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สารจากประธานกรรมการ 
 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษทัฯ”) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกับรรษทัภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยดึมัน่
การด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ตลอดจนใหค้วามเคารพ
และปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ คาดหวงัใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกท่านพึงระลึกและประพฤติปฏิบติัตามเช่นกนั 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และเป็นรากฐานส าคญัของความมัน่คงและการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 อนุมติัใหป้รับปรุงคู่มือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑโ์ครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกท่าน จะยดึถือคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีเป็นแนวทาง
ในการท างานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริตและเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และการปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือให้บริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับจากทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตวัของพนกังานเอง ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วหนา้และเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 
 
 

 
 
 
 

(นายวนัชยั  ศารทูลทตั) 
ประธานกรรมการ 
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 1 แบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 3 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 4 แบบการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 5 แบบรับเร่ืองร้องเรียน 
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บทน า 
 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว เพราะจะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจเพ่ือส่ือสารให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบและตระหนกัถึงความส าคญั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ี
ตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

วตัถุประสงค์ 
 
 เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ท่ีจะรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

ท่ีบริษทัฯ คาดหวงั 
 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึน 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลทัว่ไป 
 

ค าจ ากดัความและความหมาย 
 
จริยธรรม หมายถึง ส่ิงควรประพฤติอันดีงามท่ีควรปฏิบัติ ท่ีได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน  อันเป็นคุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมท่ีดีงาม เป็นท่ียอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติปฏิบติัอนัเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงปฏิบติัในการประกอบ
วชิาชีพท่ีบุคคลในแต่ละวิชาชีพไดป้ระมวลข้ึนเป็นหลกั เพื่อใชย้ดึถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ถึงการปลูกฝัง
และเสริมสร้างใหมี้จิตส านึกเกิดข้ึนในตนเองเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้ง และมุ่งหวงั
ใหย้ดึถือเพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของตนและองคก์ร 

บริษทัฯ หมายถึง บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

กรรมการ GOLD หมายถึง กรรมการบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหาร GOLD หมายถึง ผูบ้ริหารตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจากประธานอ านวยการลงมา รวมถึงผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับ
ต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

พนกังาน หมายถึง พนักงานของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
รวมถึงในส่วนท่ีเป็นพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว 
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ส่วนที่ 1 : จรรยาบรรณ 
 
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ มีดงัต่อไปน้ี 
 
1) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งถือปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ี 

1.1 กรรมการ 
1.2 ผูบ้ริหาร 
1.3 พนกังาน 

2) ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
2.1 บริษทัฯ 
2.2 ผูถื้อหุน้ 
2.3 พนกังาน 
2.4 ลูกคา้ 
2.5 คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 
2.6 หน่วยงานก ากบัดูแล 
2.7 สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษา 

 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีตอ้งถือปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึนน้ีอยา่งเคร่งครัด เพ่ือเป็น
การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยจรรยาบรรณดงักล่าวจะครอบคลุมถึงผูมี้หน้าท่ีตอ้งถือ
ปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี 
 

ผู้มหีน้าทีต้่อง
ปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณทีต้่องถือปฏิบัตเิพือ่รับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย ดงันี ้

บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้
หน่วยงาน
ก ากบัดูแล 

สังคม 
ส่ิงแวดล้อม 

และ
การศึกษา 

กรรมการ          

ผูบ้ริหาร          

พนกังาน   -       
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รายละเอียดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามตารางข้างต้น 
 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อบริษัทฯ 
1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 
2) ไม่พึงประกอบการหรือด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรืออาจก่อใหเ้กิดการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 
3) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
4) รับผิดชอบในการใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั

หรือผูอ่ื้นท่ีนอกเหนือจากธุรกิจของบริษทัฯ 
5) ปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 
6) ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
7) หลีกเล่ียงการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตน หรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม แสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
8) หลีกเล่ียงการรับเล้ียงในลกัษณะท่ีเกินกวา่ความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯ 
9) หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของ

บริษทัฯ 
10) ไม่ใชข้อ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นสาระส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือแสวงหาก าไร หรือผลประโยชน์ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

และรักษาความลบัของบริษทัฯ โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหล 
หรือตกไปถึงผูอ่ื้นซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ รวมถึงการไม่ใหเ้อกสารหรือข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีไม่พึง
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยถือปฏิบติัตามนโยบายการรักษาความลบัของขอ้มูลของบริษทัฯ และนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูลของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 2 ของคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด 

11) แจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเม่ือพบเห็นเบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีส่อถึงทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนกังานและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง 
หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยปฏิบติัตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน
ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 2 ของคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
1) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทัฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณน้ี

ในการกระท าธุรกรรมต่าง ๆ และในทุกกิจกรรมการตดัสินใจ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งสุจริต มีความชดัเจน 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถตามหลกัวชิาชีพ โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี 
3) มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลและสารสนเทศของผูถื้อหุน้ ดว้ยการปกป้องรักษาความลบั และรักษาความไวว้างใจ เสมือนหน่ึง

การปฏิบติัต่อขอ้มูลและสารสนเทศของตนเอง 
4) เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน-

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน 
บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคุณค่าและเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันาเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร และบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเพ่ือความสามคัคีภายใน บริษทัฯ จึงปฏิบติั
ต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังานอยา่งเหมาะสม และจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและพอเพียง

แก่พนกังาน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกนัชีวติ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่าง ๆ  
และดูแลปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนือจาก
เงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บเป็นประจ า และบริษทัฯ จะก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีช้ีวดั-
ความส าเร็จ (KPI) ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ทั้ งยงัจัดให้มีสวสัดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรม
ส าหรับพนักงาน ทั้ งน้ีตอ้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษทัชั้นน าท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซ่ึงพนักงาน
สามารถเขา้ดูขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซตภ์ายใน (Intranet) ของบริษทัฯ 

2) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
3) สรรหาพนักงานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ไดพ้นักงานท่ีมี

คุณภาพและมีความซ่ือสตัยเ์ขา้ร่วมปฏิบติังาน 
4) ดูแลพนกังานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนกังานไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 
5) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วติท่ีดีทั้งการท างานและชีวติส่วนตวั 
6) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อให้มีสุขอนามยัท่ีดี

ในสถานท่ีท างาน 
7) การแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท า

ดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

8) ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ โดยมีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ทั้งการจดัฝึกอบรมและการจดั
กิจกรรมภายในบริษทัฯ เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยน าความรู้ท่ีไดม้าใชก้บัการท างานหรือ
น าไปปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

9) จดัใหมี้การอบรมสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานของพนกังาน 
10) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางใหพ้นกังานไดช้ี้แจง

หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าความผิด การแจง้เบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
ตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานหรือการตดัสินใจของพนกังาน โดยถือปฏิบติัตามนโยบาย
การรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 2 ของคู่มือน้ี และพนกังานสามารถเขา้ดู
ขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซตภ์ายใน (Intranet) ของบริษทัฯ 

11) ยดึมัน่และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
1) ปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองสินคา้และการให้บริการ ทั้งในเร่ืองการด าเนินการ และการส่งมอบสินคา้และ

บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ในราคาท่ีเป็นธรรม รวมถึงความปลอดภยัในเร่ืองสินคา้และบริการ
ท่ีไวว้างใจกบับริษทัฯ 
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2) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพียงพอ เพ่ือป้องกนัมิให้ลูกคา้เขา้ใจผิด
เก่ียวกบัคุณภาพหรือเง่ือนไขของสินคา้และบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในการด าเนินการ
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

3) รักษาขอ้มูลความลบัและสารสนเทศของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และ
จะไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้หรือจากผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้ง
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจงหรือด าเนินการในทางกฎหมาย 

4) จดัใหมี้ช่องทางเพื่อใหลู้กคา้สามารถเสนอขอ้แนะน าหรือร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยถือปฏิบติัตามนโยบาย
การรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 2 ของคู่มือน้ี 

