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สำรจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
บริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต จากัด มุ่งพัฒนาในการประกอบธุ รกิจแปรรู ปและส่ งออกยางพาราสามารถก้าวสู่
ความเป็ นผูน้ าอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลก เราได้ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จตามกรอบการดาเนิ นดู แล
กิ จการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา จนถึ งปั จจุบนั เรายังมุ่งมัน่ ที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นผูน้ าธุ รกิ จยางพาราในระดับสากล และพร้ อมกับสานต่อการพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน เราต้องเติบโตไป
พร้ อมกับชุ มชนและสังคมเราจึ งตระหนักและให้ความสาคัญกับการประกอบธุ รกิ จเพื่อสังคมและชุ มชน
โดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสิ นค้าด้วยกระบวนการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม สร้างระบบมาตรฐานการค้าที่
ยุติธรรมให้เป็ นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผูข้ ายวัตถุ ดิบและลูกค้า คานึ งถึ งผลกระทบทุกด้านของ
การดาเนิ นธุ รกิจที่อาจจะมีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่
อยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน

……………………………….
(ท.พ.พงษ์ศกั ดิ์ เกิดวงศ์บณั ฑิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด
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วิสัยทัศน์
“ผูน้ าอุตสาหกรรม ยางพาราธรรมชาติดา้ นการแปรรู ปและส่ งออกอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจ
“Customer Satisfaction is our Quality”
ค่ ำนิยำมและนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิ คการแปรรู ปเพื่อผลิตยางธรรมชาติให้มีคุณภาพสู งตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ทวั่ โลก
ใช้เครื่ องจักรที่ทนั สมัย และวางแผนด้านคุ ณภาพ ต้นทุนการผลิ ต รวมถึ งระบบสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้
เป็ นโรงงานยางพาราที่มีมาตรฐานสู งสุ ด
นาวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาใช้และปรับปรุ งเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยคานึงถึงรายได้ของชาวสวน
ก่อตั้งและพัฒนากิจการให้เกิดโอกาสสร้างคนและสร้างงานแก่สังคม
ยึดหลักข่าวสารรวดเร็ ว ความเป็ นมืออาชี พ ซื่ อสัตย์ การไว้วางใจและความยิ่งใหญ่ในการแข่งขัน
ทางด้านการตลาดกับประเทศให้ใช้ยางไทยมากที่สุด
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บริษัท วงศ์ บัณฑิต จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
1. บทนำ
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการกากับดู แลกิ จการที่ ดีซ่ ึ งประกอบไปด้วยการมี คณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่ มีวิสัยทัศน์และมีความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริ หารจัดการที่ ดีมีกลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิ
และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ื อหุ ้นและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่ม
มูลค่าและผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้
พัฒนาและถื อปฏิ บ ตั ิ นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการฉบับ นี้ เพื่ อช่ วยให้ สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ตามความ
รั บผิดชอบได้อย่างเหมาะสมคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดเป็ นนโยบายที่ จะทบทวนนโยบายฉบับ นี้ เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
2. คณะกรรมกำรบริษัท
2.1 บทบำทหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยบริหำร
2.1.1 คณะกรรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ กากับดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั มติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและนโยบายการกากับดู แล
กิจการของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการกากับดูแล กรรมการจะต้องใช้ ดุลพินิจในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
และปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
2.1.2 ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนากลยุทธ์วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิให้ประสบ
ความสาเร็ จตลอดจนบริ หารจัดการงานประจาวันและธุ รกิจของบริ ษทั
2.2 หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
2.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั
2.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทบทวนและอนุ มตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิ จและค่านิ ยมของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นการสร้ างมู ลค่า
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่างยัง่ ยืน
(2) ทบทวนและอนุ มตั ิ ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุ รกิ จงบประมาณและตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริ หารนาทิศทางกลยุทธ์ไปดาเนิ นการตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นการ
ดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับแผนธุ รกิจและงบประมาณที่กาหนด
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(3) พิจารณาอนุ มตั ิ รายการที่ สาคัญเช่ นโครงการลงทุนธุ รกิ จใหม่การซื้ อขายทรั พย์สินต่างๆ
และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
(4) พิจารณาอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็ นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยให้เป็ นไปตามประกาศข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) ประเมินผลงานและกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หาร
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและ
ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
(7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งดูแลและ
ติดตามประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ ยง
(8) ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
(9) กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
(10) ทบทวนนโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั และประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(11) จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ น โดยเสนอ
ควบคู่กบั รายงานทางการเงิ นที่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ไ ว้ในรายงานประจาปี ซึ่ งครอบคลุ มถึ งข้อพึ ง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.3 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
