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ประกาศ บริษทั ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของ ไออาร์พีซี ทุกคนยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิงาน เพื่อส่งเสริ มให้ ไออาร์พีซี เป็ นบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจ มีการกากับกิจการ และการบริ หารงานที่เป็ นเลิศ มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้
นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ไออาร์พีซี ได้ประกาศหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ไออาร์ พีซี และ
จัดทาคู่มือโดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ ไออาร์ พีซี ทุกคนได้รับทราบ และนามาใช้เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ ายด้วยดีตลอดมา และได้มีการปรับปรุ งคู่มือการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 บัด นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ เห็ น ควรปรั บปรุ ง คู่มือฯ ครั้ งที่ 2 เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 และ ASEAN Score Card
เพื่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสาคัญในคู่มือฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 2 เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ ไออาร์พีซี ลงนามรับทราบ ทาความเข้าใจ และยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิ
เพื่อธารงไว้ซ่ึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ไออาร์พีซี ต่อไป

นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
ประธานกรรมการ
(วัน/เดือน/ปี )

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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วิสัยทัศน์ บริษทั ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
 ตั้งเป้ าหมายสู่การเป็ น “บริ ษทั ปิ โตรเคมีช้นั นาครบวงจรของเอเชียภายในปี 2020” (Leading Integrated
Petrochemical Complex in Asia by 2020)
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บริษทั ฯ
(IRPC’s Good Corporate Governance Policy)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพในการดาเนิ น
ธุรกิจ การกากับดูแลกิจ การและการบริ หารจัด การที่ ดีเลิศโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ สูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ ้น และ
คานึงถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กาหนด
เป็ นนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ ที่จะนาเอาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทาของตนเอง สามารถชี้ แจง และอธิบายการตัดสิ นใจนั้นได้
(Accountability)
1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็ นธรรม และมีคาอธิบาย (Equitable Treatment)
1.4 ความโปร่ งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
(Transparency)
1.5 การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
1.6 การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดาเนินงาน มีโครงสร้างการบริ หาร
ที่มคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
โดยจะต้องพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยงและวางแนวทางการบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดาเนิ นการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯ และสอดส่ องดูแลในเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่ กรองงาน
ที่มีความสาคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ
7. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ บริ ษทั ฯ
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8. มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ทั้งในเรื่ องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่ องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของ บริ ษทั ฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่ วยงาน
ประชาสัมพัน ธ์และหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพัน ธ์ รั บผิด ชอบในเรื่ องการให้ข ้อมูลกับ นัก ลงทุ นและประชาชน
ทัว่ ไป
9. ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับ บริ ษทั ฯ ที่เหมาะสม
10. มีระบบการคัด สรรบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ามารั บผิด ชอบในตาแหน่ งบริ หารที่ สาคัญทุ ก ระดับอย่างเหมาะสม และมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่ งใส เป็ นธรรม
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ส่ วนที่ 1 : บททั่วไป
1.

หลักการและเหตุผล

ด้วย บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good
Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้าง
ความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงได้จดั ทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับนี้ข้ ึนมา เพื่อเป็ นรู ปแบบของการดาเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของไออาร์พีซี ได้รับทราบ
และนาไปปฏิบตั ิเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุน้ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมทั้งคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

1.1

ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.1 เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็ นสากล ซึ่งจะช่วยให้ไออาร์พีซี มี
ศักยภาพในการแข่งขัน ป้ องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
1.1.2 สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนและผูถ้ ือหุ ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่ม
มูลค่าหุน้ ให้กบั บริ ษทั ฯ
1.1.3 เป็ นเครื่ องมือในการวัด ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ และตรวจสอบการทางานต่ าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
1.1.4 การสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
รวมทั้งเป็ นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารใช้อานาจภายในขอบเขต
ที่กาหนด

