่ียวขอ้งกับบริษัทในระหว่างการเป็น
พนกังานบรษิัท หรอืระหวา่งการปฏิบตัิหนา้ที่ 

10.1 การปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของพนักงาน 

10.1.1 หน้าทีต่่อบริษัท 

- รกัษาช่ือเสียงและเกียรติภมูิของบรษิัท 
- มีความซื่อสตัยส์จุรติ 
- ประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและวินยัของบรษิัท 
- มีทศันคติที่ดีและมีความภาคภมูิใจ ไม่กลา่วรา้ยตอ่บรษิัท 
- แจ้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท การปฏิบัติโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย การทุจริต 

คอรร์ปัชั่น ตอ่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในเรื่องดงักล่าวของบรษิัท เพื่อด าเนินการปอ้งกนัและแกไ้ข 
- ใชท้รพัยส์ินของบรษิัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ   
- ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมั่นเพียร ถกูตอ้งสมเหตสุมผล โดย

ค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั 
- ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใชเ้วลาปฏิบตัิงานใหเ้ป็นประโยชนต์อ่บรษิัทอย่างเต็มที่ 
- งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีที่เขา้ข่ายอันอาจก่อใหเ้กิดปัญหาความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์
- ใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 
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- ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่น โดย
แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไวแ้ละ
ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัท 

10.1.2 หน้าทีต่่อลูกค้า 

- ปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ดว้ยความสภุาพใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ถกูตอ้ง และดว้ยความเสมอภาค 
- รกัษาความลบั และขอ้มลูของลกูคา้อย่างเครง่ครดั 
- ประพฤติตนใหเ้ป็นที่เช่ือถือของลกูคา้ 
- ละเวน้การรบัทรพัยส์ินหรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน โดย

เสน่หาจากลกูคา้ หากไดร้บัไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไดร้บัไวมี้
มลูค่าเกินปกติวิสยั ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

- หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัลกูคา้ 

10.1.3 หน้าทีต่่อผู้ถอืหุน้ 

- มุ่งมั่นที่จะสรา้งความเจรญิเติบโตบนศกัยภาพ หรอืขีดความสามารถที่แทจ้รงิ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบรษิัท 

- เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน พรอ้มขอ้มลูสนบัสนุนที่ถูกตอ้งตามความจริง ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

- ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

10.1.4 หน้าทีต่่อผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 

- ใหค้วามรว่มมือ ช่วยเหลือในการท างานซึง่กนัและกนั 
- ใหค้วามเคารพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
- ใหค้วามใสใ่จดแูลทกุขส์ขุ และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- ใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณใ์นการท างานใหแ้ก่ผูร้ว่มงาน 
- หลีกเล่ียงการรบัของขวญั ของก านลัอนัมีมลูค่าสงูจากผูร้ว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- ไม่น าเรื่องสว่นตวัหรอืขอ้มลูของผูร้ว่มงานไปวิพากษว์ิจารณใ์นทางเสื่อมเสีย 
- ปฏิบตัิต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานดว้ยความสภุาพมีน า้ใจ และมนษุยส์มัพนัธอ์นัดี 
- ละเวน้การน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
- มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่าวรา้ยต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง และไม่ 

เป็นธรรม 

10.1.5 หน้าทีต่่อตนเอง 

- เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสม ละเวน้อบายมขุและการพนนัทกุประเภท 
- มีสจัจะตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
- พฒันาความรอบรูแ้ละความสามารถ เพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 
- ใชว้ิชาชีพในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 
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- งดเวน้การใชท้รพัยส์ิน อปุกรณ ์และเวลาปฏิบตัิงานของบรษิัทเพื่อประโยชนส์่วนตน 
- งดเวน้การน าต าแหน่งหนา้ที่และความเก่ียวขอ้งกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์

ทางการเมืองหรอืเพื่อสนบัสนนุพรรคการเมืองใดๆ  

10.2. ความขัดแย้งของผลประโยชน ์

10.2.1 พนักงานตอ้งหลีกเลี่ยงการขัดแยง้ระหว่างผลประโยชนส์่วนตัวและผลประโยชนข์องบริษัทในการ
ติดต่อกบัคูค่า้และบคุคลอื่นใด 