2.3.1 ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถมี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุ ลอานาจโดย
แยกหน้าที่การกากับดูแลและการบริ หารงานออกจากกัน
2.3.2 ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ
และมีหน้าที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นหัวหน้าและผูน้ าคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารจัดการบริ ษทั ตามทิศทาง กลยุทธ์และงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้สาเร็ จบรรลุตามเป้าหมาย
2.3.4 ประธานกรรมการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ดงั นี้
• เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธาน
กรรมการบริ หาร
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• มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
• สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ความสามารถตาม
ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรการชุ ดย่อยอื่นๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
• เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและ
คะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
2.3.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีบทบาทและหน้าที่ดงั นี้
• รับผิดชอบ ดู แล บริ หารการดาเนิ นงาน ประจาวันของบริ ษทั รวมถึ งการกากับดู แล การ
ดาเนิ นงานโดยรวม เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ เป้ าหมายและแผนงาน
ทางการเงิน งบประมาณของบริ ษทั ที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการและหรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
• จัดทาแผนงานธุ รกิจและกาหนดอานาจการบริ หารงาน ตลอดจนจัดทางบประมาณประจาปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงงาน
และงบประมาณที่ได้รับการอนุมตั ิดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
• กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริ หาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและ
การเลิ กจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ การต่างๆ ของ
พนัก งาน ติ ด ตามและรายงาน สถานะของบริ ษ ัท เสนอแนะทางเลื อ กและกลยุท ธ์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
• ดูแล และควบคุ มการปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั อาทิเช่ น การเงิ น การบริ หาร ความ
เสี่ ยง การควบคุมภายในงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
• เป็ นตัวแทนบริ ษทั ตลอดจนมี อานาจมอบหมายในการติ ดต่อกับหน่ วยงานราชการและ
หน่วยกากับดูแลอื่นๆ
• ดูแลติดต่อกับสาธารณชน ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริ มชื่อเสี ยงและภาพพจน์ที่ดี
ของบริ ษทั
• ดูแลให้การกากับดูแลกิจการที่ดี
• มี อานาจในการออก เพิ่มเติ ม แก้ไขปรั บปรุ ง ระเบี ยบ คาสั่งและข้อบังคับ เกี่ ยวกับ การ
ทางานของบริ ษทั
• พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตั ิการเข้าทานิ ติกรรมสัญญา ทั้งนี้ภายใต้วงเงินที่อนุมตั ิ โดย
คณะกรรมการบริ ษัท ตามตารางแสดงอ านาจการอนุ ม ัติ ข องผู ้บ ริ หาร (LEVEL OF
AUTHORIZATION :LOA)
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2.4 องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
2.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และ
มีจานวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกากับดู แลธุ รกิ จของบริ ษทั รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตาม
กฎหมายและไม่เกิน 12 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิน
2.4.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยรวมมิใช่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง
2.4.3 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิ สระและกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นส่ วน
ใหญ่โดยมีกรรมกาอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะและมีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน
2.4.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้มีจานวนกรรมการเป็ นไปตามสัดส่ วนอย่างยุติธรรมของเงิน
ลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริ ษทั
2.5 คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
2.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยจานวน 3 คณะ เพื่อทาหน้าที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระและกลัน่ กรองงานของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.5.2 คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะจะมีกฎบัตรซึ่ งระบุถึงองค์ประกอบอานาจ หน้าที่และความ
รั บ ผิด ชอบซึ่ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งปรากฎตามเอกสารแนบท้า ย
นโยบายฉบับนี้
2.6 กรรมกำรอิสระ
2.6.1 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระได้
2.6.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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(2) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้
เงิ นเดื อนประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกันผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่ อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ สระทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ
บริ ษทั
(3) ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ความสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดาคู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ี
อานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง กล่ าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการท ารายการทางการค้าที่ ก ระท าเป็ นปกติ เ พื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับ
ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นด้วยการรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซ่ ึ ง
มีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ
(6) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ มหรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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หุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยหรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
2.6.3 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 2.6.2 แล้วกรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
