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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาคัญและมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และตามหลักปฏิบตั ิสากล
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้านการคอร์รปั ชั่ น ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีนโยบายการกาหนดความ
รับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และมาตรการในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รปั ชั่ นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนิน การทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชั่นได้รบั การพิจารณา และ
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม บริษัทจึงได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น” เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิท่ีชดั เจนให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท (“บุคลากรของบริ ษัท ”) ยึดถื อในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องได้รบั ทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่ นในทุกรูปแบบ บริษัทส่งเสริมให้ทกุ
คนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่ น โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทางาน และขอความ
ร่วมมือให้บุคลากรของบริษัท ศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่ น
ฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผูท้ ่ีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัท โดยอาจได้รบั การ
ลงโทษขัน้ สูงสุดคือ เลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่ น แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และใน
กรณีท่ีการฝ่ าฝื นนัน้ เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ผูท้ ่ีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามอาจถูกดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
อีกด้วย

(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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คานิยาม
บริษัท

หมายถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

บุคลากรของบริษัท

หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท

การคอร์รัปชั่น

หมายถึ ง การกระท าใดๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การน าเสนอ (Offering) การให้ค ามั่น สัญ ญา
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ (Giving or
Accepting) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทา
ธุ ร กิ จ กับ บริษั ท ไม่ ว่า จะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม เพื่ อ ให้บุค คลดัง กล่ า วปฏิ บัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ ยกเว้นกรณีท่กี ฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือจารีต
ทางการค้าให้กระทาได้

การช่วยเหลือทาง
การเมือง

หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงิน หรือในรู ปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้น

การบริจาคเพือ่ การกุศล

หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคานวณได้เป็ นตัวเงินให้กบั องค์กร
สาธารณกุศล โดยไม่หวังผลตอบแทน

เงินสนับสนุน

หมายถึง เงินที่ได้ให้หรือได้รบั สิ่งของที่ได้ให้หรือได้รบั หรือผลตอบแทนอื่นใดที่จะสามารถ
คานวณได้เป็ นตัวเงิน จากลูกค้า คู่คา้ หุน้ ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจตรา
สินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท

ค่าของขวัญ ค่าบริการ
ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายถึง การให้ หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ซึ่งไม่เป็ นการกระทาที่กระทบกับผลการดาเนินงานของบริษัท แต่เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็ นการให้ หรือรับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล
เช่น ช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุ ษจีน ซึ่งถื อเป็ นธรรมเนียมปกติ และเป็ นไปอย่าง
เปิ ดเผย

การจ่ายเงินเพือ่ อานวย

หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่งที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ น
การให้เพียงเพื่อให้ม่ นั ใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ นการ
กระตุน้ ให้ดาเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั
และเป็ นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น รวมทั้งเป็ นสิทธิ ท่ีนิติ
บุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