1.2

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด
(มหาชน)
1.2.1 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิที่ดี ต่าง ๆ ถือเป็ นวินัยอย่างหนึ่ ง ซึ่ง
บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
1.2.2 หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการนี้ และผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรม ปรากฏว่าเป็ นจริ ง บริ ษทั ฯ
จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อทางกฏหมายตามความเหมาะสม
1.2.3 บริ ษ ัทฯ คาดหมายให้บุค ลากรทุ ก คนรายงานโดยสุ จ ริ ต ถึงการปฏิบัติ ที่ข ัด หรื อสงสัยว่าจะขัด ต่ อ
หลักการต่าง ๆ ต่อผูบ้ ังคับบัญชา หรื ออาจขอค าปรึ ก ษาจากสานัก กิจ การองค์กร สานักตรวจสอบ
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ภายในหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล โดย บริ ษทั ฯ จะถือเป็ นข้อมูลความลับ ทั้งนี้ ให้ถือเป็ นหน้าที่
ของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้ปฏิบตั ิตามหลักการและจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
1.2.4 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ควรได้รับการปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามความ
เหมาะสม ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยในการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิที่ดีหรื อจรรยาบรรณใด ๆ ในคู่มือฉบับ นี้
พนักงานสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะทานั้น
: เป็ นสิ่งที่ถกู ต้องหรื อไม่
: เป็ นที่ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมหรื อไม่
: เป็ นการทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริ ษทั ฯ หรื อไม่หรื อสอบถามโดยตรงไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องนั้น ๆ หรื อที่สานักกิจการองค์กร
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ส่ วนที่ 2 : หลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องไออาร์ พซี ี
(IRPC’s Good Corporate Governance Principles)
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนิ นธุรกิจ
มีการกากับดูแลกิจ การและการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ โดยมุ่งเน้น การสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น และ
คานึงถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
จากเจตนารมณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการ บริ ษทั ฯจึงเห็นควรให้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน บริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและเพื่อให้บุคลากรทุกคน มี
ทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ มีพฒั นาการอย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสานึ กในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ซึ่งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
2.1 หลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯ
2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
2.3 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
2.5 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะเรื่ อง
2.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ
2.7 การประเมินผลคณะกรรมการ
2.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2.9 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
2.10 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
2.11 คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี
2.12 การบริ หารความเสี่ยง
2.13 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
2.14 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2.15 การแจ้งเบาะแส
2.16 แผนการสืบทอดตาแหน่ง
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2.1 หลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริ หาร
จัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสาคัญดังต่อไปนี้
2.1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้น
ได้ หรื อ Accountability
2.1.2 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด ้ว ยขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พี ย งพอ หรื อ
Responsibility
2.1.3 การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็ นธรรม และมีคาอธิบายได้
หรื อ
EquitableTreatment
2.1.4 ความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสแก่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง หรื อ Transparency
2.1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรในระยะยาว หรื อ Vision to Create Long Term
Value
2.1.6 การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ หรื อ Ethics

2.2 องค์ ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯ โดยต้องประกอบด้วยผูม้ ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯได้เป็ นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลา
อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สาคัญ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการไว้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
2.2.2 มีกรรมการอิสระที่มีความเป็ นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2.2.3 กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
2.2.4 กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ฯ ไม่เกิน 3 วาระติดกัน (9 ปี ) เว้นแต่กรรมการท่าน
ใดมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็ นอิสระและประสิ ทธิภาพ
และชี้แจงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุน้
2.2.5 กาหนดการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
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กรรมการบริ ษทั ฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษทั
2.2.6 เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จาเป็ น โดยควรประกอบด้วย
ผูท้ ี่มีความรู้ดา้ นธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผูม้ ีความรู้ดา้ นกฎหมายอย่างน้อย 1 คน
และผูม้ ีความรู้ดา้ นบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
2.2.7 มีคุ ณ สมบัติ และไม่มีล ัก ษณะต้องห้า มตามพรบ.บริ ษ ัทมหาชนจ ากัด และพ.ร.บ.หลัก ทรั พย์แล ะ
ตลาดหหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริ หารจัดการกิจการ
2.2.8 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจนโดยมีการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการพร้ อม
ประวัติ อย่างเพียงพอสาหรั บการตัด สิ น ใจผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิจารณานาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2.2.9 มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
2.2.10 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจาเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ฯ ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.3 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
2.3.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้การนาของประธานกรรมการบริ ษทั ฯ มีภาวะผูน้ าและสามารถ
ควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล บริ ษทั ฯ จึงควรจัดให้มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ออกจากกัน
อย่างชัดเจน
2.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ
โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่าเสมอ พร้อมทั้ง
จัดทารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
2.3.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย เกี่ ยวกับคุ ณ สมบัติ และขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ บริ ษทั ฯ กาหนด (ดูคาจากัดความในส่ วนที่ 5 : ภาคผนวก)
เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อบริ ษทั อื่นซึ่งมีผบู้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็ นอิสระ

