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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

วิสัยทัศน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะผลิตสินคาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมี

เปาหมายในการเปนผูนําทางดานคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  

พันธกิจ 

- ผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับของลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- สรางความพงึพอใจในการทํางานใหแกพนักงาน 

- สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคม 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

บุคลากรของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) ตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยถือเปนวินัยในการปฏิบัติงาน ผูละเวนยอมถูกสอบสวนและ

ลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมายในกรณีที่การกระทํานั้นผิด

กฎหมาย โดยใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ วาดวยการบริหารบุคคล 

ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นในทุกหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลและ

สนับสนุนใหพนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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สวนที่ 2 

หลักการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

 ผูถือหุนมีสิทธิในฐานะเจาของบริษัท มีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินการของบริษัทผาน

คณะกรรมการบริษัทที่ผูถือหุนเลือกเขามาทําหนาท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายโดยสิทธิขั้น

พื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับมีดังนี้ 

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน 

บริษัทฯแตงต้ังใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาท่ีเปน

นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการ

ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย 

- สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ 

บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ

จากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

ของบริษัทและตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและ

แผนการลงทุนและความจําเปนอ่ืนๆในอนาคตดวย 

- สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูล   โดยการเผยแพรผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยและนําขอมูลที่สําคัญแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัท 

- สิทธิในการเขารวมประชุม 

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิในการเขารวมประชุมหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมเพื่อ

ใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบ

บัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือ

แกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ

พิเศษ เปนตน ซึ่งในการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม บริษัทฯคํานึงถึงความ
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สะดวกของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม ท้ังน้ีผูถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆในการเขารวม

ประชุม ทั้งกอนวันประชุม วันประชุมผูถือหุน และภายหลังการประชุมผูถือหุน 

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม 

บริษัทฯมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุน เพื่อให

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวขางตน บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน เชน 

1. บริษัทฯจะจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและ

ขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครบถวนเพียงพอ โดยมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนาประมาณ 1 

เดือน และจัดสงเอกสารลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 20 วัน เพื่อใหผูถือหุนมี

เวลาศึกษาขอมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอ่ืนๆท่ีไมไดกําหนดไวลวงหนาในการ

ประชุมผูถือหุน 

2. คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด วัน เวลา และสถานท่ี ในการจัดประชุมผูถือหุน โดย

คํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาด

เพียงพอ และเดินทางไปไดสะดวกรวมท้ังไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยาง

เทาเทียมกันทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลตอนรับ และใหความสะดวก

อยางเพียงพอ 

3. บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิ

ซักถามขอสงสัย เสนอความคิดเห็นตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอ 

และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  

4. ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตละระเบียบวาระท่ีเสนอ การลงมติ

เลือกใชวิธีการและอุปกรณออกเสียงท่ีโปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแสดงผลการลงมติไดรวดเร็ว และผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยาง

ทันทวงที 

5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหาร เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากไมติด

ภารกิจสําคัญ เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน 
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6. บริษัทฯเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงใหสาธารณชนทราบ

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

7 บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนที่มีสาระสําคัญถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือ

หุนสามารถตรวจสอบ และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยภายใน 14 

วันนับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของ

บริษัท 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการสรางความเทาเทียมกันและเปนธรรมใหผูถือหุน

ทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายยอย  

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติและ

ปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ดังน้ัน ในการจัดประชุมผูถือหุนจึงมี

กระบวนการในการประชุมผูถือหุนที่มีลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุม

ดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียง

ลงมติแทน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  

- บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน

เพื่อหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอ่ืน 

โดยการจํากัดจํานวนบุคคลท่ีสามารถเขาถึงขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช 

และยังไดกําหนดไวในจริยธรรมทางธุรกิจ หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

ใชขอมูลที่มิไดเปดเผยใหทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหุน และตองละ

เวนการทําธุรกรรมเก่ียวกับหุนของบริษัทในชวงเวลาท่ีจะมีการประกาศขอมูลท่ี

สําคัญ รวมถึงไมใหขอมูลแกบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัท 

- บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตน

และผูเก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินเพื่อประโยขนของบริษัทโดยรวม 

โดยกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทไมมีสวนรวมใน

การตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว 

- สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทของกรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดแจงให

กรรมการและผูบริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.2535 และไดบรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหาร
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ไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังมีการเปดเผยการถือครองหลักทรัพย

ไวในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูลประจําป(แบบ 56-1) 

- บริษัทมีโครงสรางการถือหุนแบบไมซับซอน   และรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดเปนการทํารายการตามปกติธุรกิจ 

- บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน 

ก.ล.ต. เชน หลักเกณฑการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หลักเกณฑการไดมาจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพย เปนตน โดยถือเสมือนหน่ึงเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก 

และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯโดยผูมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการ

พิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในรายงานประจําป และแบบแสดงขอมูลประจําป(แบบ 56-1) 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินกิจการดวยการเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยาง

เปนธรรม รับฟงความคิดเห็น สรางความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความ

รวมมืออยางสรางสรรค  

 บริษัทฯมีแนวทางการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้ 

 ผูถือหุน 

บริษัทฯมุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส รอบคอบ เพื่อสราง

ความเจริญเติบโต และใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีดีอยางตอเน่ือง ใหความสําคัญกับผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนโดยมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน

เพื่อประโยชนสวนตนของกรรมการและผูบริหาร 

ลูกคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกคาดวยการผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานท้ังในดานคุณภาพ