ความสะดวก

เจ้าหน้าทีร่ ัฐ / พนักงานรัฐ

หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผูท้ ่ีปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทาง
ปกครอง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย ข้อ พิพ าท คณะกรรมการหรือ บุค คลซึ่ง มี ก ฎหมายให้
อานาจในการออกกฎ คาสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล
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ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือ
เป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงุ สุดของบริษัท
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1. หลักการทั่วไป
บริษัทมีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัทยอมรับหรือให้การสนับสนุนการคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด
ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงธุรกิจของบริษัท
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
2. การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือกระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
หรือกลุม่ การเมืองใดๆ โดยบริษัทมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี ้
(1) บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เข้าไปมีสว่ นร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด หรือผูม้ ีอานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
(2) บุคลากรของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ทงั้ นีต้ อ้ ง
ไม่อา้ งความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมื อใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ใดๆ ทางการเมือง หรือกระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าว
(3) บริษัทแจ้งให้บคุ ลากรของบริษัททราบว่า บริษัทจะไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง
3. การบริจาคเพือ่ การกุศล และเงินสนับสนุน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ม่ ันใจว่า
กิ จกรรมดังกล่าวไม่ไ ด้เป็ นช่ องทางให้เกิ ดการคอร์รัปชั่น โดยการก าหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ ชัดเจน ตลอดจน
กระบวนการในการตรวจสอบและติดตามเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนเป็ นไปอย่างโปร่งใส
เป็ นไปตามระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล และเงิน
สนับสนุนดังนี ้
(1) กิจกรรมการบริจาคเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง และมีความสัมพันธ์กบั แผนงาน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทัง้ มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิน้ สุดที่แน่ชดั
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(2) บริษัทกาหนดหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจนในการนาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
โดยการเบิกจ่ายทุกครัง้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจของบริษัท รวมทัง้ ต้องมีการระบุจานวนเงินและแหล่งที่
นาเงินไปใช้หรือผูร้ บั เงิน ตลอดจนจัดเก็บหลักฐาน หรือใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
(3) บุคลากรของบริษัทที่ประสงค์จะให้บริษัทเข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนจะต้องจัดทาแบบคาขออนุมตั ิ
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนโดยระบุ ชื่อผูร้ บั บริจาคและหรือผูร้ บั การสนับสนุนและวัตถุประสงค์ขอ ง
การบริจาคหรือสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริษัท ตลอดจนนาส่ง
หลักฐาน หรือใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
(4) การติดตามและสอบทานเพื่อให้ม่ ันใจว่าการบริจาคเพื่ อการกุศลหรือการใช้เงินสนับสนุนไม่ไ ด้ กระทาเพื่อการ
คอร์รปั ชั่น ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการกากับและตรวจสอบภายใน
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัทมีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัท เรียกร้อง รับ ให้ สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือสิ่งมีคา่ ใดๆ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับ
ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ หรือการกระทาใดๆ ที่เข้าข่าย
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิ น 3,000 บาท ในกรณีท่ี
มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามระเบียบบริษัทที่กาหนด
โดยบริษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี ้
(1) ห้ามบุคลากรของบริษัท เรียกร้อง รับ ให้ สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่าใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า
คู่คา้ และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ บริษัทโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทัง้ เป็ นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานอย่างไม่เป็ นธรรม เกิดความลาเอียง หรือเกิดความลาบากใจ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ขี ดั กันได้
(2) การรับหรือให้ดงั กล่าว จะต้องไม่ทาให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็ นการแลกเปลี่ยน
อย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้เกิดการยิ นยอมผ่อนปรนใน
ข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ทัง้ นี ้ ในการให้ของขวัญของบริษัทนัน้ จะต้องให้ใน
นามบริษั ท ไม่ ใ ช่ ใ นนามส่ ว นตัว โดยอาจจัด ท าเป็ น ของขวัญ ที่ มี ต ราสัญ ลัก ษณ์ข องบริษั ท ก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้มี ค วาม
เหมาะสมกับเทศกาล หรือสถานการณ์
(3) บุคลากรของบริษัทต้องไม่รบั ของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
ปกติ อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษัทสามารถรับของขวัญ และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
หากเป็ นไปตามเทศกาลหรือธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยปกติ
(4) ห้ามรับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่มีมลู ค่าเกิน กว่า 3,000 บาท ในกรณีท่ีมลู ค่าเกินกว่า
3,000 บาท ต้องได้รบั การพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือตามระเบียบบริษัทที่ กาหนด หรือ
ของขวัญที่เป็ นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกานัล เป็ นต้น เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจ
ปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ในขณะนัน้ ผูร้ บั อาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้ก่อน โดย
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จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทันที และจัดทาแบบรายงานการรับ ของขวัญ ส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี ้ บริษัท จะ
พิจารณานาสิ่งของ/ของขวัญที่ได้รบั ไปดาเนินการตามความเหมาะสม
(5) บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท เป็ นประจาทุกปี หรือผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่
(6) บริษัทจะประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ หรือ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบถึงนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท ผ่านช่องทาง หรือระบบ
การสื่อสาร เอกสารของบริษัท หรือแผ่นพับที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท เป็ นต้น
5. การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดาเนินการใดๆ และไม่
ยอมรับการกระทาใดๆ เพื่อแลกกับการอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ห้ามบุคลากรของบริษั ท ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ค่าอานวยความสะดวก หรือทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ื น ใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ ประวิงการกระทาการ อันส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
(2) การติดต่องานกับภาครัฐ จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. การว่าจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าทีร่ ัฐ