2.6.4 บริ ษทั อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิน
มู ล ค่ า ตามข้อ 2.6.2 (4) หรื อ 2.6.2 (6) เป็ นกรรมการอิ ส ระได้ หากคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้
พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็ นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ และการให้ค วามเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระและให้เปิ ดเผยข้อมู ล ต่ อไปนี้ ใ นหนัง สื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(1) ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็ น ของคณะกรรมการของบริ ษ ัท ในการเสนอให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ง บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ น
กรรมการอิสระ
2.6.5 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดเป็ นนโยบายว่ากรรมการอิ ส ระอาจขาดความเป็ นอิ ส ระเมื่ อได้
ปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระติ ดต่ อกันทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั จะพิ จารณา
ทบทวนขยายระยะเวลาได้ครั้งละ1 ปี
2.7 เกณฑ์ คุณสมบัติของกรรมกำร
2.7.1 กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติข้ นั ต้นดังนี้
(1) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(2) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.8 กำรสรรหำและแต่ งตั้งกรรมกำร
2.8.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี หน้า ที่ ใ นการสรรหา คัด เลื อ ก บุ ค คลที่ มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ทั พิจารณาแต่งตั้งหรื อเสนอขออนุ ม ตั ิ
แต่งตั้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั
2.8.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของ
กรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษทั เทียบ
กับทิศทางในการดาเนิ นธุ รกิจและกลยุทธ์ในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการที่ตอ้ งการเป็ นประจาทุกปี ในการทบทวนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกากับ
ดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายทั้งในด้านของทักษะประสบการณ์ ความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ ความเป็ นอิสระ อายุและเพศของกรรมการ
2.8.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็ นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กากับดู แลกิจการจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ซึ่ งรวมถึ งผลการ ปฏิ บตั ิงาน ประวัติการเข้าร่ วมและ
การมีส่วนร่ วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั
2.8.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกากับ ดู แล
กิจการจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
(1) กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนา
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ถือหุ ้นและมี สิทธิ ออกเสี ยงร่ วมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ บริ ษทั
(3) บริ ษทั ที่ปรึ กษาภายนอก
(4) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2.8.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
การคัดเลื อกจะต้องมีความโปร่ งใสชัดเจนและดาเนิ นการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ
2.9 วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
มีวาระการดารงตาแหน่ งตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
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2.10 กำรปฐมนิเทศและพัฒนำควำมรู้ อย่ ำงต่ อเนื่อง
2.10.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งเข้าร่ วมการปฐมนิ เทศของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล
ที่สาคัญและจาเป็ นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
2.10.2 กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องโดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย เพื่อช่ วยให้
กรรมการสามารถทาหน้าที่ และกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้ การ
พัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องของกรรมการ ประกอบด้วยหลายรู ปแบบ เช่ น การอบรมศึกษาทั้ง
ภายใน และภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยีย่ มชมธุ รกิจต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นต้น
2.11 กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษัท
2.11.1 จานวนครั้งและกาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประชุ มอย่างน้อย 8
ครั้งต่อปี โดยกาหนดวันประชุ มไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุ มวาระพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น
2.11.2 องค์ประชุ มและการประชุ มในการประชุ มคณะกรรรมการบริ ษทั กรรมการต้องมาประชุ มไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็ นองค์ประชุ ม ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุ มมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ
ส าหรั บ กรรมการที่ จะอภิ ป ราย แสดงความคิ ดเห็ นอย่า งเป็ นอิ ส ระในประเด็ นที่ ส าคัญ โดย
คานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริ หารที่
เกี่ยวข้องนาเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายในเรื่ องที่สาคัญ
2.11.3 การก าหนดวาระการประชุ ม ประธานคณะกรรมการบริ ษทั โดยการหารื อร่ วมกับ ประธาน
เจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและเลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะเป็ นผูด้ ู แลให้ความเห็ นชอบวาระการประชุ ม ซึ่ ง
กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรื อหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาพิจารณาได้
2.11.4 การจัดส่ งเอกสารการประชุมเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มไปให้กรรมการล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
2.11.5 การเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายาม
อย่างสมเหตุ สมผลในการเข้า ร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยที่
ตนเองด ารงต าแหน่ ง อยู่ ทุ ก ครั้ ง คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนัก ดี ว่ า ในบางโอกาสหรื อ
สถานการณ์อาจทาให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวจะ
ไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็ นสาระสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
คาดหมายว่ า กรรมการจะเข้า ร่ ว มการประชุ ม อย่ า งต่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80 ของการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ที่กาหนดไว้