และความปลอดภัยในการนําสินคาไปใชงาน และหากเกิดความเสียหายจากการใชสินคา บริษัทฯ

จะทําการชดเชยใหแกลูกคาโดยทันที 

คูคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเหมาะสม สุจริต มีการแขงขันและเสนอราคา

อยางโปรงใส เปนธรรม และเสมอภาค เพื่อสรางความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

เจาหน้ี 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน

อยางเครงครัด ดําเนินการใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบ้ียใหกับเจาหน้ีทุกประเภท ครบถวน

ตามกําหนดเวลา และมีการรายงานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกเจาหน้ี 

คูแขง 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไม

กลาวหาหรือทําลายบริษัทคูแขงดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับ

ทางการคาของคูแขงดวยวิธีการฉอฉล  
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พนักงาน 

บริษัทฯ มุงมั่นในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม มีการพัฒนาศักยภาพในการ

ทํางานอยางตอเน่ืองดวยการจัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสราง

ตําแหนงงานใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานท่ีชัดเจนเพื่อใหพนักงานมีโอกาสเติบโตตาม

ความสามารถ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึงไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมาย  

บริษัทฯ มีระบบการจายคาตอบแทนและผลประโยชนพนักงานอยางเหมาะสม ใกลเคียง

กับบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไมมีการใชแรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาผลการทํางาน

ของพนักงานอยางยุติธรรม ไมเลือกปฎิบัติ และใหสิทธิดานตางๆเก่ียวกับการจางงาน เชน การ

อนุญาตใหลางาน การมีชองทางสื่อสารระหวางพนักงานและผูบริหาร เพื่อรับฟงปญหาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

ในดานสวัสดิการ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดใหมี

สวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําป 

การประกันอุบัติเหตุ และจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการดูแล

ความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดใหมีการซอมหนีไฟและระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน   

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของชุมชนอยางเครงครัด สงเสริมใหคนในองคกรตระหนัก

ถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดลอม หลีกเลี่ยงการกระทํา

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

ในการดูแลชุมชน สังคม  และสิ่งแวดลอม บริษัทไดนํามาตรฐานระบบคุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม ISO 14001 มาตรฐานระบบดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และ

มาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน ISO 50001 มาใชในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการ

ประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของ

การเกิดภาวะโลกรอน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ เชน ติดต้ัง

กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟา และติดต้ังแผงโซลาเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน เปน

ตน  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชุมชน จัดสรางสถานท่ีออก

กําลังกายสําหรับประชาชน พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตางๆ อยางเครงครัด  
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ภาครัฐ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ขอบังคับ อยางเครงครัดและถูกตอง ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ เชน มีการใช 

Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงใหความชวยเหลือในโครงการตางๆของภาครัฐอยางสม่ําเสมอ  

นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต การคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการทุจริต เน่ืองจากเห็นวาการทุจริตเปนปจจัยหน่ึงท่ีบ่ันทอน

ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เปนภัยตอการดําเนินกิจการใหย่ังยืนและเปนภัยตอสังคม

ของประเทศ ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทลดลง 

การดําเนินการเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชันของบริษัท เร่ิมตนดวยการท่ีผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการรับหรือจายสินบนในกรณีใดๆท้ังสิ้นโดยกําหนดไวใน

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นที่ครอบคลุมการคอรรัปชั่นในรูปแบบตางตาง รวมท้ังมาตรการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทั้งนี้ 

เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆมั่นใจไดวาบริษัทฯจะไมถูกบอนทําลายจากพฤติกรรมการ

ทุจริตคอรัปชั่น สวนในระดับพนักงาน บริษัทฯไดกําหนดลักษณะความผิดของการทุจริตตอหนาท่ี

และทุจริตตอบริษัทเปนความผิดขั้นรายแรงสูงสุดไวในขอบังคับพนักงาน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดพัฒนากลไกในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียใน

การกํากับดูแลกิจการ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสารและแจงความหวงใย

ของตนในเร่ืองเก่ียวกับการกระทําท่ีอาจเขาขายขัดตอหลักจริยธรรมท่ีตนไดพบเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัทไดโดยเสรี 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท รวมถึงขอมูลทางการเงิน ขอมูล

ท่ัวไปท่ีสําคัญเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ 

ทันเวลา และโปรงใส เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ต.ล.ท.)  

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินตองมีความถูกตองใน

สาระสําคัญและเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และ

ประมาณการท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

 คณะกรรมการไดดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได

อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว

ซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ

อยางมีสาระสําคัญ 

ในการน้ี คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ี

ไมไดเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายใน และความเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

 ทั้งน้ี ขอมูลที่ควรเปดเผย ประกอบดวย 

 ขอมูลทางการเงิน 

- รายงานงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว 

ขอมูลท่ีมิใชรายงานทางการเงิน 

- โครงสรางกรรมการ  

- บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  

- จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่คณะกรรมการแตละทานเขารวม

ประชุม  
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- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

- การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ 

- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทฯยังไมไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะ

เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยังไมมากนัก แตไดมอบหมายใหฝายบัญชีและการเงินทําหนาท่ี

ใหขอมูลแกผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เก่ียวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอ

ทราบขอมูลบริษัทไดที่โทร 02-5203855 
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลท้ังชายและหญิงท่ีมีประสบการณในสาขา

ตางๆท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัท คณะกรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล

แนวทางดําเนินงานของบริษัท แตงต้ังฝายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ แตงต้ัง

กรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย และแตงต้ังผูสอบบัญชีของ

บริษัท 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ 

 1.1  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 13 คนใน

จํานวนน้ีตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และตองไมนอยกวาหน่ึงใน

สามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู กรรมการแตละคนตองมาจากผูทรงคุณวุฒิ

หลากหลายสาขาอาชีพที่จําเปนในการบริหารกิจการของบริษัท 

ท้ังน้ี ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและไมเปนบุคคล

เดียวกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา 

1.2 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ    ได กําหนดให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได  

1.3 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร

ระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยกําหนดใหกอนท่ีจะไป

ดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน จะตองแจงใหคณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ท้ังน้ี ตองไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับ

บริษัทฯหรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
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1.4 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณวุฒิและประสบการณท่ีเหมาะสม

แตงต้ังเปนเลขานุการบริษัทฯเพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆท่ีคณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทฯพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

คณะกรรมการพิจารณาแตงต้ังเลขานุการคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันท่ี

เลขานุการบริษัทฯคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และให

คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ี

แทนในชวงเวลาดังกลาว  

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยยึด

หลักจริยธรรมที่ดี  

 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 

2. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการ

ติดตามการดําเนินการในเ ร่ืองดังกลาวอยางสม่ํ าเสมอในการประชุม

คณะกรรมการ รวมถึงดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องในระยะยาว 

4. จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯใชในการดําเนินธุรกิจ 

พรอมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม กอนนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน 
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6. อนุมัติงบการเงินและดูแลใหมีการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป 

7. กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดูแลการปฎิบัติงาน

ของกรรมการและผูบริหารเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

8. ดูแลใหการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตองเปนไปเพื่อ

ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียมิไดมี

สวนรวมในการตัดสินใจ รวมท้ังดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับ

ขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวน 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการ

บริหารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการ

ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีขอบเขต อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. มีหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการกําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
2. ประเมินการดําเนินงานของกิจการอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก

ปจจัยตางๆท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมเปนปกติทุก 3 เดือน ไดแกเดือน กุมภาพันธ 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจําเปน 

ในการประชุมแตละครั้ง ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการ จึงจะครบเปนองคประชุม อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีวาระท่ีตองลงมติ บริษัทฯกําหนดให

มีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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ในการประชุมแตละคร้ังฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบ

วาระการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของไวลวงหนากอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให

คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ซึ่งวาระการประชุมน้ีจะรวมถึง

วาระการติดตามผลการดําเนินงานดวย 

บริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการ

ประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ควรประเมินผลการปฎิบัติงาน ดวย

ตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงาน

และปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 

4.2 คณะกรรมการควรเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอนและผลการประเมินใน

ภาพรวมไวในรายงานประจําป 

5. คาตอบแทน 

5.1 คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทยังไมไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็

ตาม  กา ร กําหนด ค าตอบแ ทนให ผ า นการพิ จ ารณ าจ า ก ท่ีประ ชุ ม

คณะกรรมการ โดยใชวิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงาน

ท่ีผานมา ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท 

ประกอบการพิจารณา กอนที่จะนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 5.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับสภาวะ

ทางธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

6.1 บริษัทฯสงเสริมใหกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร ไดเขารับการ

อบรมหรือสัมมนาในเรื่องตางๆที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูท่ีเก่ียวของ
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ทุกฝายของบริษัทฯมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและมีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

6.2 บริษัทฯ จัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี กรณีมี

กรรมการหรือผูบริหารใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

6.3 บริษัทฯ จัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงโดยทําการคัดเลือกบุคคลท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารและพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมให

สามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต 

7. การปองกันการขดัแยงทางผลประโยชนและการดูแลเร่ืองการใชขอมูล

ภายใน 

คณะกรรมการมีนโยบายในการปองกันความขัดแยงของผลประโยชนและดูแลไมให

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทมาใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 

- รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึง

รายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได

พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

รวมทั้งใหเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน 

ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  

- การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน : ในการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของ

กรรมการและผูบริหาร  บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการ

ถือหลักทรัพยกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเน่ืองมาจากการ

ไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยย่ืนตอตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และมีนโยบาย

ใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกป หามการซื้อขายหลักทรัพย

โดยเฉพาะในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  

นอกจากนี้ ยังหามไมใหผูบริหารที่ ไดรับทราบขอมูลเปดเผยขอมูลแก

บุคคลภายนอกท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการลงโทษไวเปนลาย
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ลักษณอักษรหากมีการฝาฝน เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวาการไมนําขอมูลไปใช

เพื่อประโยชนสวนตนเปนจรรยาบรรณท่ีควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด

ตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ 

8. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับบริษัท  โดยบริษัทจะทําการประเมินสถานการณเพื่อกําหนดเปาหมายและแผนการ

ดําเนินงานไวอยางชัดเจนและวัดผลได  และมีการทบทวนแผนการดําเนินงานหากสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป  มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกําหนด

มาตรการลดความเสี่ยง       และเพื่อเปนการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  บริษัทฯ มีการ

กําหนดอํานาจอนุมัติของฝายบริหารไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดโครงสราง

องคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการแบงแยกหนาท่ี

ความรับผิดชอบงานดานตางๆ  เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ในดานการรายงานและการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน  บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเน่ือง

เพื่อใหเพียงพอแกการตัดสินใจ  และมีการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือ

เปาหมายที่กําหนดเปนประจําทุกเดือน   

  ทั้งนี้ การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะครอบคลุมในดานตางๆ 5 

สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล ระบบการติดตาม 

9. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทฯใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย โดย

แบงประเภทความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน(Operation Risk) 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk) 

บริษัทฯ ไดอธิบายและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญไวในรายงาน

ประจําปและแบบ 56-1 พรอมท้ังมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและ

รายงานตอคณะกรรมการ 
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10. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดใหการดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปใน

ลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี จึงใหมีการจัดทําแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ

หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และประกาศใหพนักงานทุกคนทราบ  

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการไดแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน และอยางนอย 1 คน 

ตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมกับ

การครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจไดรับการ

พิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปได 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน(ถามี) ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวม

ประชุมกับผูสอบบัญชี 

5. พิจารณารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน  หรือ  รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ 

เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเชื่อถือไดของ

รายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนหรือผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต

ขอบเขต หนาที่  และความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

1.   กรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดย

การสรรหาจากผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ และเปนบุคคลท่ีมีความเปนอิสระท้ัง

ทางตรงและทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี:- 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของ

บุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง

อิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

ผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม

บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ี

ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาท

ตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู

ใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู

ถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ

ของบริษัท หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือกรรมการท่ีมีสวนรวม

บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% 

ของจํานวนหุนทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัท 

  2.  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

   การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนโดยประธาน

กรรมการเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุนโดยผานการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบันโดยไมผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน

บริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเปน

กรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

และประสบการณในการทํางานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยูเปนสําคัญ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติไมขัดตอลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

2. มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณจากหลากหลายอาชีพ ที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. มีความซื่อสัตย สุจริต 

4. ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

  วิธีการเลือกต้ังกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน   

1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

2 ผูถือหุนแตละคน  จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด  เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด

ไมได 

3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน

กรรมการ  เทาจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในขณะน้ัน    และในกรณี
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ที่มีบุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ตองการแลว  ประธาน

จะเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

สวนการคัดเลือกบุคคลใหเปนผูบริหารสูงสุด  คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา 
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สวนที่ 3 

จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูบริหารและ

พนักงานจะยึดถือเปนแนวทางในการทํางาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทฯยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินธุรกิจ รวมท้ังกฎหมายท่ีจะประกาศใชในอนาคตซึ่งมีผลกระทบตอการ

บริหารงานและการทํางาน  

2. มีความโปรงใส 

บริษัทจะบริหารงานดวยความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญใหกับผูมีสวนได

สวนเสีย มีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร  

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรม 

บริษัทต้ังมั่นในความยุติธรรม  และคุณธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีในการดําเนินธุรกิจ ไมเลือกปฎิบัติตอผูหนึ่งผูใดอยางไมเปนธรรม  

4. ความซื่อตรง 

บริษัทฯ จะบริหารงานดวยความซื่อตรง บันทึกบัญชีอยางถูกตอง ไมทําใหผูอ่ืนเขาใจ

ผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผูอ่ืนโดยการบิดเบือนสารสนเทศ เลือกปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ 

5. ใหความสําคัญกับลูกคา 

บริษัทฯใหความสําคัญและเอาใจใสลูกคาดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพอันจะสงผล

ใหลูกคาพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัยของสินคา 

6. มีความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม  ชุมชน

และสิ่งแวดลอม  
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ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอกิจกรรมท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยขน จึงมี

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการทํารายการที่มีความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของบริษัท 

2. ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน        ใหคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัทฯและใหทํารายการนั้นเสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก โดยกรรรมการ ผูบริหาร  พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียในรายการ

นั้นตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ในกรณีท่ีเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูล

รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

4. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม

หรือเปนผูถือหุนในกิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯหรือกิจการใดๆท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ จะตองแจงใหท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบอยางเปนลายลักษณอักษร 

5. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไปดํารงตําแหนงกรรมการ หุนสวน 

หรือท่ีปรึกษาในบริษัทหรือองคกรทางธุรกิจอ่ืนๆ การดํารงตําแหนงน้ันตองไมขัด

ตอผลประโยชนของบริษัทฯและการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัทฯ 

6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทไป

เปดเผยตอบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 
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การเปดเผยขอมูลและการรักษาความลับ 

ผูบริหารและพนักงานจะตองเก็บรักษาความลับของบริษัท  และไมใชขอมูลภายใน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฏหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือแกบุคคลภายนอก อันสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัท 

1. กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯในการหา

ประโยชนสวนตนและในเรื่องการทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯหรือทําธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

2. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมใชขอมูลท่ีมิไดเปดเผยใหทราบโดยทั่วไปซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอราคาหุน และตองละเวนการทําธุรกรรมเก่ียวกับหุนของบริษัทใน

ชวงเวลาท่ีจะมีการประกาศขอมูลท่ีสําคัญ รวมถึงไมใหขอมูลแกบุคคลอ่ืนเพื่อ

ประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

3. กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงของบริษัทฯแมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานไปแลว 

-25- 



นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนา  บนพื้นฐานของคุณธรรมและ

จริยธรรม ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน 

1. บริษัทจะพยายามสรางความเจริญเติบโต เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดี 

2. บริษัทฯเคารพสิทธิของผูถือหุนในการรับทราบขอมูลที่จําเปนเพื่อใชในการประเมิน

การบริหารงานของบริษัทฯเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

3. บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะบันทึกรายการบัญชีอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสิทธิตางๆของผูถือหุนตามกฎหมายและผูถือหุนจะไดรับ