การว่าจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าที่รฐั เป็ นการเพิ่มความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รปั ชั่นอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยอาจทาให้ลดทอนความเป็ นกลางในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ เพื่อป้องกัน
สถานการณ์ดงั ล่าว บริษัทไม่มีนโยบายจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าที่รฐั เป็ นพนักงาน
7. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยบริษัทมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
(1) บริษัทกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมี
ข้อมูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีส่วนเสียได้
(2) กาหนดให้ผทู้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการ
มีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรม
นัน้ ๆ
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(3) บุคลากรของบริษัทต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัท ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
แนวทางปฏิบัตติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(1) การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอ่นื ใดที่บริษัทจะกาหนดขึน้ ในอนาคต
(2) ห้ามบุคลากรของบริษัท เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชั่นเพื่อประโยชน์ทงั้ ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว
เพื่อน คนรูจ้ กั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั่นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) บุคลากรของบริษัทที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยอาจได้รบั การลงโทษขัน้ สูงสุดคือ เลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกันบริษัทมี
นโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่นแม้ว่าการกระทา
นัน้ จะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีท่ีการฝ่ าฝื นนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ผูท้ ่ีฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิอาจถูกดาเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอีกด้วย
(5) บุคลากรของบริษัทไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชั่นโดย
ต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
(6) บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการ คอร์รปั ชั่น ตามที่ บ ริษัท
กาหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
(7) บริษั ท จัด ให้มี ช่ อ งทางในการสื่ อ สารที่ ป ลอดภัย ให้บุค ลากรของบริษั ท และผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุก ฝ่ าย สามารถขอ
คาแนะนา แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน กรณีท่เี กี่ยวกับการคอร์รปั ชั่น
(8) บริษัทสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้คาปรึกษาแก่บุคลากรของบริษัทและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้
รวมถึง การแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบว่า นโยบายของบริษัท คือการปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านคอร์รปั ชั่น
(9) บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญและกาหนด
มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
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(10) บริษัทจัดให้มีระเบียบกาหนดอานาจอนุมตั ิรายการธุรกิจที่ชดั เจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
(11) บริษัทจัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายที่สามารถป้องกัน
การเกิดคอร์รปั ชั่นในการดาเนินธุรกิจ
(12) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่นั ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี กระบวนการ
บริหารบุคลากร กระบวนการการจัดซือ้ จัดจ้าง และกระบวนการอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บัติงานของ บริษัท
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บคุ ลากรที่รบั ผิดชอบทราบ
(13) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
ตั้ง แต่ก ารคัด เลื อกบุค ลากร การฝึ ก อบรม การประเมิ นผลงาน การให้ผ ลตอบแทน การเลื่ อ นต าแหน่ ง การจัด
โครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการดาเนินการเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีทรัพยากรและ
บุคลากรที่มีทกั ษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นไปปฏิบตั ิ
(14) บริษัทจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นเพื่อให้ม่นั ว่า นโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
(15) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รปั ชั่น การให้หรือรับสินบน เป็ นการกระทาที่
ยอมรับไม่ได้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกที่ดี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกาหนดและการกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ สร้า งความมั่น ใจให้ฝ่ ายบริ ห ารได้ต ระหนัก และให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการปฎิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้าน
การคอร์รปั ชั่น รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ ันใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี
(3) ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารและผู้บ ริห ารทุก ระดับ มี ห น้า ที่ แ ละรับ ผิ ด ชอบในการก าหนดให้มี ร ะบบและส่ ง เสริม
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทัง้ ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ
บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(4) ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการปฏิบตั ิงาน ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบคาสั่งในการปฏิบตั ิงานและอานาจอนุมตั ิดาเนินการตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่า มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชั่นที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
(5) ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการให้คาปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการประเมินความเสี่ยง
ด้านการคอร์รปั ชั่น และกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษัทได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
การคอร์รปั ชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงการละเมิดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น โดยมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็ นความลับ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนและผูม้ ีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
(1) การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสรุปผล รวมถึงการคุม้ ครอง
ผูแ้ จ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสีย ที่ได้รบั ผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับ
การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รปั ชั่น โดยการกระทาดังกล่าวต้องเข้าข่าย
การกระทาที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท การกระทาที่อาจส่อถึงการคอร์รปั ชั่น ซึ่งหมายถึง การ
กระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่มี ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื
หากผูใ้ ดพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานหรือการทากิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆ ที่อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์รปั ชั่นหรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท จะต้องแจ้งหรือรายงานข้อมูล
ดังกล่าวต่อผูท้ ่เี กี่ยวข้องตามช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่กาหนดไว้
(2) ช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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
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เว็บไซต์