10.2.2 ระหว่างปฏิบตัิงานใหบ้ริษัท และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้  พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มลูที่ถือวา่เป็นความลบัของบรษิัทเพื่อประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทัง้สิน้ 

10.2.3 การที่พนกังานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรกึษาในบริษัท องคก์ร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะตอ้งไม่ขดั
ต่อประโยชน ์และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรง รวมทัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิตามระเบียบที่บริษัทก าหนด
ก่อน 

10.2.4 ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัท จะตอ้งแจง้ให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

10.2.5 พนกังานตอ้งไม่กูยื้มเงินจากคู่คา้ที่บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ย ยกเวน้สถาบนัการเงิน เน่ืองจากมีอิทธิพล
ตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะตวัแทนบรษิัท  

10.2.6 หา้มพนกังานจ่ายเงิน หรอืมอบทรพัยส์ินของบรษิัทแก่ผูใ้ดโดยไม่ไดร้บัอนมุตัิ 

10.3. การใช้ข้อมูลของบริษัท 

10.3.1 พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่ มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูลไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล 
คอมพิวเตอร ์หรอืในรูปแบบอื่นๆ 

10.3.2 หา้มพนกังานที่ไม่ไดร้บัมอบหมายเขา้ดขูอ้มลู ท าซ า้ เผยแพร ่ลบทิง้ ท าลาย หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลู
เปลี่ยนรหสัผ่านหรอืกระท าการอื่นใดที่ท  าใหเ้กิดความเสียหาย  

หมวดที ่11  บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

พนักงานมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีด้ว้ยความเขา้ใจ ยอมรบัและศรทัธา ระมัดระวงัและหลีกเลี่ยงมิใหมี้การ
ประพฤติผิดจรยิธรรม โดยพนกังานตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีอ้ย่างเครง่ครดั 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหรือไม่ก ากบัดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนเกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณจะถกูพิจารณาโทษทางวินยั 
ตามที่ก าหนดไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท” รวมถึงการรบัผิดชอบทางกฏหมายจากการด าเนินคดีที่มีโทษ
ทางแพ่ง และโทษทางอาญาตามแตก่รณี   
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ส่วนที ่3 จริยธรรมธุรกิจ 

การรักษาจริยธรรมธุรกิจ 

1.  บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ 

พนกังานมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจนีด้ว้ยความเขา้ใจ ยอมรบัและศรทัธา ระมดัระวงัและหลีกเลี่ยงมิใหมี้
การประพฤติผิดจริยธรรม โดยพนกังานตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและตอ้งปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่าง
เครง่ครดั 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหรือไม่ก ากับดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนเกิดการฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจจะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามที่ก าหนดไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษัท” รวมถึงการรบัผิดชอบทางกฏหมายจากการ
ด าเนินคดีที่มีโทษทางแพ่ง และโทษทางอาญาตามแตก่รณี   

2.  บุคคลทีม่ีหน้าทีดู่แลและส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ 

2.1  คณะกรรมการบรษิัท 

มีหนา้ที่รบัผิดชอบใหมี้การจัดท าจริยธรรมธุรกิจ และมีการทบทวนเป็นประจ า เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ส่งเสริมใหมี้การปฏิบตัิตามจริยธรรม
ธุรกิจอย่างเหมาะสม 

2.2  ผูบ้รหิารทกุระดบั มีหนา้ที่ 

1)  ส่งเสรมิใหมี้การปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
2)  ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตัิ รวมถึงรบัฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจ 
3)  ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรบัผิดชอบและจดัใหมี้ระบบจดัการที่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

และกฎระเบียบของบรษิัท 
4)  ก ากบัดแูลใหพ้นกังานปฏิบตัิงานตามขอ้ก าหนดและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