2.4. บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
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เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในด้านการก ากับดู แลกิ จ การที่ ดี ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในเชิงรุ กดังต่อไปนี้
2.4.1 ทุ่มเทเวลา และให้ความสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยร่ วมกัน
แสดงความคิ ดเห็นอย่างเต็ มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางดังกล่าว
รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถนา
วิสยั ทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทาง
การเงิน และแผนงานต่ างๆ ของบริ ษ ัทฯ พร้อมทั้งติ ดตามผูบ้ ริ หารให้มีก ารปฏิบตั ิ ตามแผนงานที่
กาหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่าเสมอ
2.4.3 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่ าเชื่ อถือ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมิน ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4.4 จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่อาจเกิดขึ้น และกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผบู้ ริ หารมีระบบหรื อกระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
2.4.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ให้ความสาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
2.4.6 จัดให้มีระบบ หรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
2.4.7 กาหนดการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่วนผูบ้ ริ หารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วมทุนตามจานวนสัดส่ วน
การถือหุน้ หรื อตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ซึ่งกาหนดให้เป็ นอานาจของคณะ
กรรมการบริ หาร
2.4.8 ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อย่างสม่าเสมอ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
2.4.9 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่ มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการ
เปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
2.4.10 เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ
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2.4.11 สนับสนุนให้บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานเพื่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย

2.5 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อให้มีก ารพิจ ารณากลัน่ กรองการดาเนิ นงานที่สาคัญ อย่างรอบคอบ และมีประสิ ทธิ ภาพ.คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องขึ้น 4 คณะ ดังต่อไปนี้
2.5.1 คณะกรรมการบริ หาร โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ อย่างน้อย 3 คนซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ธุร กิจ ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี โดยมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจ ารณากลัน่ กรองแผนธุ ร กิจ และ
งบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ และกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุ นให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษ ัท ฯ และอนุ มตั ิ
หลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษทั ฯ พิจารณาและดาเนินการในประเด็น
ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะงานทุ ก
ประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ในเครื อ หรื อ บริ ษทั ฯ
ร่ วมทุนตามจานวนสัดส่ วนการถือหุ ้น หรื อตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงพิจารณา
เรื่ องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ “หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ” อย่าง
น้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เกี่ ย วกับ ความเป็ นอิส ระ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น เรื่ องคุ ณ สมบัติ และขอบเขตการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ ตรวจสอบ / กากับดู แลการด าเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ มีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2.5.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ. .เพื่อทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็ นคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ และกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ โ ดยมี ก ารก าหนดวิ ธีก ารสรรหาอย่างมี
หลัก เกณฑ์ แ ละโปร่ งใส และเพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาแนวทางการก าหนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ โดยมีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
2.5.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่ งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่พิจารณา นาเสนอแนวปฏิบตั ิและให้คา แนะนาด้านการ
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กากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

