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ส่ วนที่ 1
บทนํา
วิสัยทัศน์
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าหมายในการเป็ นผู้นําทางด้ านคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง

พันธกิจ
- ผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
- สร้ างความพึงพอใจในการทํางานให้ แก่พนักงาน
- สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนและสังคม

หลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บุคลากรของบริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน) ต้ องศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อนําไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั งิ าน ผู้ละเว้ นย่อมถูกสอบสวนและ
ลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมายในกรณีที่การกระทํานันผิ
้ ด
กฎหมาย โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการบริ หารบุคคล
ทังนี
้ ้
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขันในทุ
้ กหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบกํากับดูแลและ
สนับสนุนให้ พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบตั ิตามคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่ วนที่ 2
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้ าของบริ ษัท มีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริ ษัทผ่าน
คณะกรรมการบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นเลือกเข้ ามาทําหน้ าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่ องที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขนั ้
พื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับมีดงั นี ้
- สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
บริ ษัทฯแต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้ าที่เป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯเพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์
- สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัทและตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนและความจําเป็ นอื่นๆในอนาคตด้ วย
- สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยการเผยแพร่ผา่ นระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์และนําข้ อมูลที่สําคัญแสดงไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
- สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
บริ ษัทฯคํานึงถึงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อ
แก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการ
พิเศษ เป็ นต้ น ซึง่ ในการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม บริ ษัทฯคํานึงถึงความ
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สะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิตา่ งๆในการเข้ าร่วม
ประชุม ทังก่
้ อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
บริ ษัทฯมีนโยบายให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกําหนด
นอกจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวข้ างต้ น
ความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

บริ ษัทฯยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอํานวย

1. บริ ษัทฯจะจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูล ขันตอน
้
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้ วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษในเว็บไซด์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าประมาณ
1
เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้ าก่อนวันประชุมประมาณ 20 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมี
เวลาศึกษาข้ อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย
คํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาด
เพียงพอ และเดินทางไปได้ สะดวกรวมทังได้
้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับ และให้ ความสะดวก
อย่างเพียงพอ
3. บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนเข้ าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิ
ซักถามข้ อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ
และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติ
เลือกใช้ วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงผลการลงมติได้ รวดเร็ ว
และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่าง
ทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริ หาร เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หากไม่ติด
ภารกิจสําคัญ เพื่อตอบข้ อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
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6. บริ ษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงให้ สาธารณชนทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
7 บริ ษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14
วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
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หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

คณะกรรมการบริ ษัทฯมีนโยบายในการสร้ างความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย
- คณะกรรมการบริ ษัทฯมีนโยบายในการกํากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั แิ ละ
ปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมี
กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลกั ษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
ด้ วยตนเองสามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริ ษัทฯได้ กําหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่ เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น
โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล และนําระบบการเข้ ารหัสมาใช้
และยังได้ กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมทางธุรกิจ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ ไปซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้ องละ
เว้ นการทําธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้ อมูลที่
สําคัญ รวมถึงไม่ให้ ข้อมูลแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั
- บริ ษัทฯกําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน
และผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมี
ความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินเพื่อประโยขน์ของบริษัทโดยรวม
โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทไม่มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
- สําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้ แจ้ งให้
กรรมการและผู้บริ หารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และได้ บรรจุวาระเรื่ องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริ หาร
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ไว้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์
ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
- บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไม่ซบั ซ้ อน
ทังหมดเป็
้
นการทํารายการตามปกติธุรกิจ

และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น

- บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน
ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้ มาจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น โดยถือเสมือนหนึง่ เป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯโดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯยึดมัน่ ในการดําเนินกิจการด้ วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่าง
เป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็น สร้ างความเข้ าใจกับผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เกิดความ
ร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
บริ ษัทฯมีแนวทางการปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯมุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้ าง
ความเจริ ญเติบโต และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์สว่ นตนของกรรมการและผู้บริ หาร
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดูแลลูกค้ าด้ วยการผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานทังในด้
้ านคุณภาพ
และความปลอดภัยในการนําสินค้ าไปใช้ งาน และหากเกิดความเสียหายจากการใช้ สินค้ า บริษัทฯ
จะทําการชดเชยให้ แก่ลกู ค้ าโดยทันที
คู่ค้า
บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเหมาะสม สุจริ ต มีการแข่งขันและเสนอราคา
อย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้ างความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ดําเนินการให้ มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภท ครบถ้ วนตาม
กําหนดเวลา และมีการรายงานข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนแก่เจ้ าหนี ้
คู่แข่ ง
บริ ษัทฯมีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่
กล่าวหาหรื อทําลายบริ ษัทคูแ่ ข่งด้ วยข้ อมูลที่ไม่เป็ นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับ
ทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการฉ้ อฉล
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พนักงาน
บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม
มีการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานอย่างต่อเนื่องด้ วยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท
จัดโครงสร้ าง
ตําแหน่งงานให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่งงานที่ชดั เจนเพื่อให้ พนักงานมีโอกาสเติบโตตาม
ความสามารถ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
บริ ษัทฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม ใกล้ เคียง
กับบริ ษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่มีการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาผลการทํางาน
ของพนักงานอย่างยุตธิ รรม ไม่เลือกปฎิบตั ิ และให้ สิทธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้ างงาน เช่น การ
อนุญาตให้ ลางาน การมีชอ่ งทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริ หาร เพื่อรับฟั งปั ญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้ านสวัสดิการ บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้ มี
สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําปี
การประกันอุบตั เิ หตุ และจัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับการดูแล
ความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้ มีการซ้ อมหนีไฟและระบบป้องกันอัคคีภยั เป็ นต้ น
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริ มให้ คนในองค์กรตระหนัก
ถึงการมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้ อม หลีกเลี่ยงการกระทํา
ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อม
ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทได้ นํามาตรฐานระบบคุณภาพด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และ
มาตรฐานระบบการจัดการด้ านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการ
ประหยัดพลังงานเพื่อลดปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ของ
การเกิดภาวะโลกร้ อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตัง้
กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตังแผงโซล่
้
าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในโรงงาน เป็ น
ต้ น เพิ่มพื ้นที่สีเขียวบริ เวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณชุมชน จัดสร้ างสถานที่ออก
กําลังกายสําหรับประชาชน พร้ อมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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ภาครั ฐ
บริ ษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อ
ข้ อบังคับ อย่างเคร่งครัดและถูกต้ อง ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธ์ เช่น มีการใช้
Software ที่ถกู ลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯมีนโยบายต่อต้ านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริ ตเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่บนั่ ทอน
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืนและเป็ นภัยต่อสังคม
ของประเทศ ทําให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทลดลง
การดําเนินการเพื่อต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัท
เริ่ มต้ นด้ วยการที่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทฯไม่สนับสนุนให้ มีการรับหรื อจ่ายสินบนในกรณีใดๆทังสิ
้ ้นโดยกําหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีการกําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ในรูปแบบต่างต่าง รวมทังมาตรการปฏิ
้
บตั ทิ ี่ชดั เจน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯจะไม่ถกู บ่อนทําลายจากพฤติกรรมการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ส่วนในระดับพนักงาน บริ ษัทฯได้ กําหนดลักษณะความผิดของการทุจริ ตต่อหน้ าที่
และทุจริ ตต่อบริ ษัทเป็ นความผิดขันร้
้ ายแรงสูงสุดไว้ ในข้ อบังคับพนักงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ พฒ
ั นากลไกในการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียใน
การกํากับดูแลกิจการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้ งความห่วงใย
ของตนในเรื่ องเกี่ยวกับการกระทําที่อาจเข้ าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้ พบเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยเสรี
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หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูล
ทัว่ ไปที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ
ทันเวลา และโปร่งใส เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําปี
ซึง่ ข้ อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้ องมีความถูกต้ องใน
สาระสําคัญและเป็ นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่เหมาะสม รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผย ประกอบด้ วย
ข้ อมูลทางการเงิน
- รายงานงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ข้ อมูลที่มิใช่ รายงานทางการเงิน
- โครงสร้ างกรรมการ
- บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วม
ประชุม
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- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้
บริ ษัทฯยังไม่ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานขึ ้นเฉพาะ
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบัญชีและการเงินทําหน้ าที่
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบข้ อมูลบริ ษัทได้ ที่โทร 02-9926867
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หมวดที่ 5
5.1