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2.11.6 เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่จดั ทารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
สอบทานและส่ งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็นโดยจะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในเจ็ด (7)
วันนับจากวันที่ประชุ ม ในรายงานการประชุ มจะมีการบันทึกมติของที่ประชุ มและข้อมูลไว้
อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็ นไปตามกฎหมาย
2.11.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้ กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารมีการประชุ มกันเองอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ าย
บริ หารเข้าร่ วมการประชุ ม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิ ปรายปั ญหาต่างๆ ทั้งที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจและให้มีการรายงานผลการประชุ มให้ คณะกรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบในการประชุ ม ให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธาน
ของการประชุ ม หากประธานคณะกรรมการบริ ษ ทั ไม่ ส ามารถเข้า ร่ วมการประชุ ม ได้ ให้ที่
ประชุ ม คัด เลื อ กกรรมการหนึ่ งท่ า นเพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม แทนและให้
เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2.12 กำรติดต่ อสื่ อสำรกับฝ่ ำยบริหำร
กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารและเลขานุ การบริ ษทั ได้โดยตรงตามความ
เหมาะสมแต่การเข้าถึงและติดต่อสื่ อสารนั้นต้องไม่เป็ นการก้าวก่ายหรื อแทรกแซงต่อการดาเนิ นธุ รกิจปกติ
ของบริ ษทั
2.13 จรรยำบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ของตนอย่างมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิ ตาม
ประมวลจรรยาบรรณของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
2.14 กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2.14.1 กรรมการทุ ก คนต้อ งจัด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ การเตรี ย มตัว และเข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย ดังนั้นกรรมการแต่ละคนไม่ควรดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการในบริ ษ ัท จดทะเบี ย นอื่ น เกิ น กว่ า 6 บริ ษ ัท เว้น แต่ จ ะได้รั บ การอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
2.14.2 คณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไป
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั )
เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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2.15 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
2.15.1 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ของคณะกรรมการ
บริ ษทั และเป็ นรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในการทบทวนการปฏิ บตั ิงานใน
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้อนุ มตั ิไว้
และ/หรื อตามแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื อไม่ และเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ดียงิ่ ขึ้น
2.15.2 คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2.16 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการกาหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานประจาปี และระยะยาวของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
ดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถู กนามาใช้ประกอบในการพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.17 แผนกำรสื บทอดตำแหน่ ง
2.17.1 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้ มีแผนการสื บทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน องค์กรตลอดจนพนักงานว่า
การดาเนิ นงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงทีหากตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งเกิดว่างลง
2.17.2 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และแผนการสื บทอดตาแหน่ งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและสรรหาประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งเมื่อตาแหน่ งว่าง
รวมทั้ง จัด ให้ มี ก ารทบทวนแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง เป็ นประจ าทุ ก ปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
2.18 ค่ ำตอบแทนของกรรมกำร
2.18.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่ า ตอบแทนกับ บริ ษัท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน และบริ ษัท ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น แล้ ว
ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพี ยงพอที่ จะจู งใจและรั ก ษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและ
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เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิ
2.19 กำรติดต่ อคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ยอื่น
สามารถติดต่อสื่ อสารเพื่อสอบถามหรื อส่ งข้อร้องเรี ยนถึง คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ส่ งจดหมายมายังเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต จากัด 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตาบลตลาด
ใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 or E-mail : secretary@vonbundit.com
(2) ส่ ง E-mail มาที่ ac@vonbundit.com เพื่อติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สิ ทธิและควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั เคารพในสิ ทธิ และมีหน้าที่ใ นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะเป็ นรายย่อยหรื อชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่โดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันดังนี้
(1) สิ ทธิ ในการได้รับใบหุ ้นโอนหุ ้นและสิ ทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานนโยบาย
การบริ หารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
(2) สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกาไรร่ วมกันอย่างเท่าเทียม
(3) สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นให้ข้อเสนอแนะ และร่ วมพิ จารณา
ตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ เช่ น การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีการออกหุ น้ เพิ่มทุน