2.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้ รับเอกสารข้ อมูลต่ างๆ
2.6.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรอุทิศเวลา ทุ่มเทและให้ความสนใจกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่าง
เต็มที่พร้อมที่จะเข้าร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ โดยควรจะร่ วมเข้าประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการต้อง
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
2.6.2 การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจาเป็ นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้จะต้องแจ้ง
ลาต่อประธานกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.6.3 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั วาระประชุม ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การควรร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ อง
เข้าสู่วาระการประชุม
2.6.4 ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมัน่ ใจว่า คณะกรรมการฯได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ในการนาเสนอข้อมูล และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการฯที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ
2.6.5 ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ควรมีมาตรการที่ชดั เจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
โดยมีเวลาเพียงพอที่จ ะศึก ษา พิจ ารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่ างๆ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละครั้ง
2.6.6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล คาปรึ กษา และบริ การต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของ บริ ษทั ฯ จากผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถ ขอความเห็ น ที่
เป็ นอิสระจากที่ ปรึ ก ษาภายนอกได้หากเห็ น ว่าจ าเป็ น โดยบริ ษ ัทฯ จะเป็ นผูร้ ับผิด ชอบค่ าใช้จ่ าย
ทั้งหมด
2.6.7 กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในแต่ละวาระการประชุม จะต้องงดออก
เสียง หรื อให้ความเห็นในวาระนั้นๆ
2.6.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เพื่อใช้อา้ งอิง
2.6.9 สานักกิ จการองค์กรและเลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ด าเนิ นการเกี่ ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษ ัทฯ และร่ ว มกับงานนัก ลงทุ น สัมพัน ธ์ในการจัด การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ค าแนะน าเกี่ ยวกับ
กฎหมายต่างๆ ที่ค ณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรรับทราบรวมทั้งให้ขอ้ มูลแก่ กรรมการฯ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่
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2.6.10 บริ ษ ัทฯโดยคณะกรรมการต้องแต่ งตั้งเลขานุ ก ารบริ ษ ัทเพื่อทาหน้าที่ และรั บผิด ชอบตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.7 การประเมินผลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ด้วย

2.8 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.8.1 คณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เกี่ ยวกับค่ าตอบแทนของกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ ในด้านการก าหนดโครงสร้าง/
องค์ประกอบ ของค่าตอบแทนซึ่งควรมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
 มีความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
 อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
 โครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่ งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
2.8.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารระดับสูง จะต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่ องค่าตอบแทน
กรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจาปี และงบการเงินของบริ ษทั ฯ

2.9 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จึงกาหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 ของคู่มือ "เรื่ อง หัวข้อจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานบริ ษทั ฯ" ซึ่งพอสรุ ปได้ดงั นี้
2.9.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่าง
ยัง่ ยืน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง บริ หารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต และระมัดระวัง ไม่ฝักใฝ่ การเมือง มีความเป็ นอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทา โดยไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ และมุ่งมัน่ ป้ องกัน และขจัด
การกระทาทุจริ ตทุกประเภท
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2.9.2 ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ควรมุ่งมัน่ ในการพัฒนา เสริ มสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม สร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า คานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ ตระหนักและห่วงใย
ถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์ของ บริ ษทั ฯเป็ นสาคัญ

2.10 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
2.10.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิ น และที่
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ฯได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2.10.2 สารสนเทศของบริ ษทั ฯ จะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่ งใส ด้วย
ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
2.10.3 มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ให้กบั นักลงทุน
พนักงาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทัว่ ไปและมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
บริ ษทั ฯ ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ สถาบันทางการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2.10.4 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
2.10.5 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.10.6 คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ต้องจัด ทารายงานอธิ บายถึงความรั บผิด ชอบของตนในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
2.10.7 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถจัดให้มีการจัดทารายงานทางการบริ หารที่จาเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ใน
รู ปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ
2.10.8 คณะกรรมการบริ ษทั ฯต้องจัดทา และเปิ ดเผย
 รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์
ในบริ ษทั นั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อสานักงานตามหลักเกณท์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัด การกิ จ การของบริ ษัท หรื อบริ ษัท ย่อ ยตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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2.10.9 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ และ/หรื อกรรมการเฉพาะเรื่ อง
โดยเปรี ยบเทียบกับจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องใน
แต่ละปี ในรายงานประจาปี

2.11 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
2.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ และสานักตรวจสอบภายใน จะเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม และการ
ตรวจสอบการดาเนินงานภายในบริ ษทั ฯ
2.11.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัด ให้มีระบบที่เป็ นทางการ และโปร่ งใสในการรัก ษาความสัมพัน ธ์ก ับ ผู้
ตรวจสอบภายนอกและภายในบริ ษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ ชื่อมโยง
2.11.3 ผูส้ อบบัญชีภายนอก จะต้องยืนยันความเป็ นอิสระของตนทุกปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การรายงานวิธีการต่างๆ ที่ใช้อยูใ่ นสานักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมัน่ ใจถึงความเป็ นอิสระ
ของผูส้ อบบัญชีภายนอก
2.11.4 ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรื อรายงานทางการเงินอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ออก
ควบคู่กบั งบการเงิน ที่ตนได้ต รวจสอบแล้ว และมีสิทธิ ที่จะรายงานความผิดปกติในรายงานซึ่งไม่
สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว
2.11.5 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผสู้ อบบัญชี มีการเปิ ดเผยแยกกันในงบการเงิน
เพื่อเพิ่มความโปร่ งใสของความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี

