คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
Code of Conduct

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (“บริ ษทั ฯ”) มีเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุรกิจ
ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ โดยยึดมัน่
การดาเนิ นงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความเคารพ
และปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ คาดหวังให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกท่านพึงระลึกและประพฤติปฏิบตั ิตามเช่นกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นพื้นฐานสาคัญในการเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และเป็ นรากฐานสาคัญของความมัน่ คงและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิให้ปรับปรุ งคู่มือจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์โครงการ
สารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกท่าน จะยึดถือคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้เป็ นแนวทาง
ในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ตและเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่ อถือและยอมรับจากทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวหน้าและเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน

(นายวันชัย ศารทูลทัต)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
22 กุมภาพันธ์ 2560
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แบบรับเรื่ องร้องเรี ยน
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บทนา
บริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย (“บริ ษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจในระยะยาว เพราะจะเป็ นการสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อสื่ อสารให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงความสาคัญ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่
ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจนี้อย่างเคร่ งครัด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่จะรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ที่บริ ษทั ฯ คาดหวัง
 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้น
 เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทัว่ ไป

คาจากัดความและความหมาย
จริ ยธรรม

หมายถึง สิ่ ง ควรประพฤติ อ ัน ดี ง ามที่ ค วรปฏิ บัติ ที่ ไ ด้ยึด ถื อ จนเป็ นความเคยชิ น อัน เป็ นคุ ณลักษณะหรื อ
พฤติกรรมที่ดีงาม เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง

จรรยาบรรณ

หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบ
วิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นเป็ นหลัก เพื่อใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นถึงการปลูกฝัง
และเสริ มสร้างให้มีจิตสานึกเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ถูกต้อง และมุ่งหวัง
ให้ยดึ ถือเพื่อรักษาชื่อเสี ยงและส่งเสริ มเกียรติคุณของตนและองค์กร

บริ ษทั ฯ

หมายถึง บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

กรรมการ

หมายถึง กรรมการบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

กรรมการ GOLD หมายถึง กรรมการบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง ผูบ้ ริ หารบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

ผูบ้ ริ หาร GOLD หมายถึง ผูบ้ ริ หารตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งหมายถึงผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากประธานอานวยการลงมา รวมถึงผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งเที ยบเท่ ากับ
ตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ สี่ทุกราย และรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
พนักงาน

หมายถึง พนักงานของบริ ษทั แผ่นดิ นทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รวมถึงในส่วนที่เป็ นพนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราว
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ส่ วนที่ 1 : จรรยาบรรณ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับคู่มอื จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
1) ผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
1.1 กรรมการ
1.2 ผูบ้ ริ หาร
1.3 พนักงาน
2) ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ
2.1 บริ ษทั ฯ
2.2 ผูถ้ ือหุน้
2.3 พนักงาน
2.4 ลูกค้า
2.5 คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า
2.6 หน่วยงานกากับดูแล
2.7 สังคม สิ่ งแวดล้อม และการศึกษา
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้นนี้อย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ น
การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวจะครอบคลุมถึงผูม้ ีหน้าที่ ตอ้ งถือ
ปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
จรรยาบรรณทีต่ ้ องถือปฏิบัตเิ พือ่ รับผิดชอบต่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย ดังนี้
ผู้มหี น้ าทีต่ ้ อง
ปฏิบัตติ าม
บริษัทฯ
จรรยาบรรณ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้ า