2.3  สายงานบรหิารทรพัยากรบคุคล หรอืหน่วยงานที่ดแูลทรพัยากรบคุคลมีหนา้ที่ อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัจรยิธรรม
ธุรกิจให ้ผูบ้ริหาร และพนกังานรบัทราบ รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานที่เขา้งานใหม่ในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน จะไดร้บัส าเนาจรยิธรรมธุรกิจ รวมทัง้การระบขุอ้ความที่แสดงถึงการยอมรบัที่
จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหผู้บ้ริหาร และพนักงานไดล้งนามรบัทราบ และยึดถือปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครดั 

จริยธรรมธุรกิจ 

1.  การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

         บริษัทใหค้วามส าคญักับการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ 
พนกังานของบริษัทจึงตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศ และขอ้บงัคบัของบริษัทอย่างเคร่งครดั ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และ
กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใชก้บับริษัท ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และ
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วัฒนธรรมอันดีงามของทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมทั้งแจง้ขอ้รอ้งเรียนและเบาะแสเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

แนวปฏิบัติ 

1.1 บุคลากรของบริษัทตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละ
พืน้ที่หรือประเทศที่จะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑต์่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนโดยตรงใหถ่ี้ถว้นและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้หากไม่
แน่ใจใหข้อค าปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา และหา้มปฏิบตัิไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค าแนะน า 

1.2 บุคลากรของบริษัทจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุนการกระท าที่เป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท
เม่ือพบว่าระเบียบ ขอ้ก าหนด ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือหนงัสือสั่งการของบริษัทแตกต่างจากที่บงัคบัใชใ้น
พืน้ที่หรอืประเทศนัน้ๆ ใหป้รกึษาหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก่อนด าเนินการใดๆ 

1.3 หากพบเจอการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและกฎเกณฑต์่างๆ ใหร้ายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนตาม “มาตรการการรอ้งเรียนและการแจง้
เบาะแส” ทนัที 

2.  การต่อต้านคอรรั์ปช่ัน 

บรษิัทมีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสงูสดุในการปฏิบตัิงานอย่างมีคณุธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
โดยสนบัสนนุและส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุระดบัเห็นความส าคญั และมีจิตส านึกในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้
จัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรบัหรือใหส้ินบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ 
บุคลากรของบริษัท จะไม่กระท าหรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของ
บรษิัทในทกุประเทศและทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 

2.1 บุคลากรของบริษัท จะไม่กระท าหรือสนับสนุนการใหส้ินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใตก้ารดูแล 
รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง การใหข้องขวัญทางธุรกิจและ
สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ มีความโปรง่ใสและไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐัหรือเอกชนด าเนินการที่
ไม่เหมาะสม  

2.2 บุคลากรของบริษัทตอ้งหลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรอง รวมทัง้ผลประโยชนอ์ื่นๆ จาก               
ผู้จัดจ าหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซือ้สินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งหากพบว่าบุคคลใดรับ
ผลประโยชนเ์กินกวา่ประเพณีอนัควร หรอื กระท าการใด ๆ ที่ท  าใหข้าดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน  

2.3 บคุคลนัน้อาจถกูสอบสวนหรอืถกูกล่าวหาวา่กระท าการทจุรติ ซึ่งจะถกูลงโทษตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน
หรือ ตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบรษิัทได ้ รวมถึงการกระท าหรือสนบัสนนุการเรียก รบัหรือให ้เงินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย                          
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2.4 บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่ใช้ต าแหน่งหรือสรา้งอิทธิพลใดๆ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อหา
ประโยชนไ์ม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม  

2.5 หากพบเจอการกระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นในบริษัท ใหร้ายงานใหห้ัวหนา้งาน ใหร้ายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรอืช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนตาม “มาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส” ทนัที 

3.  การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อผู้ถอืหุน้ 

บรษิัทตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการและบริษัทมีหนา้ที่สรา้งมลูค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวจึงก าหนดให้
พนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ 

3.1  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.2  ก ากับดูแลการด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดีและมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3.3  รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัท ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่งตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

3.4  ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือ 
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

