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สารจากประธานกรรมการ 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญัและมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี และตามหลกัปฏิบตัิสากล  

บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่ น ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการก าหนดความ
รบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และมาตรการในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชั่ นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ
บรษิัท และเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชั่นไดร้บัการพิจารณา และ
ปฏิบตัิอย่างเหมาะสม บรษิัทจงึไดจ้ดัท า “นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท (“บุคลากรของบริษัท”) ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียที่
เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นของบรษิัทในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่ นในทกุรูปแบบ บรษิัทส่งเสรมิใหท้กุ
คนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่ น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บังคับในการท างาน และขอความ
รว่มมือใหบุ้คลากรของบริษัท ศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่ น
ฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดั ผูท้ี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามย่อมถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัท โดยอาจไดร้บัการ
ลงโทษขัน้สงูสดุคือ เลิกจา้ง หรอืยกเลิกสญัญาจา้ง ในขณะเดียวกนั บรษิัทมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล
ทางลบต่อบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่ น แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้ริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ และใน
กรณีที่การฝ่าฝืนนัน้เก่ียวขอ้งกบัขอ้กฎหมาย ผูท้ี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามอาจถกูด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
อีกดว้ย  

 

 

               (ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
                    ประธานกรรมการ 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ค านิยาม 

บริษัท หมายถึง บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท 

การคอรรั์ปช่ัน หมายถึง การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ (Offering) การให้ค ามั่นสัญญา 
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกรอ้ง (Demanding) การใหห้รือรบั (Giving or 
Accepting) ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดกับเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบุคคลอื่นใดที่ท  า
ธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ  หรือ                
ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหไ้ดม้า หรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ ยกเวน้กรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรอืจารีต
ทางการคา้ใหก้ระท าได ้

การช่วยเหลือทาง
การเมือง 

หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การใหส้ิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รที่มี
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 

การบริจาคเพือ่การกุศล หมายถึง การบรจิาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงินใหก้บัองคก์ร
สาธารณกศุล โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

เงนิสนับสนุน หมายถึง เงินที่ไดใ้หห้รอืไดร้บั สิ่งของที่ไดใ้หห้รอืไดร้บั หรอืผลตอบแทนอื่นใดที่จะสามารถ
ค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน จากลกูคา้ คู่คา้ หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจตรา
สินคา้ หรอืช่ือเสียงของบรษิัท 

ค่าของขวัญ ค่าบริการ
ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     

หมายถึง การให ้ หรือรบัของขวญั ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง  และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   
ซึ่งไม่เป็นการกระท าที่กระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัท แต่เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง เป็นการให ้หรอืรบัในนามบรษิัท ไม่ใช่ในนามพนกังาน โดยเหมาะสมกบัเทศกาล 
เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไปอย่าง
เปิดเผย 

การจ่ายเงนิเพือ่อ านวย 

ความสะดวก  

หมายถึง ค่าใชจ้่ายจ านวนหนึ่งที่จ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็น
การใหเ้พียงเพื่อใหม้ั่นใจว่า เจา้หนา้ที่ของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดลุพินิจของเจา้หนา้ที่รฐั 
และเป็นการกระท าอันชอบดว้ยหนา้ที่ ของเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติ
บคุคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ 

เจ้าหน้าทีรั่ฐ / พนักงานรัฐ หมายถึง ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง คณะบุคคล หรือผูท้ี่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานทาง
ปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้
อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรอืมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอ่บคุคล 
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ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ไม่
ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซึ่งอาจขดัขวางหรือ
เป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชนส์งุสดุของบรษิัท 
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นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

1. หลักการทั่วไป 

บริษัทมีนโยบายหา้มบุคลากรของบริษัทยอมรบัหรือใหก้ารสนบัสนนุการคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบริษัทและก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด 
ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงธุรกิจของบริษัท 
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

2. การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง
หรอืกลุม่การเมืองใดๆ โดยบรษิัทมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง ดงันี ้

(1) บรษิัทด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เขา้ไปมีสว่นรว่ม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด หรอืผูมี้อ  านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงินทนุหรอืทรพัยากรของบรษิัทไปใชส้นบัสนนุ ไม่วา่โดย
ทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรอืนกัการเมืองใดๆ 

(2) บคุลากรของบรษิัทมีสิทธิเสรภีาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนญู แตท่ัง้นีต้อ้ง
ไม่อา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรพัยส์ิน อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช ้เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการ
ใดๆ ทางการเมือง หรอืกระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บรษิัทมีส่วนเก่ียวขอ้งหรอืใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรม
ดงักล่าว 

(3) บรษิัทแจง้ใหบ้คุลากรของบรษิัททราบวา่ บรษิัทจะไม่เขา้รว่มหรอืใหค้วามช่วยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง 

3. การบริจาคเพือ่การกุศล และเงนิสนับสนุน 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่า  
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางให้เกิดการคอรร์ัปชั่นโดยการก าหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน ตลอดจน
กระบวนการในการตรวจสอบและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนบัสนุนเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
เป็นไปตามระเบียบของบรษิัทและถกูตอ้งตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษิัทมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล และเงิน
สนบัสนนุดงันี ้

(1) กิจกรรมการบรจิาคเงินและการจ่ายเงินสนบัสนนุจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้ง และมีความสมัพนัธก์บัแผนงาน 
นโยบาย และวตัถปุระสงคข์องบรษิัท รวมทัง้มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มตน้และระยะเวลาสิน้สดุที่แน่ชดั 
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(2) บริษัทก าหนดหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจนในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้นวตัถุประสงคต์่างๆ 
โดยการเบิกจ่ายทกุครัง้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูมี้อ  านาจของบรษิัท รวมทัง้ตอ้งมีการระบจุ านวนเงินและแหล่งที่
น าเงินไปใชห้รอืผูร้บัเงิน ตลอดจนจดัเก็บหลกัฐาน หรอืใบเสรจ็รบัเงินไวเ้พื่อการตรวจสอบอย่างครบถว้น 

(3) บคุลากรของบรษิัทที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทเขา้รว่มบรจิาคเพื่อการกศุลหรอืเงินสนบัสนนุจะตอ้งจดัท าแบบค าขออนมุตัิ
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนบัสนุนโดยระบุ ช่ือผูร้บับริจาคและหรือผูร้บัการสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์อ ง
การบรจิาคหรือสนบัสนนุ พรอ้มแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนมุตัิจากผูมี้อ  านาจอนมุตัิของบรษิัท ตลอดจนน าส่ง
หลกัฐาน หรอืใบเสรจ็รบัเงินใหฝ่้ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อการตรวจสอบอย่างครบถว้น 

(4) การติดตามและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้กระท าเพื่อการ
คอรร์ปัชั่น ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากบัและตรวจสอบภายใน 

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

บรษิัทมีนโยบายหา้มบคุลากรของบรษิัท เรยีกรอ้ง รบั ให ้สญัญาวา่จะให ้ทรพัยส์ินหรือสิ่งมีคา่ใดๆ หรอืประโยชนอ์ื่นใดกบั
ลกูคา้ คู่คา้ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจเพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่าย
ดงักล่าว เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหข้องขวญัแก่กัน แต่ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่
มลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือตามระเบียบบริษัทที่ก  าหนด 
โดยบรษิัทก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ดงันี ้

(1) หา้มบุคลากรของบริษัท เรียกรอ้ง รบั ให ้สญัญาว่าจะให ้ทรพัยส์ินหรือสิ่งมีค่าใดๆ หรือประโยชนอ์ื่นใดจากลูกคา้    
คู่คา้ และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษัทโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทัง้เป็นการส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอื่น 
ซึ่งอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความล าเอียง หรือเกิดความล าบากใจ ซึ่งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์ี่ขดักนัได ้

(2) การรบัหรือใหด้งักล่าว จะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการแลกเปลี่ยน
อย่างชดัเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชนต์อบแทน ท าใหเ้กิดการยินยอมผ่อนปรนใน
ขอ้ตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ ทัง้นี ้ในการใหข้องขวญัของบรษิัทนัน้ จะตอ้งใหใ้น
นามบริษัท ไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดท าเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทก็ได้ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกบัเทศกาล หรอืสถานการณ ์

(3) บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่รบัของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่
ปกติ อย่างไรก็ตาม บคุลากรของบรษิัทสามารถรบัของขวญั และ/หรือ ค่าบรกิารตอ้นรบั และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ได ้
หากเป็นไปตามเทศกาลหรอืธรรมเนียมปฏิบตัิโดยปกติ   