2.12 การบริหารความเสี่ ยง
2.12.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ในระดับ
จัดการ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ ยงทางการเงิน
(Financial Risks) ความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน (Operation Risks) ความเสี่ ยงในธุรกิจ (Business
Risks) หรื อ ความเสี่ ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ดังกล่าวจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป
2.12.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษทั ฯ จะต้องจัดให้มีการจัดทาการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อ บริ ษทั ฯ ทั้งภายในและภายนอก และจะต้องมีการจัดทา
รายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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2.13 สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.13.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรอานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมกันทุกราย และไม่ควรกระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ และการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้
2.13.2 ผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น และตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริ มให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
2.13.3 ผูถ้ ือหุน้ ควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ
2.13.4 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น กรรมการบริ ษ ัทฯทุก คน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อตอบค าถามผูเ้ ข้าประชุม และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆควรเข้าร่ วมประชุมด้วย
2.13.5 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนปิ ดปี บัญชี โดยกาหนด
สัดส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4

2.14 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
2.14.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรกาหนดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน และกากับดูแล
ให้มีช่องทางการสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
2.14.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรรายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เป็ น อย่างดีในการตัดสินใจดาเนินงานของ บริ ษทั ฯ

2.15 การแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนของการทาผิดกฎหมายผ่านเลขานุการบริ ษทั ฯ

2.16 แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามา
รับผิด ชอบในตาแหน่ งงานบริ หารที่ สาคัญทุก ระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหากรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ จ ะ
เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
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ส่ วนที่ 3 : จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษทั ฯ
3.1 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะดาเนิ นการอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีที่
เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
3.1.1 การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
 บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ โดยนาความรู้ และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ
ทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดาเนินการใดๆ จะกระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
3.1.2 การเปิ ดเผยข้อมูล
 รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของ บริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับอันจะนามาซึ่งผลเสียของ บริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก

3.2 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กับลูกค้ า และประชาชน
บริ ษ ัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ก ับลูกค้าและประชาชน ที่ จะได้รั บ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
3.2.1 มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณ ฑ์และบริ การที่ดี มี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
3.2.2 เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูก ต้อง ทัน ต่อเหตุก ารณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
3.2.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริ การภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
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3.2.4 จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริ การ และดาเนินการอย่างดี
ที่สุดเพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
3.2.5 ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรื อบริ การในชนิดหรื อประเภทเดียวกัน และ
ไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3.2.6 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บ
แจ้งให้ลกู ค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.2.7 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

3.3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กับคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี้ทางการค้ า
บริ ษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยคู่
ค้าของบริ ษ ัทฯ พึ งปฏิบัติ ต ามกฎหมายและกติ ก าต่ างๆ อย่างเคร่ งครั ด และมีจ รรยาบรรณที่ ดี ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน บริ ษทั ฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ บริ ษทั ฯ จะยึดถือแนวทาง
การปฏิบตั ิที่ดี และเป็ นธรรมในการกูย้ ืมเงินจากเจ้าหนี้ และการชาระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
3.3.1 ความสัมพันธ์กบั คู่คา้
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้ค่คู า้ ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
3.3.2 ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งทางการค้า
 ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริ ง
3.3.3 ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ทางการค้า
 รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่ อเจ้าหนี้ โ ดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชาระคืน การดูแล
หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ มื เงินไปในทาง
ที่ขดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทากับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
 รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความซื่อสัตย์
 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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3.4 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษ ัทฯ ถือว่าพนัก งานเป็ นปั จ จัย หนึ่ งสู่ค วามสาเร็ จ จึ งมุ่งมัน่ ในการพัฒ นา เสริ มสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทางานที่ดี ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
3.4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรู ปแบบของเงินเดือน และ/หรื อ เงินโบนัส
3.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3.4.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค
สุจริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรื อ
การปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
3.4.4 ให้ความสาคัญต่อการพัฒ นา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
3.4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.4.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3.4.7 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่
การงานของพนักงาน
3.4.8 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
3.4.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรื อทุจริ ตได้