3.5 บรษิัทตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

4.  การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อภาครัฐ 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทัง้ในส่วนงานของภาครฐั 
โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจจูงใจใหร้ฐั หรือพนักงานของรฐัด าเนินการที่                    
ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเนน้สรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได ้เช่น การ
พบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นตน้ 
โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ 

4.1  ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ หรอืหน่วยงานของรฐั 

4.2  ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือวิธี
ปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบรษิัทพงึรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 
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5. การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุค่าที่สดุของบริษัท เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายใหมี้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน   
การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ 

5.1  ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์ร ีและสิทธิสว่นบคุคล 

5.2  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ 

5.3  การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุริตใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

5.4  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ              
การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน 

5.5  ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน               
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 

5.6  หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 

5.7  เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

6. การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์โดยประสงคท์ี่จะใหมี้การสรา้งสรรค ์น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัทแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

6.1  มุ่งมั่นที่จะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

6.2  ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารที่มีคณุภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม 

6.3  ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารที่ถกูตอ้ง เพียงพอ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดย
ไม่มีการกลา่วเกินความเป็นจรงิทัง้ ในการโฆษณาหรอืในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูคา้ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้
เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรอืบรกิาร 

6.4  จดัใหมี้กระบวนการที่สามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้รกิารที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บรษิัทจะไดป้้องกนั
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป 

6.5  รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชนใ์นทางมิชอบ 
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7.  การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส  าคญัประการ
หนึ่งดว้ยความเสมอภาค และคานงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ 

7.1  บรษิัทประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัตอ่ไปนี ้

- มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้และคู่สญัญา 
- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 
- จัดใหมี้ระบบการจัดการ และติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น 

และปอ้งกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

7.2  บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่งยืนกับคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่อง
คณุภาพของสินคา้และบรกิารที่คุม้คา่กบัมลูค่าเงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกัน 

7.3  หา้มผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

7.4  ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชนส์่วนตวัหรอืผูอ้ื่น 

8.  การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื่อสรา้งความเช่ือถือใหก้ับเจา้หนี ้โดยบริษัทไดย้ึดหลกั
ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ 

8.1  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรอืที่ไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

8.2  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อ รว่มกนั
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

9. การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อคู่แข่งทางการค้า 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงคท์ี่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจ ภายใตก้าร 
แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้ดงันี ้

9.1  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
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9.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชนใ์น
การด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

9.3  ไม่กลา่วหาในทางรา้ย หรอืมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการคา้ 

9.4  ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ข่งทางการคา้ 

10. การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบทีม่ีต่อสังคมส่วนรวม 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะรว่มกา้ว
เดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนสืบไป บรษิัทจึงไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่าง
ตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

10.1  มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

10.2  มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน
องคก์ร 

10.3  ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทมีจิตส านกึและความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

10.4  เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถ่ินที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

10.5  ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนที่บริษัทตัง้อยู่             
มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน 

10.6  ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ ที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

10.7  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ
ทรพัยส์ิน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิัท โดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

10.8  มีนโยบายในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยบุคลากรของบริษัท หา้มการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่วา่จะดว้ยการเสนอให ้การใหค้ ามั่นสญัญา การเรียกรอ้ง การรอ้งขอ การใหห้รอืรบั
สินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทจุริต เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ที่ของรฐั การใหข้องขวญั 
ทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ์ื่นใด แก่เจา้หนา้ที่ของรฐัทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้ัน้ไม่
ขดัต่อกฎหมาย และจารตีประเพณีทอ้งถ่ิน 

11.  การจัดซือ้ 

การจดัซือ้เป็นกระบวนการส าคญัเพื่อก าหนดค่าใชจ้่ายและคณุภาพสินคา้และบริการที่บริษัทน ามาใชใ้นการด าเนิน
กิจการ จึงจ าเป็นตอ้งมีขัน้ตอนด าเนินการที่ใหป้ระโยชนส์งูสุดแก่บริษัทดว้ยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส 
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สามารถตรวจสอบและอธิบายได ้ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการปฏิบตัิตอ่คู่คา้อย่างเสมอภาคดว้ยการ
แข่งขนัที่เป็นธรรม เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการที่ใหป้ระโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