(4) สิ ทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ แล้วผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิ อย่างเท่า
เทียมตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริ ษทั
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
(1) ดาเนิ นการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่
กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล
(2) ส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกราย รวมทั้งผูถ้ ือหุ น้ ประเภทสถาบันเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
(3) จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในสถานที่ที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเดินทางไปร่ วมประชุมได้สะดวก
(4) เปิ ดเผยวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผู ้
ถือหุ น้ สามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็ นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม
(5) การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูร้ ับมอบอานาจ
แทนผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุม
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(6) กรรมการทุกท่านรวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเข้าร่ วมประชุม เพื่อตอบคาถามต่อที่ประชุ มผู ้
ถื อหุ ้นทุ กคราวและจะเชิ ญผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี เพื่อตอบคาถาม
เกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั
(7) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ มเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มและ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
(8) ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น
และตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอโดยประธานในที่ประชุ มมี
หน้าที่จดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ งเสริ มให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
(9) ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนแยกสาหรั บแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั
ต้องไม่รวมเรื่ องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมตั ิรวมเป็ นมติเดียว
(10) จัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน และมีรายละเอียดเพียงพอ
รวมทั้งคาถามและคาตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุ ม และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่เข้าร่ วม
ประชุ มได้สอบทานและแสดงความคิดเห็ นต่อรายงานการประชุ ม รวมทั้งเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
3.3 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงานส่ วนได้เสี ยที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ตนเองมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่บริ ษทั จะเข้าทารายการห้ามมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องนั้น
3.4 กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นและต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
4. บทบำทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ (ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้
เป็ นต้น ) และจะดูแลให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวทั้งที่กาหนดเป็ นกฎหมายหรื อโดยการตกลงร่ วมกัน
จะได้รับการคุม้ ครองและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสมหากผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยต่างๆ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในประมวลจรรยาบรรณของบริ ษทั
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่ งจะเป็ นปั จจัยที่ช่วยใน
การสร้ า งเสริ ม การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ให้ เ ติ บ โตอย่า งยัง่ ยื น และจะเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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5. กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่ งใส
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงิ นอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่ อถื อได้ และทันเวลาเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีหน่ วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษทั ในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ให้ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลของบริ ษทั
5.3 บริ ษทั มีนโยบายเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และข้อบังคับบริ ษทั
(2) โครงสร้างการถือหุน้
(3) โครงสร้างองค์กร
(4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(5) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(6) นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ
(7) นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(8) ลักษณะการดาเนินธุ รกิจ
(9) งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
(10) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
(11) หนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสารประกอบการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งรายงานการ
ประชุม
(12) ข้อมูลเกี่ ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการนาเสนอข้อมูลแก่นกั ลงทุ นและ
นักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

18

6. กำรบริหำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน
6.1 กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
6.1.1 บริ ษ ทั ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ เพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของการจัด ท าแผนธุ ร กิ จ ประจ าปี การบริ ห ารงานและการตัด สิ น ใจประจ าวัน รวมถึ ง
กระบวนการบริ หารโครงการต่างๆ
6.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ด้าน
การบริ หารความเสี่ ยงโดยสอบทานให้มนั่ ใจว่าระบบการบริ หารความเสี่ ยงมีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยมี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ทาให้เชื่ อมัน่ ว่าความเสี่ ยงทางธุ รกิ จที่
สาคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการกาหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผลไว้และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบอย่างสม่าเสมอ
6.2 กำรควบคุมภำยใน
6.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ และทรัพย์สินของบริ ษทั
6.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่สอบทานความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุ มภายในอย่าง