3.5 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ัทฯ ตระหนักและห่ ว งใยถึงความปลอดภัยของสัง คม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตของประชาชน
รวมถึงให้ความสาคัญ ในเรื่ องการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
3.5.1 บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
3.5.2 คืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
3.5.3 ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
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3.5.4 ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับ บริ ษทั ฯ ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.5.5 บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
3.5.6 ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่า งเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
3.5.7 บริ ษทั ฯ ถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุ นการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุ นกิจ กรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ย
โอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3.5.8 บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และส่ งเสริ มให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุ นทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมแก่นกั การเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมือง
นั้นๆ
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ส่ วนที่ 4: แนวปฏิบัติที่ดที ี่เกีย่ วข้ องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษ ัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ที่ดี ในเรื่ องต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับหลัก การก ากับดู แลกิ จ การที่ ดี ไว้เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเ นื้ อหาครอบคลุมในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้คือ
4.1

แนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

4.2

แนวปฏิบตั ิที่ดีของผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯ

4.3

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล

4.4

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

4.5

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

4.6

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขดั กัน

4.7

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด

4.8

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ

4.9

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

4.10

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.11

แนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4.12

แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
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4.1 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ บริษัทฯ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) และมีความเป็ นมืออาชีพ บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีข องคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
4.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้
4.1.2 บริ หารงานด้ว ยความซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต โดยไม่ฝัก ใฝ่ การเมือง และวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครั ด
รวมทั้งมีความเป็ นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระทา
4.1.3 ให้อานาจผูบ้ ริ ห ารในการด าเนิ น งานประจ าวัน ของบริ ษ ัท ฯ อย่างเต็ ม ที่ โดยไม่ เข้าไปชี้ น าการ
ดาเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
4.1.4 ไม่มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยในกิ จ การที่ เป็ นธุ รกิ จ เกี่ ย วข้องกับ บริ ษ ัทฯ หรื อ ในกิ จ การที่ มีลกั ษณะเป็ น
การแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนจะ
มีมติแต่งตั้งกรรมการ หรื อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ กรณี เป็ นการแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทน
4.1.5 หลีกเลี่ยงความขัด แย้งผลประโยชน์ ส่ว นตนต่ อผลประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ก ารบริ หารงาน
เป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4.1.6 บริ หารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
4.1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
4.1.8 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
4.1.9 ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการเอื้อประโยชน์
ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
4.1.10 มุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันและขจัดการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ต โดยถือเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่าง
รวดเร็ ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ

- 25 -

คู่มือ CG ฉบับปรับปรุ งปี 2556

4.2 แนวปฏิบัติที่ดขี องผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ
บริ ษัท ฯ ซึ่ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี รวมทั้งธุ ร กิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ งอย่า งครบวงจร
เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องธารงไว้ซ่ึงความเป็ นมืออาชีพ ความคล่องตัว และ
ความเป็ นอิสระ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมัน่ คงสืบต่อไป จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีของผูบ้ ริ หาร
และของพนักงานซึ่งถือเป็ นจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
4.2.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และ บริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรื อ
ข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
4.2.3 เคารพในสิ ทธิส่ว นบุ ค คลของพนักงาน หลีก เลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของพนัก งานอื่น
ทั้งเรื่ องที่เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจ ารณ์ ในลักษณะที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรื อภาพพจน์โดยรวมของบริ ษทั ฯ
4.2.4 ไม่กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในบริ ษทั ฯ หรื อ
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
4.2.5 รั ก ษาและร่ ว มสร้ างสรรค์ให้เกิ ด ความสามัค คี เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ย วกัน ในหมู่พนัก งาน ช่ ว ยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยรวม
4.2.6 พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน และปรับตนให้สามารถทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผอู้ ื่น
โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4.2.7 มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
บริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ
4.2.8 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
4.2.9 ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีจริ ยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และบริ ษทั ฯ
4.2.10 แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทาใด ๆ ที่ส่อว่า
เป็ นการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบภายในบริ ษทั ฯ
4.2.11 ช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็ นเลิศ
4.2.12 หลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับสิ่ งของ การเลี้ยงรับรอง หรื อประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจปกติ หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
ในมูล ค่ าที่ เหมาะสม หากของขวัญ ที่ ได้รับ อยู่ในรู ปของเงิ น หรื อสิ่ งของที่ มี มูลค่ าสู ง ให้รี บแจ้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นทราบและส่งคืนโดยเร็ ว
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4.3 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริ ษ ัทฯ ถื อว่ า พนัก งานเป็ นปั จ จัย สาคัญ และมี คุ ณ ค่ า ยิ่ง น ามาซึ่ งความส าเร็ จ ความก้าวหน้า และความ
เจริ ญเติ บโตอย่า งยัง่ ยืน ของบริ ษัท ฯ ด้ว ยการคัด สรรคนดี สร้ า งคนเก่ ง และทางานอย่า งมื ออาชี พ โดยก าหนด
แนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
4.3.1 การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
4.3.2 จะจัด วางระบบและกระบวนการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ที ย บเคี ย งได้ก ับ ธุ ร กิ จ ชั้น น า
โดยมีความชัดเจน โปร่ งใส ยุติธรรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
4.3.3 บริ ษทั ฯ จะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ
4.3.4 ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายในหน่ วยงานของตน ตามระบบและ
แนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ
4.3.5 พนัก งานทุ ก คนมี หน้า ที่ ที่ จ ะต้อ งปฏิบัติ งานด้ว ยความสามารถ มีค วามรั บผิด ชอบ มุ่ง มัน่ ทุ่ มเท
ให้เกิดผลสาเร็ จของงาน โดยยึดหลักจริ ยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร
4.3.6
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรื่ องขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกคน โดย
 บริ ษทั ฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ค วามสามารถ มีประสิ ทธิภ าพในการทางานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
 ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
 พนักงานต้องเป็ นผูท้ ี่ใฝ่ รู้ โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
4.3.7 ความก้า วหน้าในอาชี พ ผลตอบแทนและแรงจู ง ใจต่ า งๆ ขึ้ น อยู่ก ับ คุ ณ ภาพ ผลสาเร็ จ ของงาน
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
4.3.8 บริ ษทั ฯ จะบริ หารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจชั้นนาที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน
4.3.9 บริ ษทั ฯ จะส่งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี
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4.4

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
4.4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยไม่มีขอ้ จากัดหรื อข้อยกเว้นในลักษณะใด
 การลงรายการบัญชี แ ละการบัน ทึ ก ทางธุ รกิ จ จะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ไม่ มี
การบิดเบือนหรื อสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
 บุคลากรทุก ระดับต้องด าเนิ นรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามระเบียบ
และข้อกาหนดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้
ผูท้ ี่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบันทึ ก การจัดทา และการประเมินรายงานทางการบัญชี
และการเงิ น สามารถบัน ทึ กและจัดทารายการทางการบัญชีและการเงิน ทุ ก ประเภท
ของบริ ษทั ฯ ลงในระบบบัญชีของ บริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดที่ถกู ต้องและครบถ้วน
4.4.2 รายงานทางการบัญชีและการเงิน
 พนักงานทุก คนต้องไม่ก ระทาการบิ ดเบือนข้อมูลหรื อสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลรายการทางธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรื อข้อมูลรายการทางด้าน
ปฏิบตั ิการ
 พนัก งานทุ ก คนควรตระหนัก ว่าความถูก ต้องของรายงานทางการบัญชี และการเงิ น
เป็ นความรั บผิดชอบร่ ว มกันของคณะกรรมการ บริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ มี
หน้าที่รับผิดชอบ
 พนัก งานทุ ก คนมีหน้าที่ รับผิด ชอบในการด าเนิ น การ จัด เตรี ยม และ/หรื อให้ข ้อมูล
รายการทางธุรกิจ
4.4.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
 บุคลากรทุก ระดับจะต้องปฏิบัติต ามระเบียบ และข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทาบัญชีและบันทึกทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
 บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการ
จัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ ยวกับกิจกรรม
ที่ผดิ กฎหมายหรื อผิดจริ ยธรรมด้วย
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
4.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริ หารความเสี่ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
สม่าเสมอ
4.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือ
หุน้ ทราบองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สาคัญทั้ง 5 ประการ ดังนี้
 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ( Control Environment ) เพื่อให้พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน
 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ( Risk Assessment ) เพื่อประเมินความเสี่ ยงที่สาคัญ
ในการดาเนินงานขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้ าหมาย หรื อผลสาเร็ จของงาน
 มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี ( Control Activities ) ในทุกหน้าที่และทุกระดับอย่างเหมาะสม ตาม
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
 มีระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูลที่ดี ( Information and Communication ) อย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ ทันเวลา และสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี ( Monitoring and Evaluation ) เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบ
การควบคุมภายใน มีความเหมาะสม มีการปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งได้รับการปรับปรุ งแก้ไขและทันเวลา
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5.3 ผูบ้ ริ หาร
นานโยบายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิให้สมั ฤทธิ์ผลโดย
 ผูบ้ ริ หารระดับสูง จัดระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และปลูกฝังให้พนักงานมีวินยั มีทศั นคติที่
ดีในเรื่ องการควบคุมภายใน
 ผูบ้ ริ หารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุ ง
สอบทานการปฏิบตั ิว่าเป็ นไปตามระบบที่วางไว้
4.5.4 พนักงานทุกระดับ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ
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4.5.5 สานักตรวจสอบภายใน
รับผิด ชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