คู่ค้า

คู่แข่ ง

เจ้ าหนี้

สังคม
หน่ วยงาน สิ่งแวดล้ อม
กากับดูแล และ
การศึกษา

กรรมการ



















ผูบ้ ริ หาร



















พนักงาน
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รายละเอียดจรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ตามตารางข้ างต้ น
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อบริษัทฯ
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
2) ไม่พึงประกอบการหรื อดาเนินการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขัน หรื ออาจก่อให้เกิดการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
4) รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรื อผูอ้ ื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5) ปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรู ้และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่
6) ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
7) หลีกเลี่ยงการใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
8) หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั ฯ
9) หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่ อาจกระทบกระเทือนต่อชื่ อเสี ยงและการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
10) ไม่ใช้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหากาไร หรื อผลประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และรักษาความลับของบริ ษทั ฯ โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ รั่วไหล
หรื อตกไปถึงผูอ้ ื่นซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงการไม่ให้เอกสารหรื อข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่ไม่พึง
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลของบริ ษทั ฯ และนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด
11) แจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทาความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่ส่อถึงทุจริ ต
หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยปฏิบตั ิตามนโยบายการรับเรื่ องร้องเรี ยน
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
1) ปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบี ยบของบริ ษทั ฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณนี้
ในการกระทาธุรกรรมต่าง ๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสิ นใจ เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจเป็ นไปอย่างสุ จริ ต มีความชัดเจน
โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความรู ้ความสามารถตามหลักวิชาชีพ โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่
3) มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อข้อมูลและสารสนเทศของผูถ้ ือหุน้ ด้วยการปกป้ องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่ง
การปฏิบตั ิต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง
4) เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่ าเที ยมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคุณค่าและเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมและเพื่อความสามัคคีภายใน บริ ษทั ฯ จึงปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ที่เป็ นธรรมและพอเพียง
แก่พนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุ ขภาพประจาปี การประกันชีวติ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
และดูแลปรับปรุ งให้สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนื อจาก
เงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็ นประจา และบริ ษทั ฯ จะกาหนดเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจนร่ วมกับพนักงานโดยมีดชั นี ช้ ีวดั ความสาเร็ จ (KPI) ในการคานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจาปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิ การแก่ พนักงาน และมี กิจกรรม
สาหรั บพนักงาน ทั้งนี้ ตอ้ งสามารถเที ยบเคี ยงได้กับบริ ษทั ชั้นนาที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน ซึ่ งพนักงาน
สามารถเข้าดูขอ้ มูลได้ที่เว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของบริ ษทั ฯ
2) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มี
คุณภาพและมีความซื่อสัตย์เข้าร่ วมปฏิบตั ิงาน
4) ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เคารพปกป้ องสิ ทธิเสรี ภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
5) ส่งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวติ ที่ดีท้ งั การทางานและชีวติ ส่วนตัว
6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี
ในสถานที่ทางาน
7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรื อการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทา
ด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และ
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
8) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และ
สม่าเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ทั้งการจัดฝึ กอบรมและการจัด
กิจกรรมภายในบริ ษทั ฯ เป็ นประจา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยนาความรู ้ที่ได้มาใช้กบั การทางานหรื อ
นาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
9) จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะในการทางานของพนักงาน
10) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิ ดช่องทางให้พนักงานได้ช้ ีแจง
หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาความผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
ตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทางานหรื อการตัดสิ นใจของพนักงาน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การรับเรื่ องร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) ของบริ ษทั ฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้ และพนักงานสามารถเข้าดู
ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของบริ ษทั ฯ
11) ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
1) ปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องสิ นค้าและการให้บริ การ ทั้งในเรื่ องการดาเนิ นการ และการส่ งมอบสิ นค้าและ
บริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เป็ นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่ องสิ นค้าและบริ การ
ที่ไว้วางใจกับบริ ษทั ฯ
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2) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอ เพื่อป้ องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพหรื อเงื่อนไขของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการดาเนิ นการ
ให้บริ การอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ และ
จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรื อจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรื อดาเนินการในทางกฎหมาย
4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนาหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การรับเรื่ องร้องเรี ยนของบริ ษทั ฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนีก้ ารค้ า

ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุ จริ ต โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณบริ ษทั ฯ และคามัน่
ที่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย รวมไปถึง
การพิจารณาราคาซื้ อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคานึ งถึงความสมเหตุสมผลทางด้านราคา คุณภาพ และบริ การที่ได้รับ
ที่สามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
2) การชาระเงินให้คู่คา้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
3) พิจารณากาหนดระเบียบในการจัดหาและการดาเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน รวมถึงการทาธุรกิจแบบยัง่ ยืนและโปร่ งใส
4) ปฏิบตั ิตามสัญญาที่กาหนดไว้หรื อหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ นธรรม
แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขร่ วมกันทันที
5) ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้
6) หลีกเลี่ยงการซื้อสิ นค้าที่คู่คา้ ได้ทาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อทาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
7) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่คา้
8) ไม่ทาธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมการกระทาผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรม

ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3) ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ความรับผิดชอบต่ อเจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหนี้ทางการค้าหรื อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
ในการชาระหนี้ ที่ติดค้างคืนให้ตรงตามกาหนดเวลาหรื อที่ทาสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชาระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่ อถือ
ของบริ ษทั ฯ ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
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2) ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกันทันที
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อหน่ วยงานกากับดูแล
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแลของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
รวมทั้งไม่ช่วยเหลือผูอ้ ื่นละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ โดยจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ และติดตาม
ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และการศึกษา
1) ปลูกจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2) ส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาความรู ้สู่เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป
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ส่ วนที่ 2 : นโยบายที่เกีย่ วข้ อง
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและสะดวกแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย
รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานถื อปฏิ บตั ิ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม มี ความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสี ย / การถือครองหลักทรัพย์
2.3 นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
2.4 นโยบายการรักษาความลับของข้อมูล / การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
2.5 นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
2.6 นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
2.7 นโยบายการรับเรื่ องร้องเรี ยนและวิธีการปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)
นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะครอบคลุมถึงผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
นโยบาย
ผู้มหี น้ าทีต่ ้ อง
ปฏิบัตติ าม
นโยบาย

การรายงาน
การรับ
การจัดการ
การมีส่วนได้ ของขวัญ
การรักษา
ความขัดแย้ ง
การเปิ ดเผย
เสีย / การถือ ทรัพย์ สิน หรือ ความลับของ
ทาง
ข้ อมูล
ครอง
ประโยชน์
ข้ อมูล
ผลประโยชน์
หลักทรัพย์
อืน่ ใด

การรับเรื่อง
ร้ องเรียน และ
การบริหาร
วิธีการ
ความเสี่ยง
ปฏิบัตกิ ารแจ้ ง
เบาะแส

กรรมการ



-

-









กรรมการ GOLD





-









ผูบ้ ริ หาร



-











ผูบ้ ริ หาร GOLD















พนักงาน



-





-





หมายเหตุ :
กรรมการ
กรรมการ GOLD
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร GOLD

พนักงาน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กรรมการบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กรรมการบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งหมายถึง ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งระดับบริ หาร
สี่ รายแรกนับต่อจากประธานอานวยการลงมา รวมถึงผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
หมายถึง พนักงานของบริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
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2.1 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรม รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง เว้นแต่ในกรณี มีความจาเป็ นต้องทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ ให้กระทารายการนั้นเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่มี
ส่ วนได้เสี ยในธุรกรรมดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน
ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
2) รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทานหรื อการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณี ที่มีกรรมการตรวจสอบ
ท่านใดมีส่วนได้เสี ยในรายการที่เกี่ยวโยง กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น
3) ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น ทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อทาธุรกิจแข่งกับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
4) หลีกเลี่ยงการรับงานหรื อรับตาแหน่งใด ๆ ภายนอกบริ ษทั ฯ เว้นแต่การรับงานหรื อตาแหน่งดังกล่าวจะช่วยปรับปรุ ง
การทางานและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
5) ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย พนักงาน GOLD และพนักงานในบริ ษทั ย่อย มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษทั ฯ กาหนดท้ายคู่มือนี้ (แบบฟอร์ ม 1) และจัดส่ งไปยังฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยไม่ชกั ช้า
หมายเหตุ : กรรมการ GOLD และผูบ้ ริ ห าร GOLD มี ห น้า ที่ ต ้อ งเปิ ดเผยการมี ส่ ว นได้เ สี ย ของตน และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อง
ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่ งปรากฏตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสี ย (มาตรา 89) /
การถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59) ในหัวข้อถัดไป