 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีก้ารค้า 
ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา จรรยาบรรณบริษทัฯ และค ามัน่
ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
1) ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมไปถึง

การพิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยติุธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลทางดา้นราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรั้บ 
ท่ีสามารถใหเ้หตุผลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

2) การช าระเงินใหคู้่คา้อยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
3) พิจารณาก าหนดระเบียบในการจดัหาและการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน รวมถึงการท าธุรกิจแบบยัง่ยนืและโปร่งใส 
4) ปฏิบติัตามสัญญาท่ีก าหนดไวห้รือหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขทางการคา้ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพ่ือความเป็นธรรม

แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขได ้บริษทัฯ จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบ เพ่ือหาแนวทาง 
แกไ้ขร่วมกนัทนัที 

5) ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ 
6) หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้ท่ีคู่คา้ไดท้ าการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
7) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้กบัผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากคู่คา้ 
8) ไม่ท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

 

ความรับผดิชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
1) ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

 

ความรับผดิชอบต่อเจ้าหนีก้ารค้า 
บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่วา่จะเป็นเจา้หน้ีทางการคา้หรือเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
ในการช าระหน้ีท่ีติดคา้งคืนให้ตรงตามก าหนดเวลาหรือท่ีท าสัญญาไว ้โดยไม่ให้มีการผิดช าระหน้ีเพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัฯ ต่อเจา้หน้ีและสถาบนัการเงิน โดยยดึมัน่ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขและสญัญาต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
1) ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีการคา้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
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2) ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให้
เจา้หน้ีทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนัทนัที 

 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย และหลกัเกณฑต์ามระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
รวมทั้งไม่ช่วยเหลือผูอ่ื้นละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณ โดยจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ และติดตาม
ขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา 
1) ปลูกจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานทุกระดบั 
2) ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสงัคม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
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ส่วนที่ 2 : นโยบายที่เกีย่วข้อง 
 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบติังานให้เป็นไปภายใตก้รอบของกฎหมาย 
รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานถือปฏิบติั เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ้โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.1 นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 นโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สีย / การถือครองหลกัทรัพย ์
2.3 นโยบายเก่ียวกบัการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
2.4 นโยบายการรักษาความลบัของขอ้มูล / การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
2.5 นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล 
2.6 นโยบายในการบริหารความเส่ียง 
2.7 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและวธีิการปฏิบติัการแจง้เบาะแส (Whistleblower Policy) 
 
นโยบายดงักล่าวขา้งตน้จะครอบคลุมถึงผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี 
 

ผู้มหีน้าทีต้่อง 
ปฏิบัตติาม 
นโยบาย 

นโยบาย 

การจดัการ
ความขัดแย้ง

ทาง
ผลประโยชน์ 

การรายงาน
การมส่ีวนได้
เสีย / การถือ

ครอง
หลกัทรัพย์ 

การรับ
ของขวญั 

ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ 
อืน่ใด 

การรักษา
ความลบัของ

ข้อมูล 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การบริหาร
ความเส่ียง 

การรับเร่ือง
ร้องเรียน และ

วธีิการ
ปฏิบัตกิารแจ้ง

เบาะแส 

กรรมการ  - -     

กรรมการ GOLD   -     

ผูบ้ริหาร  -      

ผูบ้ริหาร GOLD        

พนกังาน  -   -   

 
หมายเหตุ : 
กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
กรรมการ GOLD หมายถึง กรรมการบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร GOLD หมายถึง ผูบ้ริหารตามค าจ ากดัความของส านักงานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งระดบับริหาร

ส่ีรายแรกนบัต่อจากประธานอ านวยการลงมา รวมถึงผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

พนกังาน หมายถึง พนกังานของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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2.1 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1) หลีกเล่ียงการท าธุรกรรม รายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง เวน้แต่ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าวเพ่ือประโยชน์

ของบริษทัฯ ให้กระท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าว ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ตามขั้นตอน
ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผา่นการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ
ท่านใดมีส่วนไดเ้สียในรายการท่ีเก่ียวโยง กรรมการตรวจสอบท่านนั้นตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 

3) ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น ท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
หรือท าธุรกิจแข่งกบับริษทัฯ เป็นตน้ 

4) หลีกเล่ียงการรับงานหรือรับต าแหน่งใด ๆ ภายนอกบริษทัฯ เวน้แต่การรับงานหรือต าแหน่งดงักล่าวจะช่วยปรับปรุง
การท างานและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

5) ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย พนกังาน GOLD และพนกังานในบริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนดทา้ยคู่มือน้ี (แบบฟอร์ม 1) และจดัส่งไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยไม่ชกัชา้ 

 
หมายเหตุ : กรรมการ GOLD และผูบ้ริหาร GOLD มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ซ่ึงปรากฏตามนโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สีย (มาตรา 89) / 
การถือครองหลกัทรัพย ์(มาตรา 59) ในหวัขอ้ถดัไป 

 

2.2 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89) / การถือครองหลกัทรัพย์ (มาตรา 59) 
1) กรรมการ GOLD และผูบ้ริหาร GOLD มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอน

และแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนดทา้ยคู่มือน้ี (แบบฟอร์ม 2) และจดัส่งไปยงัเลขานุการบริษทัเพื่อรวบรวมส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สีย และรายงานต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บรายงาน ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

2) หา้มมิใหก้รรมการ GOLD และผูบ้ริหาร GOLD ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (“GOLD”) ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน 
และภายหลงัจากท่ีประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลแลว้ 48 ชัว่โมง โดยทุก ๆ 3 เดือน บริษทัฯ จะแจง้ให้คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (“GOLD”) ดงักล่าว 

3) ในกรณีท่ีกรรมการ GOLD และผูบ้ริหาร GOLD มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์(“GOLD”) ให้ยื่นรายงาน
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 
ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดทา้ยคู่มือน้ี (แบบฟอร์ม 3) 

4) กรรมการ GOLD และผูบ้ริหาร GOLD ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงถือครองหลกัทรัพย์ “GOLD”  ต่อคณะกรรมการ-
บริษทั GOLD ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูล้งทุนทัว่ไปมัน่ใจว่ากรรมการและผูบ้ริหารสามารถบริหารและด าเนิน
กิจการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

2.3  นโยบายเกีย่วกบัการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด 
1) บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ มอบของขวญั 

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พนักงาน ซ่ึงอาจส่งผลให้การตดัสินใจในการปฏิบตัิงานดว้ยความล าเอียง หรือ
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ความล าบากใจ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการมอบของขวญัตามประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียม
การใหข้องขวญั 

2) การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลใด ๆ บริษทัฯ จะใชดุ้ลยพินิจในการให้ท่ีตอ้งไม่เกินสมควร 
หรือฟุ่ มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 

3) ผู ้บริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวญั ของก านัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเกินความเหมาะสม 
นอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมการให้ของขวญั แต่หากสุดวิสัยท่ีไม่สามารถปฏิเสธได ้
ใหพ้นกังานท่ีรับเงิน ของขวญั ของก านลั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผูบ้งัคบับญัชา
ตามสายงาน โดยกรอกแบบฟอร์มการรับของขวญัตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนดทา้ยคู่มือน้ี (แบบฟอร์ม 4) และส่ง
ใหก้บัฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือรวบรวมใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัพิจารณาจดัสรรต่อไป 

 

2.4 นโยบายการรักษาความลบัของข้อมูล / การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะขอ้มูลภายใน

ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ หรือราคาหุน้ “GOLD” 
2) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมิใหใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนหรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุน้ “GOLD” 

3) ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ เช่น แผนงาน เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ แบบแปลน แผนท่ี ตวัเลข หรือ
สูตร ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ โดยผูท่ี้ล่วงรู้ขอ้มูลจะตอ้งไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก แมพ้น้สภาพการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ ไปแลว้ก็ตาม โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ทุกคนตอ้งลงนาม
รับทราบและปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณฉบบัน้ี มีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผกูพนัท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารท่ีเป็น
ความลบั หรือความลบัทางการคา้ ท่ีไดล่้วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี เม่ือพน้จากหนา้ท่ีในบริษทัฯ 
ไปแลว้ 

4) เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อนัเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทัฯ และ
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ได้ก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ จะจ ากดัใหรั้บรู้ไดเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

 

2.5 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
1) บริษทัฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลพิเศษท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไปต่อนกัข่าว นกัวิเคราะห์ หรือบุคคล

อ่ืน ๆ ดงันั้น ทุกขอ้มูลพิเศษท่ียงัไม่ไดเ้ผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานอ านวยการหรือ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก่อน โดยประธานอ านวยการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลเอง หรือมอบหมายให้
นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หข้อ้มูล และส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัผูร่้วมทุนอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูร่้วมทุนตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีภายใตข้อบเขตหน้าท่ีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย-์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนสถาบนัสอบถามขอ้มูลมายงับริษทัฯ ให้เป็นหนา้ท่ีของนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหัวหนา้-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษทั หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานอ านวยการให้เป็น
ผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยขอ้มูลพิเศษท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไปตอ้งได้รับ
การอนุญาตจากประธานอ านวยการก่อนมีการเผยแพร่ทุกคร้ัง 
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2.6 นโยบายในการบริหารความเส่ียง 
1) ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึง

ความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและบริษทัฯ โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากล บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ
ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมไดเ้พ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
โดยก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี การบริหารงาน และการตดัสินใจ
ประจ าวนั รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่าง ๆ 

3) ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ทั้งหมด ตอ้งไดรั้บการด าเนินการดงัน้ี 
 ระบุความเส่ียงอยา่งทนัเวลา 
 มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 
 จดัการความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการความเส่ียง 
 ติดตามดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

4) ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงมีความเส่ียงอยู่ในระดบัสูงและสูงมากทั้งหมด 
ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

 

2.7 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน และวธีิการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) 
วตัถุประสงค์การรับเร่ืองร้องเรียน 
1) เพ่ือเป็นช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ของบริษทัฯ รวมถึงพนกังาน แจง้เบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย หรือ

พฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดดา้นบรรษทัภิบาล 
และจริยธรรมธุรกิจ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได ้

2) เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนท่ีรัดกุม ชดัเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

3) เพื่อน าขอ้มูลการร้องเรียนมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพมากข้ึน ตลอดจนป้องกนัปัญหาท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ขั้นตอนการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน 

ผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงถึงบริษทัฯ เพ่ือร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่าย-
ตรวจสอบภายใน ไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ 
1.1 กรณีการร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

 ผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงไดท่ี้หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2620 6206 (ในเวลา
ท าการ) 

 กรณีท่ีติดต่อร้องเรียนท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2620 6200 พนักงานรับโทรศัพท์จะท าการสอบถามข้อมูล
เบ้ืองตน้ และโอนสายใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนต่อไป 

 



 

 คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกจิ | Code of Conduct 13 

1.2 กรณีร้องเรียนทาง e-mail ทางไปรษณีย ์หรือร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไวใ้นท่ีเปิดเผยใหผู้ร้้องเรียนสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนไดส้ะดวก 
 ร้องเรียนผา่นทาง e-mail : independent-director@godenland.co.th 

 ร้องเรียนทางไปรษณียท่ี์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
หมายเหตุ : ผูร้้องเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน หรือดาวน์โหลดแบบรับเร่ืองร้องเรียนได้ท่ี
เวบ็ไซต ์www. godenland.co.th (ตามแบบฟอร์ม 5 ทา้ยคู่มือน้ี) 

 
2) กระบวนการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน 

2.1 หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะสอบถามขอ้มูลจากผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยไม่แจง้ช่ือก็ได ้
โดยหากผูร้้องเรียนไม่ประสงคท่ี์จะเปิดเผยตวัตน บริษทัฯ จะพิจารณาและตรวจสอบหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏอยู ่และ
อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัฯ และประเด็นของเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงหากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เร่ืองร้องเรียนนั้น 
มีสาระหรือมีความสมเหตุสมผล บริษทัฯ จะพิจารณาแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนตามขั้นตอนท่ีบริษทัฯ ก าหนด
ต่อไป 