แนวปฏิบัติ 

11.1 จดัซือ้สินคา้และบริการ โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่าของราคาและคณุภาพของสินคา้และบริการ       
โดยกระบวนการจัดซือ้จะตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซือ้อย่างเคร่งครดัและโปร่งใสให้
สอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ รวมถึงใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นแก่คู่คา้ดว้ยวิธีการเปิดเผยและใหโ้อกาสคู่
คา้อย่างเท่าเทียมไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิต่อคูค่า้ และสง่เสรมิการแข่งขนัที่เป็นธรรมระหว่างคูค่า้ 

11.2 ในกรณีที่การจดัซือ้ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบวิธีการจดัซือ้ ตอ้งท าหนงัสือชีแ้จงมาที่หวัหนา้สงูสดุ
ของหน่วยงาน พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลของการจดัซือ้นัน้ 

11.3 ความสมัพนัธก์ับคู่คา้ควรจะเป็นไปดว้ยความเสมอภาค ไม่เรียกรอ้งประโยชนห์รือทรพัยส์ินอื่นใด วางตวั
เป็นกลาง ไม่ใกลช้ิดกบัคู่คา้ จนท าใหคู้่คา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที่อาจท าใหข้าดความโปรง่ใส ยตุิธรรม
และเท่าเทียมกนั  

11.4 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการจัดซือ้กับคู่สญัญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง คู่สมรส บุตร              
คูส่มรสของบตุร เป็นตน้ หรอืบรษิัทที่ตนเป็นเจา้ของ 

11.5 การด าเนินการเก่ียวกับการตรวจรบัสินคา้หรือบริการตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้
มั่นใจวา่สินคา้หรอืบรกิารที่ไดร้บัถูกตอ้งตรงตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในสญัญา หรอืขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซือ้ 
อาทิ ปรมิาณ คณุภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นตน้ 

12.  การใหห้รือรับของขวัญ หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด 

การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงการเลีย้งหรือรบัเลีย้งจากผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษัทใหส้ามารถกระท าไดใ้นวิสัยอันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ใหเ้รียกรอ้ง ให ้หรือรบั หรือ
สัญญาว่าจะให ้หรือจะรบัของขวัญ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูร้บั ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิวา่ดว้ยการให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ์ื่นใด  

แนวปฏิบัติ 

12.1 พนกังานของบรษิัท และ/หรอื ครอบครวั ไม่ควรเรียกรอ้ง และ/หรอืขอใหข้องขวญั หรอืทรพัยส์ิน หรอืประโยชน์
อื่นใดจากผูร้บัเหมา คูค่า้ ผูร้ว่มทนุ ลกูคา้ หรอืผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12.2 ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาวา่ไม่สมควรรบัของขวญั หรือทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหส้่งคืนแก่ผูใ้ห ้
โดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้หส้่งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อสง่ตอ่ใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล พิจารณาน าไป
จดัสรรใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษิัทโดยสว่นรวม 

12.3 ของขวญัที่มอบใหแ้ก่บรษิัท และมีคณุคา่แก่การระลกึถึงเหตกุารณท์ี่ส  าคญัๆ ของบรษิัท เช่น เมื่อมีการลงนาม
สญัญาการคา้ต่างๆ ของบริษัท เม่ือมีการรบัรางวลัต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือ
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สงัคม เป็นตน้ อนญุาตใหพ้นกังานของบริษัทรบัแทนบรษิัท แต่ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท และ
น าสง่ใหบ้รษิัทผ่านฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

12.4 พนกังานของบริษัท ไม่รบังาน บริการฟรี หรือคิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนลดพิเศษจากผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ 
หรอืผูร้บัเหมา เพื่อประโยชนส์่วนตน 

12.5 พนกังานของบริษัทไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะยินยอม หรือรูเ้ห็นเป็นใจให้
ญาติของตนรบัของขวญัจากพนกังานที่เป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามิได ้เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้
ของขวญัแก่กนั แตต่อ้งมีราคาหรอืมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