2.2 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย (มาตรา 89) / การถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59)
1) กรรมการ GOLD และผูบ้ ริ หาร GOLD มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้ นั ตอน
และแบบฟอร์มที่บริ ษทั ฯ กาหนดท้ายคู่มือนี้ (แบบฟอร์ม 2) และจัดส่งไปยังเลขานุการบริ ษทั เพื่อรวบรวมสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสี ย และรายงานต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้รับรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) ห้ามมิให้กรรมการ GOLD และผูบ้ ริ หาร GOLD ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (“GOLD”) ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชัว่ โมง โดยทุก ๆ 3 เดือน บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั (“GOLD”) ดังกล่าว
3) ในกรณี ที่กรรมการ GOLD และผูบ้ ริ หาร GOLD มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ (“GOLD”) ให้ยื่นรายงาน
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์น้ นั
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดท้ายคู่มือนี้ (แบบฟอร์ม 3)
4) กรรมการ GOLD และผูบ้ ริ หาร GOLD ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรั พย์ “GOLD” ต่อคณะกรรมการบริ ษทั GOLD ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูล้ งทุนทัว่ ไปมัน่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารและดาเนิ น
กิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.3 นโยบายเกีย่ วกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อนื่ ใด
1) บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้ผคู ้ า้ ผูข้ าย ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ มอบของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่ งอาจส่ งผลให้การตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิงานด้วยความลาเอียง หรื อ

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ | Code of Conduct

10

ความลาบากใจ หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นการมอบของขวัญตามประเพณี นิยม ซึ่งมีธรรมเนี ยม
การให้ของขวัญ
2) การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใด ๆ บริ ษทั ฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ที่ตอ้ งไม่เกินสมควร
หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อสุรุ่ยสุร่าย หรื อผิดขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม
3) ผู ้บ ริ ห ารและพนักงานไม่ พึ ง รั บ เงิ น ของขวัญ ของก านัล ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ เ กิ น ความเหมาะสม
นอกเหนื อจากในโอกาสตามประเพณี นิยมซึ่ งมีธรรมเนี ยมการให้ของขวัญ แต่หากสุ ดวิสัยที่ ไม่สามารถปฏิ เสธได้
ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกานัล ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ตามสายงาน โดยกรอกแบบฟอร์ มการรับของขวัญ ตามแบบฟอร์ มที่ บริ ษทั ฯ กาหนดท้ายคู่มือนี้ (แบบฟอร์ ม 4) และส่ ง
ให้กบั ฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิพิจารณาจัดสรรต่อไป

2.4 นโยบายการรักษาความลับของข้ อมูล / การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ตอ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายใน
ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ หรื อราคาหุน้ “GOLD”
2) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมิให้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนหรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ “GOLD”
3) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น แผนงาน เทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข หรื อ
สู ตร ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ โดยผูท้ ี่ ล่วงรู ้ขอ้ มูลจะต้องไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก แม้พน้ สภาพการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว ก็ตาม โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ทุ กคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้ มีหน้าที่ตอ้ งยอมรับพันธะผูกพันที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อเอกสารที่เป็ น
ความลับ หรื อความลับทางการค้า ที่ได้ล่วงรู ้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปอีกเป็ นเวลาสองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ในบริ ษทั ฯ
ไปแล้ว
4) เพื่อป้ องกันมิให้มีการนาข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่ สาคัญที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุน้ จะจากัดให้รับรู ้ได้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.5 นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
1) บริ ษทั ฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลพิเศษที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรื อบุคคล
อื่น ๆ ดังนั้น ทุกข้อมูลพิเศษที่ยงั ไม่ได้เผยแพร่ ออกสู่ สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานอานวยการหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ก่อน โดยประธานอานวยการหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเอง หรื อมอบหมายให้
นักลงทุนสัมพันธ์ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ่ วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูร้ ่ วมทุนตามเงื่ อนไขสัญญาที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อนักลงทุนสถาบัน สอบถามข้อมูลมายังบริ ษทั ฯ ให้เป็ นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อเลขานุ การบริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมายจากประธานอานวยการให้เป็ น
ผูต้ อบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็ นข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด โดยข้อมูลพิเศษที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไปต้องได้รับ
การอนุญาตจากประธานอานวยการก่อนมีการเผยแพร่ ทุกครั้ง
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2.6 นโยบายในการบริหารความเสี่ ยง
1) กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึง
ความเสี่ ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและบริ ษทั ฯ โดยให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2) เพื่อให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ดีตามแนวปฏิ บตั ิสากล บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจ
ภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมได้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี การบริ หารงาน และการตัดสิ นใจ
ประจาวัน รวมถึงกระบวนการบริ หารโครงการต่าง ๆ
3) ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด ต้องได้รับการดาเนินการดังนี้
 ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
 มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
 จัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้ โดยคานึ งถึงค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ ยง
 ติดตามดูแล เพื่อให้มน
ั่ ใจว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
4) ความเสี่ ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อแผนธุ รกิ จและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีความเสี่ ยงอยู่ในระดับสู งและสู งมากทั้งหมด
ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ

2.7 นโยบายการรับเรื่องร้ องเรียน และวิธีการปฏิบัติการแจ้ งเบาะแส (Whistleblower Policy)
วัตถุประสงค์ การรับเรื่องร้ องเรียน
1) เพื่อเป็ นช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงาน แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกฎหมาย หรื อ
พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดด้านบรรษัทภิบาล
และจริ ยธรรมธุรกิจ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
2) เพื่อให้มีแนวทางปฏิ บตั ิในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม โดยมีข้ นั ตอนที่ รัดกุม ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
3) เพื่อนาข้อมูลการร้องเรี ยนมาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนป้ องกันปั ญหาที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการรับแจ้ งเรื่องร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนโดยตรงถึงบริ ษทั ฯ เพื่อร้องเรี ยนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ได้หลายช่องทาง ได้แก่
1.1 กรณี การร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
 ผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนโดยตรงได้ที่หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2620 6206 (ในเวลา
ทาการ)
 กรณี ที่ ติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0 2620 6200 พนัก งานรั บ โทรศัพ ท์ จ ะท าการสอบถามข้อ มู ล
เบื้องต้น และโอนสายให้หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดาเนินการรับเรื่ องร้องเรี ยนต่อไป
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1.2 กรณี ร้องเรี ยนทาง e-mail ทางไปรษณี ย ์ หรื อร้องเรี ยนด้วยตนเอง
 บริ ษท
ั ฯ ได้จดั เตรี ยมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิ ดเผยให้ผรู ้ ้องเรี ยนสามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนได้สะดวก
 ร้องเรี ยนผ่านทาง e-mail : independent-director@godenland.co.th
 ร้องเรี ยนทางไปรษณี ยท
์ ี่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ : ผูร้ ้องเรี ยนสามารถศึ กษาขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อดาวน์โหลดแบบรับเรื่ องร้องเรี ยนได้ที่
เว็บไซต์ www. godenland.co.th (ตามแบบฟอร์ม 5 ท้ายคู่มือนี้)
2) กระบวนการดาเนินการรับเรื่องร้ องเรียน
2.1 หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะสอบถามข้อมูลจากผูร้ ้องเรี ยน โดยผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องเรี ยนโดยไม่แจ้งชื่อก็ได้
โดยหากผูร้ ้องเรี ยนไม่ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยตัวตน บริ ษทั ฯ จะพิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ และ
อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษทั ฯ และประเด็นของเรื่ องร้องเรี ยน ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่ องร้องเรี ยนนั้น
มีสาระหรื อมีความสมเหตุสมผล บริ ษทั ฯ จะพิจารณาแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องเรี ยนตามขั้นตอนที่ บริ ษทั ฯ กาหนด
ต่อไป
2.2 ในกรณี ที่ผูร้ ้องเรี ยนมีความประสงค์จะแจ้ง ชื่ อ -นามสกุล หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดาเนิ นการบันทึกชื่อ
นามสกุล ที่ อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์ ของผูร้ ้ อ งเรี ย น เพื่ อ ยืน ยัน ความมี ต ัว ตนของผูร้ ้ อ งเรี ย น ก่ อ นกรอก
รายละเอียดในแบบรับเรื่ องร้องเรี ยน ซึ่ งในกรณี น้ ี ผรู ้ ้องเรี ยนจะได้รับการพิจารณาและแก้ไขปั ญหาได้รวดเร็ วกว่า
กรณี ไม่ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยตัวตน เนื่องจากบริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานได้ง่าย
2.3 หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานหรื อระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การถูกร้องเรี ยน และหากบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่ องร้องเรี ยนนั้นมีมูลความจริ งและมีสาระสาคัญ บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน พร้อมทั้ง
ติดต่อไปยังผูร้ ้องเรี ยนเพื่อรายงานความคืบหน้าภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ
2.4 ในกรณี ที่มีเหตุสุ ดวิสัย ต้อ งใช้ระยะเวลาเกิ น 30 วัน บริ ษทั ฯ จะแจ้งความคื บหน้า ให้ก ับผูร้ ้ องเรี ยนรับทราบ
เป็ นหนังสื อทุก 15 วันทาการ
2.5 รวบรวมเรื่ องร้องเรี ยน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
2.6 ในกรณี บริ ษทั ฯ พิสูจน์ได้แล้วว่า เรื่ องร้องเรี ยนนั้น มีมูลความจริ งและมีสาระสาคัญ ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ หรื อมี
ผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นเหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจส่ งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ จะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานหรื อบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูล หรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่ อง จึงมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ และทุกข้อมูลการแจ้ง
เบาะแสหรื อการร้องเรี ยน จะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยบริ ษทั ฯ แต่งตั้งผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริ ษทั
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ | Code of Conduct