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบุคคลทังชายและหญิ
้
งที่มีประสบการณ์ในสาขา
ต่างๆที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัท คณะกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
แนวทางดําเนินงานของบริ ษัท แต่งตังฝ่้ ายบริ หารเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แต่งตัง้
กรรมการเฉพาะเรื่ องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย
และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ
บริ ษทั
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนใน
จํานวนนี ้ต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ใน
สามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้ องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็ นในการบริหารกิจการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็ นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา
1.2 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯได้ กําหนดให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
1.3 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หาร
ระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของ
กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ก่อนที่จะไป
ดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่น จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับ
บริ ษัทฯหรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
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1.4 เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม
แต่งตังเป็
้ นเลขานุการบริ ษัทฯเพื่อทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆที่คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั หิ น้ าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯพ้ นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่
เลขานุการบริ ษัทฯคนเดิมพ้ นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ และให้
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่
แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
2. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยยึด
หลักจริ ยธรรมที่ดี
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. มีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
2. กํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ กําหนดไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง และมีการ
ติดตามการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริษัทฯใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
พร้ อมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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6. อนุมตั งิ บการเงินและดูแลให้ มีการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฎิบตั งิ าน
ของกรรมการและผู้บริ หารเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้ การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องเป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ มี
ส่วนรวมในการตัดสินใจ รวมทังดู
้ แลให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
ขันตอนการดํ
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการ
บริ หารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงานที่กําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. มีหน้ าที่ควบคุมการบริหารงานของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ปั จจัยต่างๆทังปั
้ จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้ มีการประชุมเป็ นปกติทกุ 3 เดือน ได้ แก่เดือน กุมภาพันธ์
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจําเป็ น
ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรมการ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีวาระที่ต้องลงมติ บริ ษัทฯกําหนดให้
มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
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ในการประชุมแต่ละครัง้ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทได้ จดั หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องไว้ ลว่ งหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุม ซึง่ วาระการประชุมนี ้จะรวมถึง
วาระการติดตามผลการดําเนินงานด้ วย
บริ ษัทได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการปฎิบตั งิ าน ด้ วย
ตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
4.2 คณะกรรมการควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
ภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี

ขันตอนและผลการประเมิ
้
นใน

5. ค่ าตอบแทน
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทยังไม่ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็
ตาม
การกําหนดค่าตอบแทนให้ ผา่ นการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบตั งิ าน
ที่ผา่ นมา ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของหน้ าที่และความรับผิดชอบ
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท
ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะ
ทางธุรกิจของบริ ษัทและการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละคน
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
6.1 บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร ได้ เข้ ารับการ
อบรมหรื อสัมมนาในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
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ทุกฝ่ ายของบริ ษัทฯมีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่และมีการปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
6.2 บริ ษัทฯจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่ กรณีมี
กรรมการหรื อผู้บริ หารใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
6.3 บริ ษัทฯจัดให้ มีแผนการสืบทอดตําแหน่งโดยทําการคัดเลือกบุคคลที่จะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ในตําแหน่งผู้บริ หารและพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้
สามารถรองรับตําแหน่งได้ ในอนาคต
7. การป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูล
ภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้
ผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทมาใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
- รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ทราบถึง
รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้
พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
รวมทังให้
้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น
ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
- การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของ
กรรมการและผู้บริ หาร บริ ษัทฯกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการ
ถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบาย
ให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี
ห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
นอกจากนี ้ยังห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
โดยกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท
มีการกําหนดมาตรการลงโทษไว้ เป็ นลาย
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ลักษณ์อกั ษรหากมีการฝ่ าฝื น เนื่องจากบริ ษัทฯ เห็นว่าการไม่นําข้ อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนเป็ นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
8. ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ ้นกับบริ ษัท
โดยบริ ษัทจะทําการประเมินสถานการณ์เพื่อกําหนดเป้าหมายและแผนการ
ดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจนและวัดผลได้
และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป
มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็ นการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทฯ มีการ
กําหนดอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริ หารไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดโครงสร้ าง
องค์กรที่ชว่ ยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่
ความรับผิดชอบงานด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้ านการรายงานและการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน บริ ษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานหรื อ
เป้าหมายที่กําหนดเป็ นประจําทุกเดือน
ทังนี
้ ้ การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทจะครอบคลุมในด้ านต่างๆ 5
ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบ
สารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล ระบบการติดตาม
9. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยงและมีหน้ าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดย
แบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน(Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk)
บริ ษัทฯได้ อธิบายและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญไว้ ในรายงานประจําปี
และแบบ 56-1 พร้ อมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อ
คณะกรรมการ
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10. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับผิดชอบในการจัดให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯเป็ นไปใน
ลักษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่ดี จึงให้ มีการจัดทําแนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจ
หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบ
5.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการได้ แต่งตังอนุ
้ กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน
ต้ องมีความรู้ ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมกับ
การครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจได้ รับการ
พิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปได้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.

สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ ามี)
ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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4.

5.

6.