12.6 กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือให้ทั้งจากในประเทศหรือจาก
ต่างประเทศ ที่มีมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบเุป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นตอ้งรบัไวเ้พื่อรกัษา
ไมตรมีิตรภาพ หรอืความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุคล ผูร้บัจะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ 

12.7 พนักงานของบริษัทไม่ควรใหห้รือรบั หรือสญัญาว่าจะให ้หรือจะรบัประโยชนห์รือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระท าใดๆ ที่ เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบน หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันแก่พนักงานดว้ยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ที่ของรฐั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจา้หนา้ที่ของรฐั ทัง้ใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่ขดัต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน เวน้แต่
การใหข้องขวญัในช่วงเทศกาล หรอืตามประเพณีนิยม โดยตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

12.8 หน่วยงานที่ติดต่อกบัคู่คา้ ลกูคา้ ผูร้ว่มทนุ หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ดงักล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนีด้ว้ยอย่างสม ่าเสมอ 

12.9 หากพนกังาน หรือผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดจงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินี ้ใหถื้อว่าผูน้ัน้ประพฤติ
ปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัที่บรษิัทก าหนด และอาจถกูสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตัิดา้นบคุลากรของบรษิัท 

13.  การบริจาคเพือ่การกุศล และการใหเ้งนิสนับสนุน 

บรษิัทมีนโยบายที่ชดัเจนในการบรจิาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุตอ้งด าเนินการในนามบรษิัท ดว้ยความ
โปรง่ใส ตามระเบียบของบรษิัทและถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าเงินบรจิาคหรือเงินสนบัสนนุจะถกูน าไปใชเ้พื่อ
ประโยชนข์องสาธารณะ หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค ไม่ไดถ้กูน าไปเพื่อใชใ้นการอนัไม่สจุรติใดๆ  

แนวปฏิบัติ 

13.1 การใหเ้งินบรจิาคเพื่อการกุศลแก่องคก์รใดๆ ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนต์่อสงัคม ตอ้งเป็นองคก์รที่เช่ือถือ
ได ้และจะตอ้งด าเนินการในนามบรษิัทดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทที่ก  าหนดไว ้และ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าเงินบริจาคไดถ้กูใชเ้พื่อประโยชน์
ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาคอย่างแทจ้รงิ 
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13.2 การใหเ้งินสนบัสนนุแก่องคก์รหรือกิจกรรมใดๆ ตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสรมิธุรกิจ และ/หรอื ภาพลกัษณท์ี่ดี
ของบริษัท และตอ้งมีการระบุช่ือ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์ของบริษัทอย่างชัดเจน ด าเนินการดว้ยความ
โปรง่ใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทที่ก  าหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

13.3 บริษัทก าหนดใหมี้อ านาจด าเนินการในเรื่องการบริจาคและการใหเ้งินสนบัสนุน ที่ก  าหนดจ านวนและล าดบั
ชัน้ในการพิจารณาอนุมัติไวอ้ย่างชัดเจน และมีการเก็บหลกัฐานการอนุมัติ และบนัทึกบญัชีโดยฝ่ายบญัชี 
รวมถึงการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการบรจิาคและใหเ้งินสนบัสนนุ
เป็นไปโดยสจุรติและโปรง่ใส 

14. การเป็นกลางทางการเมือง 

บรษิัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองอย่างเครง่ครดั บรหิารงานตามกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โดยจะไม่ให้
การสนบัสนนุทางการเงินแก่พรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรอืกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ซึ่งรวมถึงการใชท้รพัยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะท าใหบ้รษิัทสญูเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/
หรือ ไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทใหค้วามเคารพใน
สิทธิเสรีภาพในการใชส้ิทธิทางการเมืองของพนกังานของบริษัททกุคน ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย  