(4) หา้มรบัของขวญั หรือค่าบรกิารตอ้นรบั หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่มีมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีที่มลูค่าเกินกว่า 
3,000 บาท ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือตามระเบียบบริษัทที่ก  าหนด หรือ
ของขวญัที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก านัล เป็นตน้ เม่ืออยู่ในสถานการณท์ี่ไม่อาจ
ปฏิเสธการรบัของขวญั หรือผลประโยชนด์งักล่าวไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัอาจรบัของขวญัหรือผลประโยชนไ์วก้่อน โดย
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จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัท าแบบรายงานการรบัของขวญั ส่งใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล ทัง้นี ้ บริษัท จะ
พิจารณาน าสิ่งของ/ของขวญัที่ไดร้บัไปด าเนินการตามความเหมาะสม   

(5) บริษัทจะประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรของบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับของขวญั การบริการตอ้นรบั 
และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ของบรษิัท เป็นประจ าทกุปี หรอืผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่บรษิัทมีอยู่  

(6) บริษัทจะประชาสัมพันธ์ หรือแจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททราบถึงนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับของขวญั การบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของบริษัท ผ่านช่องทาง หรือระบบ
การสื่อสาร เอกสารของบรษิัท หรอืแผ่นพบัที่ใชป้ระชาสมัพนัธกิ์จกรรมของบรษิัท เป็นตน้ 

5. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

บรษิัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินคา่อ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ด าเนินการใดๆ และไม่
ยอมรบัการกระท าใดๆ เพื่อแลกกบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดยบรษิัทมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) ห้ามบุคลากรของบริษัท ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ค่าอ านวยความสะดวก หรือทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด                 
แก่เจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการ อนัส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

(2) การติดต่องานกบัภาครฐั จะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

6. การว่าจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าทีรั่ฐ 

การว่าจา้งพนกังานรฐั / เจา้หนา้ที่รฐั เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทุจริตคอรร์ปัชั่นอนัเน่ืองมาจากผลประโยชนท์ับซอ้น 
โดยอาจท าใหล้ดทอนความเป็นกลางในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัเพื่อผลประโยชนส์ูงสุดของรฐั เพื่อป้องกัน 
สถานการณด์งัลา่ว บรษิัทไม่มีนโยบายจา้งพนกังานรฐั / เจา้หนา้ที่รฐัเป็นพนกังาน 

7. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที่ว่าการตดัสินใจใดๆ  ในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์โดยบรษิัทมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันี ้

(1) บริษัทก าหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้ริษัทมี
ขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่ งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชนข์องบรษิัท บรษิัทย่อย หรอืบคุคลที่มีส่วนเสียได ้

(2) ก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการที่พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบถึงความสมัพนัธห์รือการ
มีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรม
นัน้ ๆ  
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(3) บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิัท ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

แนวทางปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

(1) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบรษิัท จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บรษิัทจะก าหนดขึน้ในอนาคต 

(2) หา้มบคุลากรของบรษิัท เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นเพื่อประโยชนท์ัง้ต่อบรษิัท ตนเอง ครอบครวั 
เพื่อน คนรูจ้กั และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

(3) บคุลากรของบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท และ
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(4) บุคลากรของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยอาจไดร้บัการลงโทษขัน้สูงสุดคือ เลิกจา้งหรือยกเลิกสญัญาจา้ง  ในขณะเดียวกันบริษัทมี
นโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบคุลากรของบรษิัทที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่นแมว้่าการกระท า
นัน้จะท าใหบ้ริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่การฝ่าฝืนนัน้ มีความเก่ียวขอ้งกับขอ้กฎหมาย ผูท้ี่ฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบตัิอาจถกูด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอีกดว้ย 

(5) บุคลากรของบริษัทไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็น หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นโดย
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว ้และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัท 

(6) บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบรษิัทที่ปฏิเสธหรือแจง้เรื่องการคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการแจง้และรายงานการคอรร์ปัชั่นตามที่บริษัท 
ก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

(7) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถขอ
ค าแนะน า แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรอืรอ้งเรยีน กรณีที่เก่ียวกบัการคอรร์ปัชั่น 