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

(3) การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสผูก้ ระทาผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้
ร้องเรียนและให้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกาหนด
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่งข้างต้นสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย และบริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงาน
โดยมิให้ถือว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีความผิดทางวินยั แม้ว่าการกระทาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัทได้
(4) การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สจุ ริต
ในกรณีท่ีบริษัทพบว่า มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนเป็ นบุคลากรของ
บริษัท จะได้รบั การลงโทษทางวินยั ในกรณีเป็ นบุคคลภายนอก หากกระทาการดังกล่าวทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย
บริษัทจะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว
การติดตามและการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทกาหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นเป็ นประจาอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการทบทวนให้เป็ นไปอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะทางานโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชั่นจะเป็ นผู้
รวบรวมและนาเสนอต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การอบรมและการสื่อสาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและมาตรการในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้บุคลากรของบริษัท และบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแจ้งให้
บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ได้รบั ทราบและปฎิบตั ิตาม ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของบริษัท การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า บริษัทเป็ นองค์กรที่
ปราศจากการคอร์รปั ชั่นมีความโปร่งใสในการดาเนินงานและสามารถตรวจสอบได้
(1) แนวทางปฎิบตั ิในการสื่อสารให้บคุ คลทั่วไปรับทราบ
(ก) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report )
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(2) แนวทางปฎิบตั ิในการสื่อสารให้บคุ ลากรของบริษัททราบ
(ก) เลขานุการบริษัทจะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ให้แก่กรรมการบริษัททุกคน
ทราบ รวมทัง้ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้าน
การคอร์รปั ชั่น รวมถึงการมอบสาเนานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้กรรมการ
รวมทัง้ การระบุขอ้ ความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้กรรมการได้
ลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(ข) สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่นให้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ รวมทั้งผูบ้ ริหารและพนักงานที่เข้างานใหม่ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน จะได้รบั สาเนานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ การระบุ
ข้อความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานได้ลงนาม
รับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(3) การสื่อสารให้ลกู ค้าหรือคูค่ า้ ทราบ
(ก) บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้แก่ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า/ให้บริการ
และผูร้ บั เหมาทราบ ตัง้ แต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ บริษัท
สนับสนุนให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผูร้ บั เหมายึดมั่นในการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น
(ข) การจัดทาเอกสาร สัญญา โดยระบุเงื่อนไขหรือข้อสังเกตให้กับลูกค้าหรือคู่คา้ ทราบถึงนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่นของบริษัท
การบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญ และกาหนด
มาตรการที่เหมาะสม รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว อย่างสม่าเสมอ โดยระบุงานที่มี
ความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิด ประสิทธิ ภาพในการ
ดาเนินงาน
การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้ กฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับรายงานข้อมูล บัญชี และการเงิน และ
บริษัทไม่ยอมให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทาการตกแต่งบัญชี รวมทัง้ จะต้องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบการเงิน
เพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิ ดการคอร์รปั ชั่น
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บริษัทมีระบบการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูล โดยกาหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
จัดเก็บเอกสาร บันทึกต่างๆ และรายงานทางการเงินเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้ อมูลดังกล่าวมีระบบการเก็บรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัตติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกากับดูแลกิจการ และกิจกรรมที่สาคัญ หรือระบบงานต่างๆ ของบริษัท
เช่น การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง การดาเนินงานด้านพาณิชย์ เป็ นต้น ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้กาหนดขัน้ ตอนในการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้
1) ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดาเนินงานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็ นประจาทุกไตรมาส
และทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน หรือบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสอดคล้อง
กับข้อกาหนดของกฏหมาย
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

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

ข้าพเจ้าได้รบั นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม รวมทัง้ จะยึดถือนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด

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