7.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของ
รายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจาก
การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
1. กรรมการอิสระ

บริ ษัทฯกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดย
การสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารโดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้:คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของ
บุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
บริ ษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนสํานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่
ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท
ต่อปี จากบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อกรรมการที่มีสว่ นร่วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกิน 1%
ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษัท
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การเลือกกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธาน
กรรมการเป็ นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการ
กลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัทชุดปั จจุบนั โดยไม่ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั
บริ ษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็ น
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรื อทักษะที่ยงั ขาดอยูเ่ ป็ นสําคัญ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
4. ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
วิธีการเลือกตังกรรมการผ่
้
านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตังในขณะนั
้
น้ และในกรณี
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ที่มีบคุ คลที่ได้ รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ต้องการแล้ ว ประธาน
จะเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้ เป็ นผู้บริ หารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณา
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ส่ วนที่ 3
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน) มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ ผู้บริ หารและ
พนักงานจะยึดถือเป็ นแนวทางในการทํางาน ดังนี ้
1. ปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจ
รวมทังกฎหมายที
้
่จะประกาศใช้ ในอนาคตซึง่ มีผลกระทบต่อการ
บริ หารงานและการทํางาน
2. มีความโปร่ งใส
บริ ษัทจะบริ หารงานด้ วยความโปร่งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญให้ กบั ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย มีการสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
3. ตัง้ มั่นในความยุตธิ รรมและคุณธรรม
บริ ษทั ตังมั
้ น่ ในความยุตธิ รรมและคุณธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เลือกปฎิบตั ติ อ่ ผู้หนึง่ ผู้ใดอย่างไม่เป็ นธรรม
4. ความซื่อตรง
บริ ษัทฯจะบริ หารงานด้ วยความซื่อตรง บันทึกบัญชีอย่างถูกต้ อง ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
ผิดโดยเจตนาหรื อหลอกลวงผู้อื่นโดยการบิดเบือนสารสนเทศ เลือกปฏิบตั หิ รื อละเว้ น
การปฏิบตั หิ รื อโดยวิธีการอื่นๆ
5. ให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญและเอาใจใส่ลกู ค้ าด้ วยการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพอันจะส่งผล
ให้ ลกู ค้ าพึงพอใจและมัน่ ใจในความปลอดภัยของสินค้ า
6. มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อม
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อกิจกรรมที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยขน์
แนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้

จึงมี

1. ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการทํารายการที่มีความขัดแย้ งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. ในกรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและให้ ทํารายการนันเสมื
้ อนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียในรายการ
นันต้
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ในกรณีที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ าไปมีส่วนร่วม
หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯหรื อกิจการใดๆที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
จะต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ หุ้นส่วน
หรื อที่ปรึกษาในบริ ษัทหรื อองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การดํารงตําแหน่งนันต้
้ องไม่ขดั
ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยตรงในบริ ษัทฯ
6. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่นําข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทไป
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและการรั กษาความลับ
ผู้บริ หารและพนักงานจะต้ องเก็บรักษาความลับของบริ ษัท
และไม่ใช้ ข้อมูลภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรื อแก่บคุ คลภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั
1. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯในการหา
ประโยชน์ส่วนตนและในเรื่ องการทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯหรื อทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ ไปซึง่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้ องละเว้ นการทําธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทใน
ช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้ อมูลที่สําคัญ
รวมถึงไม่ให้ ข้อมูลแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
3. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทต่อ
บุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคูแ่ ข่งของบริ ษัทฯแม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานไปแล้ ว
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯมีความมุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจให้ เจริ ญก้ าวหน้ า บนพื ้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ ความสําคัญกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ ดงั นี ้
แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทจะพยายามสร้ างความเจริ ญเติบโต เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ดี
2. บริ ษัทฯเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้ อมูลที่จําเป็ นเพื่อใช้ ในการประเมิน
การบริ หารงานของบริ ษัทฯเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริ ษัทฯจะเคารพและรักษาสิทธิตา่ งๆของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
การปฏิบตั ิด้วยความสุจริ ต โปร่งใส และเป็ นธรรม
แนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1. บริ ษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานทังในด้
้ านคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการนําสินค้ าไปใช้ งาน
และหากเกิดความเสียหายจากการใช้ สินค้ า
บริ ษัทฯจะทําการชดเชยให้ แก่ลกู ค้ าโดยทันที
2. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องรู้และทําความเข้ าใจสินค้ าของบริ ษัทเป็ นอย่างดี รวมทัง้
ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนแก่ลกู ค้ า
3. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องศึกษาทําความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าอย่างละเอียด
ก่อนจะเสนอราคาต่อลูกค้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างถูกต้ องและ
เป็ นธรรม รวมทังต้
้ องสนใจ ใฝ่ หาข้ อมูลความรู้ อย่างสมํ่าเสมอ และสัง่ สม
ประสบการณ์ในการทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ กบั
ลูกค้ า
4. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติ และใช้ วาจาที่
สุภาพกับลูกค้ า
5. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องเคารพการตัดสินใจและข้ อคิดเห็นของลูกค้ า ไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของลูกค้ า
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6. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องรักษาความลับของลูกค้ า ยกเว้ นการบังคับตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้ อบังคับ หรื อการยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
แนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า/เจ้ าหนี ้
1. บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม เพื่อสร้ างความเชื่อถือซึง่ กัน
และกัน มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
2. บริ ษัทฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด
3. บริ ษัทฯมีนโยบายรักษาความลับของคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้
แนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1. บริ ษัทฯมีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรื อทําลายบริ ษัทคูแ่ ข่ง
ด้ วยข้ อมูลที่ไม่เป็ นจริ ง
2. บริ ษัทฯจะไม่เข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่
เหมาะสม
3. บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจแข่งขันกับคูแ่ ข่งตามกติกาและกรอบแห่งกฏมาย
การแข่งขันทางการค้ า
แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
1.
2.
3.
4.

