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สำรจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
เรี ยน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกท่าน
หลักการสาคัญซึ่ งกลุ่มวงศ์บณ
ั ฑิต ได้ยืดถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่ อง คือการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ มี
จริ ย ธรรมมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหน้ า ที่ แ ละเป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ งท าให้ ก ลุ่ ม
วงศ์บณ
ั ฑิ ต สามารถเติบโตอย่างมัน่ คงและเป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่มีชื่อเสี ยงในธุ รกิ จผลิตและส่ งออกยางพารา
ตลอดจนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากคู่คา้ ลูกค้า พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณาฉบับนี้ เพื่อช่วยให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ใช้เป็ นกรอบ
และแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถรักษาหลักการสาคัญดังที่กล่าวไว้และการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใสตรงไปตรงมา เป็ นไปตามกฎหมายและหลี กเลี่ ยงกิ จกรรมที่ อาจนาไปสู่ ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธุ รกิจของบริ ษทั
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามคู่มือ
จรรยาบรรณฉบับนี้ อันจะช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ และเป็ นที่ยอมรับ ตลอดจนความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ให้กบั กลุ่มวงศ์บณั ฑิต ต่อไป

……………………………….
(ท.พ.พงษ์ศกั ดิ์ เกิดวงศ์บณั ฑิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด
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บทนำ
ในการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะกรรมการผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั เราจะ
พบและเผชิญกับคาถามหรื อข้อสงสัยว่าสิ่ งที่บริ ษทั หรื อที่เรากาลังดาเนินการอยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องที่สมควรกระทา
ขัดกับจริ ยธรรมขัดกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรื อไม่ซ่ ึ งในทางปฏิบตั ิแล้วไม่มีคาตอบชัดเจนหรื อคาตอบ
ที่ตายตัวหรื อสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเป็ นไป
อย่างถู กต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรมบริ ษทั จึงได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็ นแนวทาง
และเป็ นกรอบในการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งเพื่อใช้ตอบคาถามของแต่ละคนว่าสิ่ งที่กาลังทาอยู่น้ นั ถูกต้องและ
สมควรกระทาหรื อไม่
คู่ มื อ จรรยาบรรณฉบับ นี้ เป็ นแนวปฏิ บ ัติ เ บื้ อ งต้น ที่ ทุ ก คนต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม อย่ า งไรก็ ต ามคู่ มื อ
จรรยาบรรณนี้จดั ทาขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงจึงอาจไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้ทุกกรณี ทุ กท่านควรศึ กษาและทาความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยควรปรึ กษา
ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาของตนหรื อ ติ ด ต่ อ ผู ท้ ี่ รั บ ผิ ด ชอบในหั ว ข้อ เรื่ อ งการจัด การและรั ก ษาจรรยาบรรณของ
จรรยาบรรณฉบับนี้
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กำรตัดสิ นใจอย่ ำงถูกต้ อง
หากกรรมการผูบ้ ริ หารพนัก งานประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิ บ ัติง านเกี่ ย วกับ
จรรยาบรรณที่ มิได้กาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั ให้ใช้แผนผังดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นแนว
ทางการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิงาน

ไม่แน่ใจสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา

ไม่แน่ใจสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา

ไม่แน่ใจสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
บริ ษทั

หรื อกรรมการ

?

?
ถูกกฎหมาย

Yes

?

สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริ ษทั /

Yes

สอดคล้องกับ

No

ค่านิ ยมของบริ ษทั

หยุดการกระทา
No
หยุดการกระทา

No

Yes

No
หยุดการกระทา
ไม่แน่ใจสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
บริ ษทั

มีผลกระทบเสี ยหายต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั

YES

หรื อไม่
หยุดการกระทา
Yes
No

รู้สึกกังวลใจถ้าเรื่ องที่จะ
ไม่แน่ใจสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน กรรมการ
บริ ษทั

ทาถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ

หยุดการกระทา
No
ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
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YES

จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
จรรยำบรรณว่ ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
• มุ่งมัน
่ ดาเนิ นธุ รกิจให้มีผลประกอบการที่ดีสามารถสร้างผลกาไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องและมัน่ คง เพื่อ
เสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดโดยรวม
• บริ หารจัดการโดยนาความรู ้ และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้ง
การตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ จะกระทาด้วยความโปร่ งใส ระมัดระวังและรอบคอบ
• รายงานผลประกอบการ ฐานะและข้อมูลทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษท
ั ต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม สม่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
ั ตนเองและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมสั มพันธ์ กบั ลูกค้ ำ
• มุ่ ง มัน
่ ในการสร้ า งความพึ ง พอใจและความมัน่ ใจให้ก ับ ลู ก ค้า ให้ไ ด้รับ ผลิ ตภัณฑ์ และบริ ก ารที่ ดี มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
• เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
• ส่ งมอบสิ นค้าภายในเวลาที่ตกลง ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
• จัด ระบบเพื่ อ ให้ลู ก ค้า สามารถร้ อ งเรี ย นเกี่ ยวกับ สิ น ค้า และบริ ก าร โดยด าเนิ น การอย่า งดี ที่ สุ ด เพื่ อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
• กาหนดเงื่อนไขการค้าที่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
• เก็บรักษาความลับลูกค้า ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
จรรยำบรรณว่ ำด้ วยควำมสั มพันธ์ กบั คู่ค้ำ คู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
• ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
• ปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
• กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ต
ั ิ ตามเงื่ อนไขได้ จะรี บ แจ้ง ให้คู่ ค ้า ทราบล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
• ประพฤติปฏิบต
ั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่พยายามทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริ ง
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จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมสั มพันธ์ กบั เจ้ ำหนีท้ ำงกำรค้ ำ
• ยึด มัน
่ ในความซื่ อสัตย์ต่อการปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ให้ไ ว้ต่อเจ้า หนี้ ทางการค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่ อ นไข
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• รายงานฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษท
ั แก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
• รายงานเจ้าหนี้ ล่ว งหน้า หากไม่สามารถปฏิ บต
ั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว
จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่ อพนักงำน
• ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรู ปแบบของเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เบี้ยขยัน เงินโบนัส
และสวัสดิการอื่นๆ
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วต
ิ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
• การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค
สุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
• ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพ การถ่ า ยทอดความรู ้ และความสามารถของพนัก งาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
• รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
• ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
• บริ ห ารงานโดยหลี ก เลี่ ย งการกระทาใดๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมัน
่ คงในหน้าที่
การงานของพนักงาน
• ปฏิ บต
ั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
• มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรื อผิดกฎหมายได้
โอกำสทีเ่ ท่ำเทียมกัน
บริ ษทั มีนโยบายในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานโดยจะพิจารณาบน
พื้นฐานของคุ ณธรรมและการใช้ทรั พยากรบุคคลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ต่อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชื้อ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ความทุพพลภาพ
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริ ษทั จะจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย และถู กสุ ขอนามัย แก่ พนักงานเพื่อป้ อ งกัน
อันตรายและเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพทีดีแก่พนักงาน
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กำรปกป้ องควำมเป็ นส่ วนตัวของพนักงำน
บริ ษัท เคารพในความเป็ นส่ ว นตัว ของพนั ก งานไม่ น าข้อ มู ล ลส่ ว นตัว เช่ น เงิ น เดื อ น ประวัติ ก าร
รั กษาพยาบาล ครอบครั ว ไปเปิ ดเผยให้กบั บุ คคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวของ เว้นแต่เป็ นข้อมู ล ที่ ตอ้ ง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ค่ ำตอบแทน
บริ ษทั มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานตาม ผลงาน เป็ นธรรมและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้าน ค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด บริ ษทั จะบริ หารจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ให้สามารถจูงใจ
และรักษาบุคคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถไว้กบั บริ ษทั และเพื่อให้บริ ษทั คงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ใน
ตลาด
ชั่วโมงกำรทำงำน
บริ ษ ทั จะก าหนดชั่วโมงการท างานต่ อสัป ดาห์ ไม่ เกิ นกว่าที่ ก ฎหมายกาหนดและจัดให้มี วนั หยุดประจา
สัปดาห์และประจาปี ให้ไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด
กำรไม่ ใช้ แรงงำนบังคับ
บริ ษทั จะดาเนิ นการว่าจ้างบุคคลที่จะทางานให้ดว้ ย ความสมัครใจเท่านั้น จะไม่ใช้แรงงานบังคับในรู ปแบบ
ใดก็ตาม เช่ น การลงโทษทางกาย การกักขัง การขู่ว่าจะใช้ความรุ นแรง หรื อรู ปแบบการคุ กคาม หรื อล่วง
ละเมิดอื่นๆ เพื่อทางานให้แก่บริ ษทั
กำรไม่ ใช้ แรงงำนเด็ก
บริ ษทั จะไม่วา่ จ้างแรงงานเด็กในการดาเนิ นธุ รกิจคาว่าเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อต่ากว่า
อายุที่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งเรี ยนให้จบการศึกษาภาคบังคับ หรื อตามที่กฎหมายกาหนดอายุข้ นั ต่าในการว่าจ้างงาน
ไว้ แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดกาหนดอายุที่มากกว่าและจะไม่ให้พนักงานที่ มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ปฏิ บตั ิงานที่เป็ น
อันตราย