(8) บริษัทสื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรของบริษัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เก่ียวกับการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นเพื่อใหบุ้คลากรของบริษัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้
รวมถึง การแจง้ใหบุ้คคลภายนอกทราบว่า นโยบายของบริษัท คือการปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยในการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

(9) บริษัทจดัใหมี้การบริหารความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จดัล าดับความส าคญัและก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมกบัความเสี่ยงที่ประเมินได ้รวมทัง้ติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการที่ไดด้  าเนินการไปแลว้ 
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(10) บริษัทจดัใหมี้ระเบียบก าหนดอ านาจอนุมตัิรายการธุรกิจที่ชดัเจน รดักุม และมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

(11) บรษิัทจดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอต่อการน าไปปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่สามารถป้องกนั
การเกิดคอรร์ปัชั่นในการด าเนินธุรกิจ 

(12)  บรษิัทจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน บญัชี กระบวนการ
บริหารบุคลากร กระบวนการการจัดซือ้จัดจ้าง และกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท 
นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีการสื่อสารผลการควบคมุภายในใหบ้คุลากรที่รบัผิดชอบทราบ 

(13) บริษัทจดัใหมี้กระบวนการบริหารบุคลากรที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น
ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง  การจัด
โครงสรา้งองคก์รใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที่งานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจวา่มีทรพัยากรและ
บคุลากรที่มีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ 

(14) บริษัทจัดใหมี้กระบวนการที่เหมาะสมเก่ียวกับการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นเพื่อใหม้ั่นวา่ นโยบายมีความครบถว้น เพียงพอ และทนัตอ่สถานการณ ์

(15) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบน เป็นการกระท าที่
ยอมรบัไม่ได ้และมุ่งมั่นที่จะพฒันาบคุลากรใหมี้จิตส านกึที่ดี 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ในการก าหนดและการก ากับดูแลใหมี้ระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่สอบทานใหบ้รษิัทมีการปฎิบตัิเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการต่อตา้น
การคอรร์ปัชั่น รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานตา่งๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบปฏิบตัิ และ
มาตรฐานทางจรยิธรรมที่ดี 

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและส่งเสริม
สนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุหน่วยงานรวมทัง้ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับและ
บทบญัญตัิของกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง    
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(4) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงาน วา่เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ ระเบียบค าสั่งในการปฏิบตัิงานและอ านาจอนมุตัิด าเนินการตลอดจนบทบญัญัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีระบบการควบคมุภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชั่นที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

(5) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหนา้ที่และรบัผิดชอบ ในการใหค้ าปรกึษาหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งท าการประเมินความเสี่ยง
ดา้นการคอรร์ปัชั่น และก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้  

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
การคอรร์ปัชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น รวมถึงการละเมิดนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้รอ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนรว่มในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชนข์องบรษิัท 

(1) การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน 

เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรียน
และการแจง้เบาะแส ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่การรบัเรื่องรอ้งเรยีน การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครอง
ผูแ้จง้เรื่องและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียน ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ที่ไดร้บัผลกระทบหรอื
มีความเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท หรือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของบคุลากรของบรษิัทเก่ียวกบั
การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอรร์ปัชั่น โดยการกระท าดงักล่าวตอ้งเขา้ข่าย
การกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรฐั หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท การกระท าที่อาจส่อถึงการคอรร์ปัชั่น ซึ่งหมายถึง การ
กระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น  

หากผูใ้ดพบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานหรือการท ากิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆ ที่อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นหรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท จะตอ้งแจง้หรือรายงานขอ้มลู 
ดงักล่าวต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามช่องทางในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสที่ก าหนดไว ้  

(2) ช่องทางในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 

 

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 
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(3) การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสผูก้ระท าผิด โดยจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผู้
รอ้งเรยีนและใหข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว มีหนา้ที่เก็บรกัษา
ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลกัฐานไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผย เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตามวรรคหนึ่งขา้งตน้สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการ
เปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั และบริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไวใ้นระเบียบปฏิบตัิงาน 
โดยมิใหถื้อว่าการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน มีความผิดทางวินยั แมว้่าการกระท าดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บรษิัทได ้  

(4) การรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสโดยไม่สจุรติ 

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

การตดิตามและการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทก าหนดใหมี้การทบทวนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นประจ าอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยทกุหน่วยงานตามโครงสรา้งองคก์รมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบรว่มกนัในการทบทวนใหเ้ป็นไปอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะท างานโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นจะเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