น้อยปี ละครั้งและรายงานให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบซึ่ ง การสอบทานดังกล่าวจะครอบคลุ มทั้งหมดใน
การเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารความเสี่ ยง
6.3 กำรตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่ งในบริ ษทั ซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานด้านการบริ หารต่อกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ตรวจสอบและ
ประเมิน ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
7. สิ ทธิและควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง
มีความเป็ นกลางทางการเมืองยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย สนับสนุ นให้พนักงานใช้สิทธิ ของ
ตนเองตามรัฐธรรมนู ญ ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อให้
การสนับสนุ นพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ ง หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อสนับสนุ น
พรรคการเมืองหรื อกลุ่มใดๆ
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8. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารที่ มีส่วนได้เสี ยเปิ ดเผยข้อมู ลและ/หรื อลักษณะความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลของตนเองคู่สมรสญาติสนิ ทหรื อมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับทางบริ ษทั โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้าไป
มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ในการทาธุ รกิจใดๆ กับบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งรวมถึงการ
เป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมใน การตัดสิ นใจ การอนุ ม ตั ิ หรื อมี ส่ วนเกี่ ย วข้องในการกระท าการใดๆ ในนามบริ ษทั
รวมทั้งต้องไม่กระทาการใดๆ อันมีลกั ษณะที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเอื้อประโยชน์ให้
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น หลี กเลี่ ยงการเขาไปมีส่วนได้เสี ยใน
ฐานะกรรมการที่ปรึ กษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนสาคัญ หรื อถือหุ น้ ในลักษณะที่เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นผูม้ ี อานาจควบคุ ม ในกิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อในกิจการที่มี
ลักษณะ เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั การประกอบธุ รกิจส่ วนตัวใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ที่เป็ นการ
ขัดผลประโยชน์ อันอาจท าให้ บ ริ ษ ัท เสี ย ผลประโยชน์ หรื อได้รับ น้อยกว่า ที่ ค วรในกรณี ที่ มี บุ ค คลใน
ครอบครัวและญาติเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูด้ ารงตาแหน่ง กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อผูถ้ ื อหุ ้นสาคัญในกิ จการ
หรื อธุ รกิ จการค้าใดอันมีสภาพอย่าง เดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันหรื อทาธุ รกิจกับบริ ษทั จะต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลาดับ ต้องไม่ใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั และชื่ อบริ ษทั เพื่อการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อ
ธุ รกิจภายนอกบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุ มตั ิจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์
9. กำรรับของขวัญและกำรรับเลีย้ งรั บรองทำงธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจากคู่
ค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เว้นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม แต่ตอ้ งมีมูลค้าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฎิเสธและจะต้องรับของขวัญ ซึ่ งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
และนาส่ งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้แก่พนักงานหรื อบริ จาคเพื่อ
การกุศลตามความเหมาะสม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จได้ เพื่อประโยชน์ในธุ รกิ จ
ของบริ ษทั และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อเป็ นคู่คา้ ในอนาคต
10. กำรเดินทำงไปสั มมนำ ดูงำนทัศนศึกษำ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานสามารถรับเชิ ญไปดู งาน สัม มนาและทัศนศึ กษา จากคู่คา้ ของ
บริ ษทั ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจ และต้องผ่านการอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจเท่านั้น โดย
บริ ษทั จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ค่าเดินทางและค่าที่พกั ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริ ษทั ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน หาประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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11. กำรป้ องกัน / ต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
พนัก งานทุ กคน จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายการต่ อต้า นการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นอย่างเคร่ งครั ด
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานภายใต้การดูแล ของพวกเขามีความ
ตระหนักและการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ หรื อ เสนอที่จะให้สิ่งของหรื อประโยชนอื่นใด
แก่บุคคลภายนอก ที่มีเจตนาชักนาให้บุคคลกระทาหรื อละเว้นการกระทาใดอันเป็ นการผิดต่อกฎหมายหรื อ
โดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรื อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ ทธิ พิเศษที่ไม่ควรได้ ห้ามมิให้พนักงาน
เรี ยก หรื อ รับส่ งของ หรื อ ประโยชน์อนั ใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้น
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในทางที่ มิช อบ การดาเนิ นธุ รกิ จกับ ภาครั ฐต้องดาเนิ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ นธรรม และ
ถูกต้องตามกฎหมาย
12. กำรปกป้ องดูแลทรัพย์ สินของบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา การใช้
ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น บริ ษทั มีนโยบายจัดทาเอกสารทางธุ รกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี แ ละจัดทารายงานทางการ
เงิน ด้วยความสุ จริ ต ทันเวลาถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไป กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่
สื่ อสารข้อมูลอันมีสาระสาคัญและยังมิได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณชนซึ่ งได้รับรู ้มาจากหน้าที่งาน ไปยังหน่วยงาน
อื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรรับรู ้ขอ้ มูลนั้น และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู ้ขอ้ มูลนั้นและมี