แนวปฏิบัติ 

14.1 พนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง   
การเมืองไดอ้ย่างอิสระ ผ่านการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใชต้  าแหน่งในบริษัท  หรือช่ือ หรือตรา
บริษัท ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ  ทั้งนี ้
พนักงานของบริษัทตอ้งพึงระมัดระวังการกระท าใดๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่า บริษัทไดใ้หก้าร
สนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และตอ้งไม่รบกวนการท างานใหก้ับบริษัท  หรือ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

14.2 บริษัทใหค้วามส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรอืผูมี้อ  านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

14.3 บริษัทไม่มีนโยบายน าเงินทนุหรือทรพัยากรของบริษัทไปใชใ้นการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนบัสนุน
แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อผลประโยชนข์องนักการเมือง หรือ
พรรคการเมืองนัน้ๆ 

14.4 บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพ้รรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพืน้ที่ของบริษัท 
รวมถึงไม่ใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบรษิัทในการนัน้ 
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15. การส่ือสารทางการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาด มีส่วนส าคัญในการสรา้งค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม โดยแนะน า
โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารของบรษิัทไปสู่ประชาชน ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูไม่บิดเบือนหรือไ ม่
สมบรูณ ์และค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่   

แนวปฏิบัติ 

15.1 การสื่อสารทางการตลาดตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริงและค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและ          
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ 

15.2 บริษัทควรละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์และการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือที่อาจ
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิด 

15.3 บรษิัทควรละเวน้การโฆษณา หรอืใหข้่าวสารตอ่สื่อมวลชนที่บิดเบือน ความจรงิหรอืผิดวฒันธรรม ศีลธรรมอนั
ดี หรอืเป็นการใหร้า้ยปา้ยสีคูแ่ข่งขนั ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องรอ้งเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุม้ครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนหรือข้อคิดเห็น                  
หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไดร้บัผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
หรือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของบุคลากรของบริษัท เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุริต โดยการกระท าดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของรฐั จรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัท การกระท าที่อาจส่อถึงการ
ทจุรติ ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรบัตนเอง หรือผูอ้ื่น เช่น การ
ยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชั่น การฉอ้โกง เป็นตน้  

หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ร ้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส                       
โดยผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง
ก็จะท าใหบ้ริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ เม่ือรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ บริษัทจะพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตาม
เนือ้หาหรอืประเด็นที่ไดร้บัการรอ้งเรียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิอย่างยตุิธรรม โปรง่ใส และถกูตอ้ง พรอ้มทัง้
ติดตามความคืบหนา้เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการด าเนินการที่เหมาะสมกบัขอ้รอ้งเรยีนที่ไดร้บั 
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ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร /  
คณะท างานพิจารณารบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2525 ชัน้ 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ถนนพระราม 4  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
whistleblower@ananda.co.th 

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

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสผูก้ระท าผิด โดยจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้
รอ้งเรียนและใหข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว มีหนา้ที่เก็บรกัษา
ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลกัฐานไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผย เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตามวรรคหนึ่งขา้งตน้สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการ
เปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั และบริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไวใ้นระเบียบปฏิบัติงาน 
โดยมิใหถื้อวา่การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน มีความผิดทางวินยั แมว้า่การกระท าดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
บรษิัทได ้  

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต 

ในกรณีที่บริษัทพบว่า มีการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยไม่สุจริต หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนเป็นบุคลากรของ
บริษัท จะไดร้บัการลงโทษทางวินยั ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก หากกระท าการดงักล่าวท าใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย 
บรษิัทจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลดงักล่าว 

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 9 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

      

                                                                      (ดร. ณรงคช์ยั  อคัรเศรณี) 
                                                                        ประธานกรรมการบรษิัท  
                                                                            บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 



จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
หนา้ 23 จาก 23 

 

ใบลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบัติ 
 

 
ข้าพเจ้าได้รับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม รวมทั้งจะยึดถือ
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานอย่างเครง่ครดั 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................................  
    (.....................................................................)  
 
หมายเลขพนกังาน ............................................. 
 
วนั ........... / เดือน........................... / ปี............... 

 

 
 

 