บริ ษทั ฯมีนโยบายกําหนดผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญเรื่ องสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
บริ ษัทฯมีนโยบายให้ พนักงานได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

แนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
1. บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม และ
จะปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
2. บริ ษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม
3. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจ
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ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศน์ที่
เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัตติ ่ อภาครั ฐ
1. บริ ษัทฯต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
2. บริ ษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของราชการ
3. บริ ษัทฯจะร่วมประชุม ให้ ข้อคิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้ านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
4. บริ ษัทฯจะรับฟั งความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆของหน่วยงาน
ราชการ
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การปกป้องทรั พย์ สินของบริษัท
ผู้บริ หารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่นําทรัพย์สินของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
1. ผู้บริ หารและพนักงานพึงใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัท
2. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่นําทรัพย์สินของบริ ษัทฯไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรื อผู้อื่น
3. ผู้บริ หารและพนักงานมีหน้ าที่ดแู ลทรัพย์สินของบริ ษัทมิให้ สญ
ู หาย เสียหาย หรื อ
นําไปใช้ ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย หรื อถูกทําลาย
4. ผู้บริ หารและพนักงานต้ องใส่ใจที่จะปฏิบตั ิตามขันตอนของการรั
้
กษาความปลอดภัย
และการตื่นตัวต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นและมีผลทําให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทเกิดความ
เสียหาย ถูกลักขโมย ถูกทําลายหรื อถูกใช้ ในทางที่ผิด
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การรั บและให้ ของขวัญและสิ่งตอบแทน
บริ ษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการให้ และรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ดังนี ้
1. ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เรี ยกผลประโยขน์ใดๆจากคูค่ ้ าหรื อผู้ที่ทําธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ
2. ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เสนอผลประโยชน์ใดๆต่อบุคคลภายนอก คูค่ ้ า เพื่อ
จงใจให้ ปฏิบตั ใิ นทางมิชอบ
3. ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับของขวัญหรื อสิ่งตอบแทนใดๆ จากคู่
ค้ า หรื อผู้ที่ทําธุรกิจกับบริ ษัทฯเว้ นแต่ในโอกาสที่ป็นช่วงเทศกาลหรื อประเพณีนิยมใน
มูลค่าที่เหมาะสม ซึง่ ผู้รับพึงพิจารณา
4. ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกิน
กว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทฯ
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การป้องกันทุจริตและการให้ สินบน
บริ ษัทฯตระหนักดีวา่ การทุจริ ตและการให้ สินบนอาจบัน่ ทอนความพยายามในการพัฒนา
คุณภาพ
เป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืนและเป็ นภัยต่อสังคมของประเทศ
ทําให้ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทลดลง
1. บริ ษัทฯไม่รับหรื อให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่างไม่ชอบธรรม สิ่งของที่กรรมการหรื อผู้บริ หารได้ รับโดยปกติจะเก็บไว้ ในบริ ษัทฯ
หรื อแจกจ่ายให้ กบั พนักงาน
2. การจัดซื ้อหรื อจัดจ้ างต้ องดําเนินการตามขันตอนของบริ
้
ษัทและมีความเป็ นธรรมแก่ผ้ ู
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยการตัดสินใจต้ องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ
และบริ การที่ได้ รับ
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การยกเว้ นไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
การฝ่ าฝื นแนวทางตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจในคูม่ ือนี ้ นอกจากจะทําให้
ผู้ฝ่าฝื นมีความผิดตามบทบัญญัตติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ยังอาจส่งผลให้
บริ ษัทฯต้ องรับผิดชอบตามกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับดังกล่าว
ในกรณีมีการฝ่ าฝื นจนเป็ นผลดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ฝ่าฝื นนอกจากจะต้ องได้ รับโทษทาง
กฎหมายแล้ ว อาจได้ รับโทษทางวินยั ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ มีตงแต่
ั ้ การตักเตือนด้ วย
วาจา จนถึงขันไล่
้ ออกหรื อปลดออก
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ส่ วนที่ 4
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน) มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ หารงานด้ วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้
เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯจึงให้ ความสําคัญของการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้ วยเล็งเห็นว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นภัยต่อสังคม เป็ นการกระทําที่ผิดทัง้
กฏหมายและศีลธรรม
ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริ ษัทแล้ ว ยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่บนั่ ทอนความพยายามในการพัฒนา
คุณภาพ ทําให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อฐานะของ
บริ ษัทฯ และเป็ นภัยต่อการดําเนินกิจการให้ ยงั่ ยืน รวมถึงเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ประเทศชาติ
บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
โดยไม่ยินยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ
ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ มีการสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ไม่ให้ มีการเรี ยกร้ อง หรื อรับ หรื อยินยอมที่จะรับซึง่ เงิน สิ่งของ หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆซึง่ ไม่เหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทังไม่
้ ดําเนินการ หรื อ
กระทําการใดๆที่เข้ าข่ายดังกล่าว และไม่เรี ยกร้ อง ดําเนินการ หรื อยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ตอ่
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั และหากกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี ้ ต้ องได้ รับโทษทางวินยั ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อ
ให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
้ าให้ บริ ษัทฯสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ จะได้ รับการนําไปปฎิบตั ิ
อย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทาน
มาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผล
ของมาตรการนี ้ พร้ อมทังให้
้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยผู้บริ หารจะนําคําแนะนําไป
ปฏิบตั ิ
นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ฯยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
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คํานิยาม
บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