หน้าที่ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างดี ที่สุด เพื่อป้ องกันไว้ซ่ ึ งข้อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ ร่วมไปถึงการ
จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็ นความลับ
13. ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรัพย์สินทางปัญญาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่ งเสริ มการ
ดาเนิ นธุ รกิจและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ฉะนั้นจึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคนที่
จะต้องเคารพสิ ทธิ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาและต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารภายใต้
ข้อกาหนดของกฎหมายคาสั่งและมาตรฐานที่กลุ่มบริ ษทั กาหนดด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
13.1 กลุ่ ม บริ ษ ทั ส่ ง เสริ ม ให้พ นักงานศึ กษาวิจยั เขี ย นหนัง สื อตาราจัดท าสื่ อสร้ า งสรรค์ต่า งๆ เพื่ อ
เสริ มสร้างความรู ้ โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็ นสิ ทธิ ของพนักงานนั้นเอง อย่างไรก็
ตามงานใดเป็ นงานที่ ได้รับมอบหมายให้จดั ทาขึ้น หรื อเป็ นงานที่ใช้ขอ้ มูลของกลุ่มบริ ษทั หรื อ
เป็ นงานที่ เรี ย นรู ้ จากกลุ่ ม บริ ษ ทั ให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นเจ้า ของสิ ท ธิ ใ นงานวิจยั เป็ นผูข้ อลิ ขสิ ทธิ์
สิ ทธิบตั รและเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รรวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น
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13.2 จัดให้มี ก ารบริ ห ารความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศซึ่ ง หมายถึ ง ระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละ
ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ ตามมาตรฐานสากล ดัง นั้นพนัก งานทุ ก คนจึ ง มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบในการ
ป้ อ งกัน และดู แ ลให้ ร ะบบสารสนเทศของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ นความครอบครองหรื อ หน้ า ที่
รั บ ผิดชอบของตนไม่ ใ ห้ผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตเข้า ถึ ง โดยมิ ช อบและไม่ เปิ ดเผยสารสนเทศที่ มี
ความสาคัญทางธุ รกิจต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
13.3 พนักงานต้องมีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ สื่อสารของ กลุ่มบริ ษทั ไม่ให้ส่งผล
กระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริ ษทั และผูอ้ ื่น อาทิ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดย
มิชอบ สร้ างความเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยงและทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความราคาญต่อการทางาน
ของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่
ภาพข้อความหรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสมกับศีลธรรมขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณี รวมทั้งไม่ใช้
ในเชิงธุ รกิจส่ วนตัวหรื อการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
13.4 พนักงานต้องไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
13.5 พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริ ษทั หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่นเว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก
เจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น
13.6 พนักงานต้องเก็บรั กษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับไม่บอกแก่ผูอ้ ื่ นเพื่อป้ องกันไม่ให้ผูอ้ ื่ น
เข้าถึ งรหัสผ่านของตนรวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์ เน็ ตเข้า ไปยังเว็บไซต์ที่ไ ม่คุน้ เคยหรื อไม่มี ระบบ
ป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูลและอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษทั
14. กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ของบริษัทโดยใช้ ข้อมูลภำยใน
พนักงานทุกระดับพึงปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนทุกรายและเพื่อป้ องกันการกระทา
ผิดของพนักงานซึ่ งรวมถึงครอบครัวและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน
14.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารตามนิ ย ามของ ก.ล.ต. มี หน้าที่ รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรั พย์ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและส่ งสาเนาให้หน่ วยงานสื่ อสารองค์กรและ
เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เพื่ อรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ในการประชุ มและเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี
14.2 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของ ก.ล.ต. ควรงดเว้นการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ก่อนการประกาศแจ้งงบการเงิ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 30 วัน และหลังวันที่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
14.3 ห้ามพนักงานทุกระดับและผูเ้ กี่ ยวข้องใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนในการซื้ อขายหรื อ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหุ ้นของบริ ษทั ไม่ว่าจะด้วยตนเอง
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หรื อผ่านนายหน้า ในขณะที่ยงั ครอบครองข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
รวมถึ งการให้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแก่ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้ อ
ขายหุน้ ของบริ ษทั โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็ นการซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไรหรื อสร้าง
ความได้เปรี ยบให้ กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
15. กำรให้ ข้อมูลข่ ำวสำรหรื อให้ สัมภำษณ์ ต่อสื่ อมวลชนหรื อต่ อสำธำรณชน
การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ ยวกับบริ ษทั ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็ นจริ ง ถู กต้อง และปฏิ บตั ิดว้ ยความ
ระมัดระวัง ผูท้ ี่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อให้สัมภาษณ์ ต่อ
สื่ อมวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อ พาดพิงกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ ในด้านใด อันอาจส่ งผลกระทบต่อ
ชื่อเสี ยง และการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
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