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จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
• คานึ งถึ งทางเลื อกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยที่สุด
• สนับ สนุ น การจัด ท าโครงการและกิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง ในด้า น
การศึกษา กีฬา ศาสนาและอื่นๆ
• ปลู กฝั งจิ ตสานึ กในเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้ นในหมู่พนักงานทุ กระดับ
อย่างต่อเนื่อง
• ให้ ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งการท าธุ ร กรรมกับ คู่ ค ้า ที่ มี เ จตจ านงเดี ย วกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท ในเรื่ อ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• เป็ นผูน
้ าในการส่ งเสริ มการใช้และการอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ น
หลัง
• ปฏิ บต
ั ิและให้ความร่ วมมือหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
• ให้ความสาคัญกิจกรรม ของชุ มชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม มุ่ง
สร้ างสรรค์ และอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุ นการศึ กษาแก่ เยาวชน และสนับสนุ น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง
รำยกำรระหว่ ำงกันในกลุ่มบริษัท
ในกรณี ที่มีการทารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การพิจารณาอนุ มตั ิ โดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ โดยถื อเสมือนเป็ นเป็ นรายการที่
กระทากับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis)
กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณตามเคร่ งครัด
2. บริ ษทั จะพิจารณาลงโทษทางวินยั กับผูฝ้ ่ าฝื นหรื อกระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณตามลักษณะแห่ง
ความผิดตามควรแก่กรณี ซึ่ งระบุไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้การลงโทษพนักงานอาจกระทาโดย
• ตักเตือนด้วยวาจา
• ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
• เลิกจ้าง
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3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ และรายงานส่ วนได้เสี ย
และการทาธุ รกิจใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเข้ารับดารงตาแหน่งและ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องลงนามรับรองว่าได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นประจา 3 ปี
5. ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการ
สอดส่ องดูแลและส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด
6. กาหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หารเป็ นประธาน หัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าฝ่ ายงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็ นกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
• ดูแลและปรับปรุ งจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
• รั บเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาที่ อาจจะฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ และแจ้งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในนโยบายการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน
และเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ต
• ตอบชี้แจงข้อซักถามและตีความในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย
• จัดทารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริ ษ ทั
ทราบเป็ นประจาทุกปี
• ดูแลฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเข้าใจจรรยาบรรณและเสริ มสร้างให้พนักงานทุกคน
ยึดถือและปฏิบตั ิ
7. ในการขอยกเว้นการฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี้ ให้แก่ผูบ้ ริ หาร และกรรมการจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
กำรรำยงำนกำรไม่ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
• กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ ตอ้ งรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดกับจรรยาบรรณ ในกรณี
ที่ พ บเห็ น หรื อ ถู ก กดดัน /บัง คับ ให้ ก ระท าใดๆ ที่ เ ป็ นการขัด ต่ อ จรรยาบรรณ ให้ ร ายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี
• นอกจากนี้ยงั สามารถรายงานตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบได้ ที่ E-mail: AC@vonbundit.com
• บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุม้ ครองผูท้ ี่รายงานเป็ นอย่างดีและผูร้ ายงานไม่ตอ้ ง
รับโทษใดๆ หากกระทาโดยเจตนาดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8 /2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุ รกิจ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2561
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พันธสั ญญำของกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำน
กลุ่มบริษทั วงศ์ บัณฑิต จำกัด
1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด แล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมรับนาหลักการนโยบายและจรรยาบรรณในคู่มือฉบับนี้ เป็ นหลัก ประพฤติ
ปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสู งสุ ดต่อไป

ลงชื่อ_______________________________
( ___________________________________ )
ตาแหน่ง :_____________________
หน่วยงาน:_______________________
บริ ษทั : กลุ่มบริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด
วันที่ : _____/________/_______

ใบปรุ ฉีก : นาส่ งที่หน่วยงานสื่ อสารองค์กรและเลขานุการ
กลุ่มบริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด
เลขที่ 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
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แบบรั บ รองกำรปฎิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณ ส ำหรั บ กรรมกำรและผู้ บ ริ หำร 4 รำยแรก ตำมค ำนิ ยำมของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด แล้ว
ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณทางธุ รกิ จเล่มนี้ และจะยึดหลักของ
จรรยาบรรณนี้เป็ นแนวทางการปฎิบตั ิหน้าที่ใดๆ แก่บริ ษทั อย่างสุ ดความสามารถและในกรณี
ในปี .........ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้าได้ปฎิบตั ิตามหลักของจรรยาบรรณนี้ ครบถ้วน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและครอบครับ ขอรายงานส่ วนได้เสี ยกับกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยรายละเอียดปรากฎตาม
แบบรายงานส่ วนได้เสี ยและข้อมูลประวัติของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ลายมือชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
วันที่
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