2.2 ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนมีความประสงคจ์ะแจง้ ช่ือ-นามสกุล หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะด าเนินการบนัทึกช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้้องเรียน เพ่ือยืนยนัความมีตัวตนของผูร้้องเรียน ก่อนกรอก
รายละเอียดในแบบรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงในกรณีน้ีผูร้้องเรียนจะไดรั้บการพิจารณาและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วกวา่
กรณีไม่ประสงคท่ี์จะเปิดเผยตวัตน เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานไดง่้าย 

2.3 หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัหน่วยงานหรือระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การถูกร้องเรียน และหากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เร่ืองร้องเรียนนั้นมีมูลความจริงและมีสาระส าคญั บริษทัฯ 
จะพิจารณาแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน พร้อมทั้ง
ติดต่อไปยงัผูร้้องเรียนเพ่ือรายงานความคืบหนา้ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 

2.4 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย ตอ้งใช้ระยะเวลาเกิน 30 วนั บริษทัฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้กับผูร้้องเรียนรับทราบ
เป็นหนงัสือทุก 15 วนัท าการ 

2.5 รวบรวมเร่ืองร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
2.6 ในกรณีบริษทัฯ พิสูจน์ไดแ้ลว้วา่ เร่ืองร้องเรียนนั้น มีมูลความจริงและมีสาระส าคญั ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ หรือมี

ผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเป็นเหตุการณ์รุนแรงซ่ึงอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ จะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทนัที 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานหรือบุคคลภายนอกท่ีแจง้ขอ้มูล หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริต หรือการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุม
ภายในท่ีบกพร่อง จึงมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้และทุกขอ้มูลการแจง้
เบาะแสหรือการร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลบั โดยบริษทัฯ แต่งตั้งผูบ้ริหาร หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษทั 
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เป็นผูรั้บผิดอบโดยตรงในการดูแลเร่ืองดงักล่าว และจะไม่มีการเปิดเผยช่ือผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ถูกอา้งเป็นพยาน เวน้แต่มีความจ าเป็น
เพ่ือสะดวกแก่ผูมี้อ านาจตรวจสอบขอ้เท็จจริง ดังนั้นขอ้มูลการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน จะล่วงรู้เฉพาะคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ ประธานอ านวยการ เลขานุการบริษทั หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในเท่านั้น และส าหรับการร้องเรียนผูบ้ริหารระดบัสูง 
จะล่วงรู้เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษทั และหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าการ
อนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลท่ีแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนมายงับริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีขอ้หา้มมิใหก้ระท าการใด
อนัเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจา้ง หรือบุคคลใดท่ีรับจา้งท างานให้บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ต าแหน่งงาน ลกัษณะการท างาน หรือสถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

บทลงโทษ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ถือเป็นวินยัท่ีตอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด โดยผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม บริษทัฯ ถือเป็น
การปฏิบติัขดักบันโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และการกระท าฝ่าฝืนใด ๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การท างานของบริษทัฯ ว่าดว้ยเร่ืองการลงโทษทางวินัย และอาจเขา้ข่ายให้มีความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด-
หลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ดว้ย 
 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ (Implementation and Enforcement and Mechanism) 
1) ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ และ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
2) ก าหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น ให้รางวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบตัิดี และลงโทษทางวินัยต่อผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณเพื่อให้มี

การปฏิบติัตามแนวทางอยา่งจริงจงั 
3) วิธีการสอบถามขอ้สงสัยและรายงานในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการท าผิดจรรยาบรรณ หรือการรับขอ้ร้องเรียน อาจมีทางเลือก

ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
 ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ 
 e-mail ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

4) ส าหรับสายการรายงานในเร่ืองการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

5) ก าหนดระยะเวลาท่ีจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุก 2 ปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ และสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 