การอบรมและการส่ือสาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและมาตรการในการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหบุ้คลากรของบรษิัท และบคุคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท รวมถึงการแจง้ให้
บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ ไดร้บัทราบและปฎิบตัิตาม ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของบริษัท การประชาสมัพันธ์ เว็บไซตข์องบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า บริษัทเป็นองคก์รที่
ปราศจากการคอรร์ปัชั่นมีความโปรง่ใสในการด าเนินงานและสามารถตรวจสอบได ้

(1) แนวทางปฎิบตัิในการสื่อสารใหบ้คุคลทั่วไปรบัทราบ 

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

(ก) เลขานุการบริษัทจะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับเรื่องนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่กรรมการบริษัททุกคน
ทราบ รวมทัง้จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่เก่ียวกับเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อตา้น
การคอรร์ปัชั่น รวมถึงการมอบส าเนานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหก้รรมการ 
รวมทัง้การระบขุอ้ความที่แสดงถึงการยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้รรมการได้
ลงนามรบัทราบ และยดึถือปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

(ข) สายงานบรหิารทรพัยากรบคุคลมีหนา้ที่ อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชั่นให ้ผูบ้ริหาร และพนักงานรบัทราบ รวมทั้งผูบ้ริหารและพนักงานที่เขา้งานใหม่ในการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่  

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน จะไดร้บัส าเนานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้การระบุ
ขอ้ความที่แสดงถึงการยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนกังานไดล้งนาม
รบัทราบ และยดึถือปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

(3) การสื่อสารใหล้กูคา้หรอืคูค่า้ทราบ 

(ก) บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้รกิาร 
และผูร้บัเหมาทราบ ตัง้แต่เริ่มตน้ความสัมพันธท์างธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ บริษัท 
สนบัสนนุใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูร้บัเหมายึดมั่นในการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น 

(ข) การจัดท าเอกสาร สัญญา โดยระบุเง่ือนไขหรือขอ้สังเกตใหก้ับลูกคา้หรือคู่คา้ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นของบรษิัท 

การบริหารความเส่ียงด้านการคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทจัดใหมี้การบริหารความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
มาตรการที่เหมาะสม รวมทัง้ติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการที่ไดด้  าเนินการไปแลว้อย่างสม ่าเสมอ โดยระบุงานที่มี
ความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  

การบันทกึและการเก็บรักษาข้อมูล 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกบัรายงานขอ้มลู บญัชี และการเงิน และ
บริษัทไม่ยอมใหมี้การบนัทึกขอ้มลูที่เป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือท าการตกแต่งบญัชี รวมทัง้จะตอ้งไม่มีบญัชีนอกงบการเงิน
เพื่อใชส้นบัสนนุหรอืปกปิดการคอรร์ปัชั่น 
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บริษัทมีระบบการเก็บรกัษาและป้องกันขอ้มูล โดยก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ถึงขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์รวมทัง้
จดัเก็บเอกสาร บนัทึกต่างๆ และรายงานทางการเงินเป็นหมวดหมู่ เพื่อใหม้ั่นใจว่าข้อมลูดงักล่าวมีระบบการเก็บรกัษาที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได ้

การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

บรษิัทไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการก ากบัดแูลกิจการ และกิจกรรมที่ส  าคญั หรือระบบงานต่างๆ ของบริษัท 
เช่น การด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง การด าเนินงานดา้นพาณิชย ์เป็นตน้ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้รวมทัง้ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง           

บรษิัทไดก้ าหนดขัน้ตอนในการรายงานผลการตรวจสอบ ดงันี ้

1) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) หากพบวา่มีประเด็นเรง่ดว่น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ตรงไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบทนัที 
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการด าเนินงานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเป็นประจ าทุกไตรมาส
และทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูและรายงานทางการเงิน หรือบญัชีเป็นไปอย่างถกูตอ้ง เช่ือถือได ้ทนัเวลา และสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของกฏหมาย 

นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 9 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

        

 

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

ขา้พเจา้ไดร้บันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นแลว้ ขา้พเจา้จะศึกษาและยอมรบัที่จะปฏิบตัิตาม รวมทัง้จะยึดถือนโยบาย
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานอย่างเครง่ครดั  
 
 
 

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

 