การปฏิบัติดวยความสุจริต โปรงใส และเปนธรรม 

แนวปฏิบัติตอลูกคา 

1. บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐาน  ท้ังในดานคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการนําสินคาไปใชงาน และหากเกิดความเสียหายจากการใชสินคา 

บริษัทฯจะทําการชดเชยใหแกลูกคาโดยทันที 

2. ผูบริหารและพนักงานตองรูและทําความเขาใจสินคาของบริษัทเปนอยางดี รวมท้ัง

ตองใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกลูกคา 

3. ผูบริหารและพนักงานตองศึกษาทําความเขาใจความตองการของลูกคาอยางละเอียด 

กอนจะเสนอราคาตอลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางถูกตองและ

เปนธรรม รวมท้ังตองสนใจ ใฝหาขอมูลความรูอยางสม่ํา เสมอ และสั่ งสม

ประสบการณในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา 

4. ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ ใหเกียรติ และใชวาจาท่ี

สุภาพกับลูกคา 

5. ผูบริหารและพนักงานตองเคารพการตัดสินใจและขอคิดเห็นของลูกคา ไมละเมิดสิทธิ

สวนบุคคลของลูกคา  
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6. ผูบริหารและพนักงานตองรักษาความลับของลูกคา ยกเวนการบังคับตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับ หรือการยินยอมจากเจาของขอมูล 

แนวปฏิบัติตอคูคา/เจาหน้ี 

1. บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม เพื่อสรางความเชื่อถือซึ่งกัน

และกัน มีการแขงขันและเสนอราคาอยางโปรงใสและเปนธรรม 

2. บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน

อยางเครงครัด 

3. บริษัทฯมีนโยบายรักษาความลับของคูคา/เจาหนี้  

แนวปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

1. บริษัทฯมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดยไมกลาวหาหรือทําลายบริษัทคูแขง

ดวยขอมูลที่ไมเปนจริง 

2. บริษัทฯ จะไมเขาถึงขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไม

เหมาะสม 

3. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจแขงขันกับคูแขงตามกติกาและกรอบแหงกฏมาย

การแขงขันทางการคา 

แนวทางปฏิบัติตอพนักงาน 

1. บริษัทฯมีนโยบายกําหนดผลตอบแทนแกพนักงานในระดับท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

2. บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางสม่ําเสมอ 

3. บริษัทฯใหความสําคัญเรื่องสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 

4. บริษัทฯมีนโยบายใหพนักงานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

แนวปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม และ

จะปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับเก่ียวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม  

3. ผูบริหารและพนักงานตองตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจ
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กอใหเกิดอันตรายหรือมลภาวะตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนที่

เก่ียวของ 

แนวปฏิบัติตอภาครัฐ 

1. บริษัทฯตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของราชการ 

3. บริษัทฯจะรวมประชุม ใหขอคิดเห็น สนับสนุน และชวยเหลือทางดานวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 

4. บริษัทฯจะรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ ของหนวยงาน

ราชการ 
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การปกปองทรัพยสินของบริษัท 

ผูบริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกปองดูแลทรัพยสินของบริษัท และใช

ทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพื่อ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

1. ผูบริหารและพนักงานพึงใชทรัพยสินของบริษัทฯอยางประหยัดและเกิดประโยชน

สูงสุดแกบริษัท 

2. ผูบริหารและพนักงานตองไมนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง

หรือผูอ่ืน 

3. ผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของบริษัทมิใหสูญหาย เสียหาย หรือ

นําไปใชในทางที่ผิด ถูกลักขโมย หรือถูกทําลาย 

4. ผูบริหารและพนักงานตองใสใจท่ีจะปฏิบัติตามข้ันตอนของการรักษาความปลอดภัย 

และการต่ืนตัวตอเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลทําใหทรัพยสินของบริษัทเกิดความ

เสียหาย ถูกลักขโมย ถูกทําลายหรือถูกใชในทางที่ผิด 
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การรับและใหของขวัญและสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการใหและรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ดังนี้ 

1. ผูบริหารและพนักงานถูกหามไมใหเรียกผลประโยขนใดๆจากคูคาหรือผูที่ทําธุรกิจกับ

บริษัทฯ 

2. ผูบริหารและพนักงานถูกหามไมใหเสนอผลประโยชนใดๆตอบุคคลภายนอก คูคา เพื่อ

จงใจใหปฏิบัติในทางมิชอบ 

3. ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากคู

คา หรือผูท่ีทําธุรกิจกับบริษัทฯเวนแตในโอกาสท่ีปนชวงเทศกาลหรือประเพณีนิยมใน

มูลคาที่เหมาะสม ซึ่งผูรับพึงพิจารณา 

4. ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะท่ีเกิน

กวาเหตุความสัมพันธปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวของกับงานของบริษัทฯ 
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การปองกันทุจริตและการใหสินบน 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการทุจริตและการใหสินบนอาจบ่ันทอนความพยายามในการพัฒนา

คุณภาพ เปนภัยตอการดําเนินกิจการใหย่ังยืนและเปนภัยตอสังคมของประเทศ ทําใหขีด

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทลดลง 

1. บริษัทฯ ไมรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีอาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจ

อยางไมชอบธรรม สิ่งของท่ีกรรมการหรือผูบริหารไดรับโดยปกติจะเก็บไวในบริษัทฯ

หรือแจกจายใหกับพนักงาน 

2. การจัดซื้อหรือจัดจางตองดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัทและมีความเปนธรรมแกผู

มีสวนเก่ียวของ โดยการตัดสินใจตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ

และบริการที่ไดรับ 
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การยกเวนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

การฝาฝนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคูมือน้ี นอกจากจะทําให

ผูฝาฝนมีความผิดตามบทบัญญัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ยังอาจสงผลให

บริษัทฯตองรับผิดชอบตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับดังกลาว 

ในกรณีมีการฝาฝนจนเปนผลดังกลาวขางตน ผูฝาฝนนอกจากจะตองไดรับโทษทาง

กฎหมายแลว อาจไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับของบริษัท ซึ่งมีต้ังแตการตักเตือนดวย

วาจา จนถึงขั้นไลออกหรือปลดออก 
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สวนที่ 4 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท  จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริหารงานดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนได

เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯจึงใหความสําคัญของการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่นดวยเล็งเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนภัยตอสังคม เปนการกระทําท่ีผิดท้ัง

กฏหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นนอกจากจะสงผลกระทบตอ 

ชื่อเสียง และภาพลักษณของบริษัทแลว ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีบ่ันทอนความพยายามในการพัฒนา

คุณภาพ ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอฐานะของ

บริษัทฯ และเปนภัยตอการดําเนินกิจการใหย่ังยืน รวมถึงเปนภัยตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

ประเทศชาติ   

บริษัทฯ มุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่น โดยไมยินยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นใดๆ

ทั้งสิ้น ทั้งน้ี บริษัทฯไดมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสรางความรู ความเขาใจกับ

ผูท่ีเก่ียวของของบริษัทฯ ไมใหมีการเรียกรอง หรือรับ หรือยินยอมท่ีจะรับซึ่งเงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชนใดๆซึ่งไมเหมาะสมจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจของบริษัท รวมท้ังไมดําเนินการ หรือ

กระทําการใดๆที่เขาขายดังกลาว และไมเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชนตอ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก และหากกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไมไดปฏิบัติตาม

นโยบายน้ี ตองไดรับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไมมีนโยบายลดตําแหนง ลงโทษ หรือ

ใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทฯสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ 

เพื่อใหมั่นใจวานโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นจะไดรับการนําไปปฎิบัติ

อยางท่ัวถึง คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูกํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทาน

มาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวของ รวมถึงรายงานเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผล

ของมาตรการน้ี พรอมท้ังใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัท โดยผูบริหารจะนําคําแนะนําไป

ปฏิบัติ 

นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นนี้ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท

ฯยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
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คํานิยาม 

บริษัทฯ   หมายถึง บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

กรรมการ  หมายถึง กรรมการของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

ผูบริหาร   หมายถึง ผูบริหารของบริษัท ต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 

พนักงาน  หมายถึง  พนักงานลําดับถัดลงมาจากผูบริหาร 

คูคา หมายถึง ผูจัดหาสินคาและบริการใหแกบริษัท ผูรับเหมา  

ผูรับเหมาชวง ท่ีปรึกษา 

บุคคลที่เก่ียวของ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ และ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน องคกรเพื่อ 

สาธารณกุศล 

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงาน คูแขงทางการคา 

ภาครัฐตลอดจนองคกรและผูที่เก่ียวของทางสังคม 

การรับ การใหของขวัญ หมายถึง  การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืน 

ทรัพยสินหรือผลประโยชน  ใดตอบแทน รวมถึงทรัพยสิน สิ่งของ เงินสด เช็คเงินสด  

อ่ืนใด     เช็คของขวัญ คูปอง เพื่อเปนสินน้ําใจ หรือเปนรางวัล 

ในการโนมนาวใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียใหกระทํา 

บางอยางที่ไมสุจริต ผิดกฎหมาย 

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทางดานการเงิน สิ่งของและบริการ 

รวมถึงการกระทําที่ขัดตอกฏหมาย ซึ่งถือวาเปนการ 

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ 

ทางออม 

เงินสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนทางดานการเงิน วัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ 

หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

การบริจาคเพื่อการกุศล   หมายถึง การจัดกิจกรรม หรือการบริจาคที่อาจมีจุดประสงคแอบ 

แฝงหรือการกระทํา เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนของ 

บริษัทในอนาคตได 
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การทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง  การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆโดยการเสนอ 

ให สัญญาวาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให เรียกรอง 

หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งไม 

เหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานของเอกชน หรือผูที่ทําหนาที่ ไมวาโดย 

ทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง 

ทรัพยสิน ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ  

เวนแตเปนกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทาง 

การคา ใหกระทําได 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  

- จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปจจุบัน เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและปจจัยเสี่ยง โดยทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- กํากับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

มอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยหรือฝายบริหารดําเนินการสื่อสารนโยบาย เพื่อให

ทุกคนเกิดความเขาใจอยางท่ัวถึงและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

-  สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตาม

มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

- พิจารณารายงานเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

- พิจารณาเร่ืองเรงดวนเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อกํากับดูแลใหมีการดําเนินงาน

ที่ทันตอสถานการณ 

กรรมการผูจัดการ ฝายจัดการหรือผูบริหาร 

- จัดใหมีกลไกและระบบการควบคุมภายในที่สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- นําเสนอประเด็นเรงดวนเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น (ถามี)   ตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

- จัดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น 

- สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตาม

นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- สื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นแกผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ

อยางทั่วถึง 
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท  จํากัด(มหาชน) 

เรียกรอง ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อ

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก ไมวาจะอยูในฐานะเปนผูรับ ผูให หรือผูเสนอให

สินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตาน

คอรรัปชั่นน้ีอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ

เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม 

2.  พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นหรือสอ

ไปในทางคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับบริษัท โดยพนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ

บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมี

ขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผานชองทางตางๆท่ีกําหนด

ไว 

3. บริษัทฯจัดใหมีชองทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยใหกับบุคลากรของบริษัทและผูมีสวน

ไดเสียทุกฝายสามารถขอคําแนะนํา แจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรือรองเรียนเก่ียวกับ

การทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิใหแกบุคคลดังกลาว 

4. ผูท่ีกระทําคอรรัปชั่น เปนการกระทําท่ีผิดตอนโยบายของบริษัทฯซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯนอกจากน้ี อาจไดรับโทษตามกฏหมาย 

หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯจัดใหมีการสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามในวงกวาง 

6. บริษัทฯมุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งท่ี

ยอมรับไมได ทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน 
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นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นฉบับน้ี ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ต้ังแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทํา

ความเขาใจกับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการปฏิบัติ 

1. นโยบายการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด 

 บริษัทฯกําหนดมาตรการเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน

ใด รวมท้ังขั้นตอนและการควบคุมท่ีสามารถตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการรับ การใหของขวัญ 

ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไวและไมนําไปสูการทุจริต

คอรรัปชั่น ดังตอไปนี้ 

- ไมรับ หรือใหของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา  อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งของในทํานองเดียวกันท่ีมีมูลคาเกินปกติวิสัย กับผูมีสวน

เก่ียวของท่ีตนไดเขาไปติดตอประสานงาน ท้ังในหนวยงานราชการและหนวยงาน

เอกชน 

- ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆหรือประโยชนอ่ืน อันเปนการชักนําให

เกิดการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ท้ังน้ี กอนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฏหมาย 

และขอบังคับของบริษัทฯโดยสิ่งของหรือของขวัญท่ีใหแกกันตามหนาท่ีการงานควรมี

ราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส 

- ไมใหทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆหรือประโยชนอ่ืน เพื่อจูงใจในการ

ตัดสินใจหรือมีผลทําใหผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคาเชนเดียวกับคูคาราย

อ่ืน 

ทั้งน้ี การใหสิ่งของตามโอกาสหรือวาระตางๆตองมีมูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย 

- ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดกับผูที่เก่ียวของ

กับธุรกิจ หนวยงานราชการ หรือองคกรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได หรือทํา

ใหเจาหนาท่ีของรัฐละเวนการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทาง

กฎหมายตามท่ีกําหนดไว 

อยางไร ก็ตาม การใหห รือ รับทรัพยสิน  ห รือสิ่ งของ  เพื่อ เปนของขวัญตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมรรยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดย

การรับหรือการใหน้ัน จะตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ หากจําเปนตอง

รับของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูเก่ียวของทางธุรกิจใหรายงาน

ตอผูบังคับบัญชาทราบกอน 
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- คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตองวางตัวเปนกลางเพื่อการจัดซื้อ 

จัดหา เพื่อไมใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจคัดเลือก และตองดําเนินการผานขั้นตอน

ตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

- กรณีการคัดเลือก การเจรจาตอรองราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินคา วัตถุดิบ หรือ

บริการ บริษัทฯไมมีการเรียกรองการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชน

อ่ืนใด เพื่อติดสินบน หรือนําไปสูการไดรับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได หรือสงผลให

เจาหนาที่ละเวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับตามที่กําหนดไว 

- การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได 

2. นโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการใหเงินสนับสนุน 

-     การใชเงิน หรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ตองกระทําในนามบริษัทฯ

เทาน้ัน โดยการบริจาคเพื่อการกุศลตองเปนมูลนิธิ  องคกรสาธารณกุศล วัด 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือ

เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

-  การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทําได แตตองไมเก่ียวของ หรือทําให

เกิดขอสงสัยไดวาเปนการกระทําท่ีทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใด 

-  ในการใหเงินสนับสนุน ตองใชเงินหรือทรัพยสินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ตอง

ระบุชื่อในนามบริษัทฯเทาน้ัน โดยเงินสนับสนุนท่ีจายไป ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ 

ภาพลักษณท่ีดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ท้ังน้ี การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคท่ี

ชัดเจน และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบไดและดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบของ

บริษัทฯ 

3. นโยบายการสนับสนุนทางการเมือง 

- บริษัทฯ เปนองคกรท่ียึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง  ไมมีนโยบายใหการ

ชวยเหลือทางการเมืองหรือกระทําการอันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองใดๆ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

- บุคลากรของบริษัทฯมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของ เชน การใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
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- บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชทรัพยสินของบริษัทฯหรือใหบริการในนามของบริษัทฯ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทําการใดๆอันกอใหเกิดความเขาใจวา

บริษัทฯมีสวนเก่ียวของหรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองใดๆ 

การเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายตอตานคอรรัปชั่น  บริษัทฯ จะดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯติดประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ในสถานท่ีเดนชัด ทุกคนในบริษัทฯ 

สามารถอานได 

2. บริษัทฯ เผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ เชน 

เว็บไซดของบริษัทฯ รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป(56-1) และรายงานประจําป

(56-2) ในปถัดไปเปนตนไป 

3. บริษัทฯจะจัดใหมีการอบรมนโยบายตอตานคอรรัปชั่นกับพนักงานใหมทุกคน 

4. บริษัทฯจะมีการทบทวนนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอทุกป 