13

เป็ นผูร้ ับผิดอบโดยตรงในการดูแลเรื่ องดังกล่าว และจะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ถูกอ้างเป็ นพยาน เว้นแต่มีความจาเป็ น
เพื่อสะดวกแก่ ผูม้ ี อานาจตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง ดังนั้นข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรื อการร้ องเรี ยน จะล่วงรู ้ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานอานวยการ เลขานุการบริ ษทั หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในเท่านั้น และสาหรับการร้องเรี ยนผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จะล่วงรู ้เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการกระทาการ
อันไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลที่แจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีขอ้ ห้ามมิให้กระทาการใด
อันเป็ นการปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลใดที่ รับจ้างทางานให้บริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ งงาน ลักษณะการทางาน หรื อสถานที่ ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิ บตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่ มี
ลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บทลงโทษ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นวินยั ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม บริ ษทั ฯ ถือเป็ น
การปฏิบตั ิขดั กับนโยบายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และการกระทาฝ่ าฝื นใด ๆ อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
หรื อสูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นจะต้องได้รับโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางานของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยเรื่ องการลงโทษทางวินัย และอาจเข้าข่ายให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ด้วย

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ (Implementation and Enforcement and Mechanism)
1) กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่ งครัด
2) กาหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น ให้รางวัลแก่ผูท้ ี่ ปฏิบตั ิดี และลงโทษทางวินัยต่อผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณเพื่อให้มี
การปฏิบตั ิตามแนวทางอย่างจริ งจัง
3) วิธีการสอบถามข้อสงสัย และรายงานในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการทาผิดจรรยาบรรณ หรื อการรับข้อร้องเรี ยน อาจมีทางเลือก
ได้หลายช่องทาง เช่น
 ผูบ
้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
 หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ
 e-mail ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษท
ั ฯ
4) สาหรับสายการรายงานในเรื่ องการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม ได้มอบหมายให้หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
5) กาหนดระยะเวลาที่จะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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