บุคลากรของบริ ษัท

หมายถึง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัท

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการของบริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

ผู้บริ หาร

หมายถึง

ผู้บริ หารของบริ ษัท ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป

พนักงาน

หมายถึง

พนักงานลําดับถัดลงมาจากผู้บริ หาร

คูค่ ้ า

หมายถึง

ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การให้ แก่บริ ษัท ผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรเพื่อ
สาธารณกุศล

ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง

ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ พนักงาน คูแ่ ข่งทางการค้ า
ภาครัฐตลอดจนองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้ องทางสังคม

การรับ การให้ ของขวัญ หมายถึง
ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์
อื่นใด

การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดตอบแทน รวมถึงทรัพย์สิน สิ่งของ เงินสด เช็คเงินสด
เช็คของขวัญ คูปอง เพื่อเป็ นสินนํ ้าใจ หรื อเป็ นรางวัล
ในการโน้ มน้ าวให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ กระทํา
บางอย่างที่ไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมาย

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง

การสนับสนุนทางด้ านการเงิน สิ่งของและบริ การ
รวมถึงการกระทําที่ขดั ต่อกฏหมาย ซึง่ ถือว่าเป็ นการ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม

เงินสนับสนุน

การสนับสนุนทางด้ านการเงิน วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ
หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ

หมายถึง

การบริ จาคเพื่อการกุศล หมายถึง

การจัดกิจกรรม หรื อการบริ จาคที่อาจมีจดุ ประสงค์แอบ
แฝงหรื อการกระทํา เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของ
บริ ษัทในอนาคตได้
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การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

หมายถึง

การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆโดยการเสนอ
ให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คํามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง
หรื อรับซึง่ เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่
เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้ที่ทําหน้ าที่ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ รื อ
ละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่
ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทาง
การค้ า ให้ กระทําได้
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- จัดให้ มีนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยเสี่ยง โดยทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
- กํากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยหรื อฝ่ ายบริ หารดําเนินการสื่อสารนโยบาย เพื่อให้
ทุกคนเกิดความเข้ าใจอย่างทัว่ ถึงและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายในและระบบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ระบบ

- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
- พิจารณาเรื่ องเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อกํากับดูแลให้ มีการดําเนินงาน
ที่ทนั ต่อสถานการณ์
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการหรื อผู้บริ หาร
- จัดให้ มีกลไกและระบบการควบคุมภายในที่สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- นําเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (ถ้ ามี)
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท

ต่อคณะกรรมการ

- จัดให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชัน่
- สนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
อย่างทัว่ ถึง
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
เรี ยกร้ อง ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้
สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้ อกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
2. พนักงานไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ หรื อส่อ
ไปในทางคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยพนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กําหนดให้ ทําหน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้ ผ่านช่องทางต่างๆที่กําหนด
ไว้
3. บริ ษัทฯจัดให้ มีชอ่ งทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้ กบั บุคลากรของบริ ษัทและผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถขอคําแนะนํา แจ้ งเบาะแส ข้ อเสนอแนะ หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
4. ผู้ที่กระทําคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ผิดต่อนโยบายของบริษัทฯซึง่ จะต้ องได้ รับการ
พิจารณาทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯนอกจากนี ้ อาจได้ รับโทษตามกฏหมาย
หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯจัดให้ มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในและ
้
ภายนอกบริ ษัท เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามในวงกว้ าง
6. บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ ทังการทํ
้
าธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน
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นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล
ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทํา
ความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการปฏิบัติ
1. นโยบายการรั บ การให้ ของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่น
ใด รวมทังขั
้ นตอนและการควบคุ
้
มที่สามารถตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการรับ การให้ ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทกําหนดไว้ และไม่นําไปสูก่ ารทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ดังต่อไปนี ้
- ไม่รับ หรื อให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณี
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่งของในทํานองเดียวกันที่มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั กับผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องที่ตนได้ เข้ าไปติดต่อประสานงาน ทังในหน่
้
วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชน
- ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆหรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนําให้
เกิดการละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตน
ทังนี
้ ้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามกฏหมาย
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯโดยสิ่งของหรื อของขวัญที่ให้ แก่กนั ตามหน้ าที่การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่ให้ ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรื อของกํานัลใดๆหรื อประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการ
ตัดสินใจหรื อมีผลทําให้ ผ้ รู ับไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ทิ างการค้ าเช่นเดียวกับคูค่ ้ าราย
อื่น
ทังนี
้ ้ การให้ สิ่งของตามโอกาสหรื อวาระต่างๆต้ องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั
- ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทํา
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเว้ นการปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบข้ อบังคับ และข้ อปฏิบตั ทิ าง
กฎหมายตามที่กําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การให้ หรื อรับทรัพย์สิน หรื อสิ่งของ เพื่อเป็ นของขวัญตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้ กนั ตามมรรยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม โดย
การรับหรื อการให้ นนั ้ จะต้ องไม่สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ หากจําเป็ นต้ อง
รับของขวัญหรื อของที่ระลึกที่มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจให้ รายงาน
ต่อผู้บงั คับบัญชาทราบก่อน
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- คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องวางตัวเป็ นกลางเพื่อการจัดซื ้อ
จัดหา เพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือก และต้ องดําเนินการผ่านขันตอน
้
ตามระเบียบของบริ ษัทฯ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจัดซื ้อ จัดหา สินค้ า วัตถุดิบ หรื อ
บริ การ บริ ษัทฯไม่มีการเรี ยกร้ องการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์
อื่นใด เพื่อติดสินบน หรื อนําไปสู่การได้ รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อส่งผลให้
เจ้ าหน้ าที่ละเว้ นการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้ อบังคับตามที่กําหนดไว้
- การใช้ จา่ ยสําหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้
2. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรื อการให้ เงินสนับสนุน
-

การใช้ เงิน หรื อทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพื่อบริ จาคการกุศล ต้ องกระทําในนามบริ ษัทฯ
เท่านัน้ โดยการ บริ จาคเพื่อการกุศล ต้ องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม ที่มีใบรับรอง หรื อ
เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัทฯ

- การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทําได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้ อง หรื อทําให้
เกิดข้ อสงสัยได้ วา่ เป็ นการกระทําที่ทจุ ริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
- ในการให้ เงินสนับสนุน ต้ องใช้ เงินหรื อทรัพย์สินของบริ ษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้ อง
ระบุชื่อในนามบริ ษัทฯเท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนที่จา่ ยไป ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ
ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การเบิกจ่ายต้ องระบุวตั ถุประสงค์ที่
ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของ
บริ ษัทฯ
3. นโยบายการสนับสนุนทางการเมือง
- บริ ษัทฯเป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง
ไม่มีนโยบายให้ การ
ช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหรื อกลุม่
การเมืองใดๆ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
- บุคลากรของบริ ษัทฯมีสิทธิและเสรี ภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
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- บุคลากรของบริ ษัทฯต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯหรื อให้ บริ การในนามของบริ ษัทฯ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรื อกระทําการใดๆอันก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่า
บริ ษัทฯมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุม่ การเมืองใดๆ

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ดังต่อไปนี ้

บริ ษัทฯจะดําเนินการ

1. บริ ษัทฯติดประกาศนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในบริ ษัทฯ
สามารถอ่านได้
2. บริ ษัทฯเผยแพร่นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ เช่น
เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี
(56-2) ในปี ถัดไปเป็ นต้ นไป
3. บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ กับพนักงานใหม่ทกุ คน
4. บริ ษัทฯจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอทุกปี

บทลงโทษ
นโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของวินยั ในการ
ปฏิบตั งิ าน กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึง่ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ จะมีโทษตามกฏหมายและ/หรื อระเบียบของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้ าง
กรณีที่การดําเนินการตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริ ษัทฯจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ผู้นนแต่
ั ้ อย่างใด เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ น
ธรรม
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ส่ วนที่ 5
นโยบายและวิธีปฏิบตั กิ ารแจ้ งเบาะแส(Whistle Blowing)
ผู้มีสิทธิ์ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแส
บุคคลที่สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ คือ ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน
สังคม ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท

เรื่ องที่รับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชั่น
- พบเห็นการกระทําที่ทจุ ริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น พบ
เห็นบุคคลในบริ ษัทฯติดสินบน/รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อ
หน่วยงานเอกชน
- พบเห็นการกระทําที่ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ขิ องบริ ษัทฯหรื อมีผลต่อระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯจนทําให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ตได้
- พบเห็นการกระทําที่ทําให้ บริ ษัทฯเสียผลประโยชน์
บริ ษัทฯ

และมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

- พบเห็นการกระทําที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

การแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน
การแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ หรื อ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต/คอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในองค์กร
สามารถแจ้ งได้ โดยผ่านช่องทางการรับเรื่ องตามที่กําหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี ้
โดยผู้ร้องเรี ยน
จะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมหลักฐาน หรื อข้ อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายัง
ช่องทางการรับเรื่ อง ดังนี ้
1. ตู้รับข้ อร้ องเรี ยนที่ตดิ ตังอยู
้ ภ่ ายในโรงงาน
2. แจ้ งทางไปรษณีย์ จ่าหน้ าซองถึง หรื อยื่นส่งโดยตรงได้ ที่
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
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2.2 กรรมการผู้จดั การ หรื อ
2.3 ผู้จดั การโรงงาน
ที่ บริ ษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
อาคารศูนย์การค้ าเซียร์ รังสิตชัน้ 7
เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
ทังนี
้ ้ หากผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน มีข้อร้ องเรี ยน กรรมการผู้จดั การ ขอให้ ทา่ นส่งเรื่ อง
ร้ องเรี ยนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามที่อยูข่ องบริ ษท

มาตรการคุ้มครองและรั กษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทฯ
จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลและเก็บรักษาข้ อมูล
ของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
โดยจะจํากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
หากผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจเดือดร้ อนเสียหาย สามารถร้ องขอให้
บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรื อบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้อง
ร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเสียหายหรื อไม่ปลอดภัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การตามที่เห็นสมควร เพื่อ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง
ไม่ให้ ได้ รับความเดือดร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส
ร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้ กบั ผู้บริ หารคนใดคนหนึ่ง ทํา
หน้ าที่แทนในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้ งเบาะแส
หรื อผู้ร้องเรี ยน
พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูล โดยผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ได้ รับ
แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน ทังโดยทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม(เช่น ผู้ถกู กล่าวหา เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ของตนโดยตรง)
ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยนกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่ในการ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง
ไม่ให้ ได้ รับความเดือดร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้ งเบาะแส
-43-

ร้ องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ ข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

โดยขอให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมายังประธาน

ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษา
ข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผย
ข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฏหมายกําหนด
ผู้ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อ
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม

ขัน้ ตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
1. เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส
สืบสวนข้ อเท็จจริ ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็ นผู้กลัน่ กรอง

2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื ออาจมอบหมาย
ให้ ตวั แทน แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ ทราบ โดย
กําหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้ อเท็จจริ งจนถึงพิจารณาเสร็ จสิ ้นภายใน 30 วัน
และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้ อเท็จจริ งและพิจารณาจนเสร็ จสิ ้นได้ อีกไม่เกิน
30 วัน
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ ผู้
ที่ถกู กล่าวหาได้ กระทําการทุจริตคอร์ รัปชัน่ จริง
บริ ษัทฯจะให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาได้
รับทราบข้ อกล่าวหาและให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง
โดยการหาข้ อมูลหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอันทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถกู กล่าวหา ได้ กระทําการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จริง การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นัน้
ถือว่าเป็ นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ
ผู้ถกู
กล่าวหาจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯได้ กําหนดไว้
และหากการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นันผิ
้ ดกฏหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษ
ทางกฏหมาย ทังนี
้ ้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ คําตัดสินของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็ นอันสิ ้นสุด
5. การร้ องเรี ยนโดยไม่สจุ ริ ตหรื อผิดช่องทาง การแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส ให้
ถ้ อยคํา หรื อให้ ข้อมูลใดๆ ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ กระทําโดยไม่สจุ ริต หรื อทําผิดช่องทาง ถ้ า
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เป็ นพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ บุคคลนันจะได้
้
รับโทษทางวินยั ตามมาตรการ
ลงโทษด้ วย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกและบริ ษัทฯได้ รับความเสียหาย บริ ษัทฯจะ
พิจารณาดําเนินคดีกบั บุคคลนันๆด้
้ วย
ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยน กรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการรับเรื่ อง
หาข้ อมูลและตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ตามที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯให้
ร่วมกันพิจารณาและกําหนดโทษตามที่เห็นสมควร
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