บทลงโทษ 

นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนสวนหน่ึงของวินัยในการ

ปฏิบัติงาน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน

คอรรัปชั่นจะมีโทษตามกฏหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง 

กรณีท่ีการดําเนินการตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นทําใหเกิดความเสียหาย หรือการ

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน ผูน้ันแตอยางใด เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปน

ธรรม 
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 สวนที่ 5 

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจงเบาะแส(Whistle Blowing) 

ผูมีสิทธิ์รองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 บุคคลที่สามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น คือ ผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน 

สังคม ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท  

เร่ืองท่ีรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการคอรรัปช่ัน 

- พบเห็นการกระทําที่ทุจริตที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออม เชน พบ

เห็นบุคคลในบริษัทฯติดสินบน/รับสินบน เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐบาล หรือ

หนวยงานเอกชน 

- พบเห็นการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯหรือมีผลตอระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯจนทําใหสงสัยไดวาอาจจะเปนชองทางในการทุจริตได 

- พบเห็นการกระทําท่ีทําใหบริษัทฯเสียผลประโยชน และมีผลกระทบตอชื่อเสียงของ

บริษัทฯ 

- พบเห็นการกระทําที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การแจงเบาะแส ขอรองเรียน 

การแจงเบาะแส และ/หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ หรือ

พฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริต/คอรรัปชั่น ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร 

สามารถแจงไดโดยผานชองทางการรับเร่ืองตามท่ีกําหนดไวในนโยบายฉบับน้ี โดยผูรองเรียน

จะตองระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมหลักฐาน หรือขอมูลท่ี

เพียงพอตอการตรวจสอบ และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได สงมายัง

ชองทางการรับเรื่อง ดังน้ี 

1.    ตูรับขอรองเรียนท่ีติดต้ังอยูภายในโรงงาน 

2. แจงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง หรือย่ืนสงโดยตรงไดที่ 

2.1  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
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2.2  กรรมการผูจัดการ หรือ 

2.3  ผูจัดการโรงงาน 

ที่ บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

เลขท่ี 101/88 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 

 ทั้งน้ี หากผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน มีขอรองเรียน กรรมการผูจัดการ ขอใหทานสงเรื่อง

รองเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามท่ีอยูของบริษท 

มาตรการคุมครองและรักษาความลับ 

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ

จะปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลและเก็บรักษาขอมูล

ของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

หากผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนเห็นวาตนอาจเดือดรอนเสียหาย สามารถรองขอให

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตอง

รองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายหรือไมปลอดภัย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการใชดุลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อ

คุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง 

ไมใหไดรับความเดือดรอน อันตรายใด หรือความไมชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส 

รองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูล 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานใหกับผูบริหารคนใดคนหน่ึง ทํา

หนาท่ีแทนในการใชดุลยพินิจสั่งการคุมครองความปลอดภัยของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล โดยผูบริหารที่ไดรับมอบหมายตองไมมีสวนเก่ียวของกับเรื่องที่ไดรับ

แจงเบาะแส หรือรองเรียน ท้ังโดยทางตรง หรือทางออม(เชน ผูถูกกลาวหา เปนผูใตบังคับบัญชา

ของตนโดยตรง) 

ในกรณีท่ีมีการรองเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีในการ

คุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง 

ไมใหไดรับความเดือดรอน อันตรายใด หรือความไมชอบธรรม อันเกิดจากการแจงเบาะแส 
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รองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูล โดยขอใหผูรองเรียนสงเร่ืองรองเรียนมายังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ทั้งน้ี ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับเรื่องที่รองเรียน มีหนาท่ีเก็บรักษา

ขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผย

ขอมูลแกบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาที่เก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ท่ีกฏหมายกําหนด 

ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการหรือ

กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม 

ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1.   เมื่อไดรับการแจงเบาะแส  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูกลั่นกรอง 

สืบสวนขอเท็จจริง 

2.  ระหวางการสืบสวนขอเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมาย

ใหตัวแทน แจงผลความคืบหนาเปนระยะใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไดทราบ โดย

กําหนดระยะเวลาในการสอบสวนขอเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 

และสามารถขยายเวลาการสืบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นไดอีกไมเกิน 

30 วัน 

3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผู

ที่ถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นจริง บริษัทฯจะใหสิทธิผูถูกกลาวหาได

รับทราบขอกลาวหาและใหสิทธิผูถูกกลาวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทําอันทุจริต

และคอรรัปชั่น ตามที่ไดถูกกลาวหา 

4. หากผูถูกกลาวหา ไดกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นจริง การทุจริตและคอรรัปชั่นน้ัน 

ถือวาเปนการกระทําผิดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ผูถูก

กลาวหาจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯไดกําหนดไว 

และหากการกระทําทุจริตคอรรัปชั่นน้ันผิดกฏหมาย ผูกระทําผิดอาจจะตองไดรับโทษ

ทางกฏหมาย ท้ังน้ี โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คําตัดสินของประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเปนอันสิ้นสุด 

5. การรองเรียนโดยไมสุจริตหรือผิดชองทาง การแจงเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส ให

ถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ถาพิสูจนไดวากระทําโดยไมสุจริต หรือทําผิดชองทาง ถา
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เปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯ บุคคลน้ันจะไดรับโทษทางวินัยตามมาตรการ

ลงโทษดวย แตหากเปนบุคคลภายนอกและบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะ

พิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆดวย 

ในกรณีที่มีการรองเรียน กรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการรับเรื่อง 

หาขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริง ตามท่ีไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯให

รวมกันพิจารณาและกําหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร 
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