4.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
4.6.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ย วโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วมอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดี
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็ น 6 ประเภท คือ
 รายการค้าที่เป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การอันเป็ นธุรกิจปกติ
ของบริ ษ ัทฯ ที่ ทาเป็ นประจาและเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทั่ว ไป เช่ น การซื้ อขายผลิตภัณ ฑ์
ปิ โตรเคมี ปิ โตรเลียม การซื้อวัตถุดิบ การให้บริ การ เป็ นต้น
 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริ การ เพื่อสนับสนุ น
การประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ให้ดาเนินการไปได้อย่างราบรื่ น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า
การว่าจ้างทาโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรื อจ้างบริ หารงาน เป็ นต้น
 รายการเช่ า / ให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ร ะยะสั้น คือ รายการเช่ าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรั พย์ที่ไม่
สามารถแสดงได้ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป และมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินกว่า 3 ปี
 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การอื่น
 รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรู ปเงินกู้ การ
ให้กยู้ มื ค้ าประกัน เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
 รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
4.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และพิจารณาการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิด รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4.6.3 บุคลากรทุกระดับ
จะต้องจัดทารายงานการเปิ ดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดให้ในภาคผนวก โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นและนาส่ งสานัก
กิจการองค์กรและเลขานุการบริ ษทั
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4.7 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อื่นใด
4.7.1 บุคลากรของบริ ษทั ฯ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ได้ดงั นี้
 ทรั พย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับที่ ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
- รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป
- รับจากการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
4.7.2 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมในเรื่ องของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ดังนี้
 ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ / หรื อครอบครัว เรี ยกร้องหรื อรับของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ / ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าในกรณี ใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลาเอียง หรื อ
ลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันได้
 บริ ษทั ฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะ
ที่ไม่เกินสมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อผิดธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม หรื อกฎหมายของประเทศ
ไทยหรื อของท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนด้วย
 บริ ษทั ฯ จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
อย่างสม่าเสมอ และจะแจ้งให้ผรู้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ดว้ ย

4.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
4.8.1 การรักษาความลับของบริ ษทั ฯ
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง และผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ
ของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผย และ/หรื อ เป็ นความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์
คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็ นสิทธิของบริ ษทั ฯ
 ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง หรื อพนักงานของผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ฯ จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็ นความลับ หรื อความลับทางการค้านั้น ๆ
 ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯ ต้องทราบถึ งขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
ปฏิบตั ิตาม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา
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4.8.2 การกาหนดชั้นความลับของข้อมูล
 ข้อมูลลับทางการค้าของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการปกปิ ดมิให้รั่วไหล โดยกาหนดตามความสาคัญ
ของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็ นต้น
 การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น
4.8.3 การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะเป็ นผูใ้ ห้ความ
เห็นชอบข้อมูลที่ออกสู่สาธารณชน
 ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ่ วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูร้ ่ วมทุนด้วย
 หน่วยงานที่กาหนดให้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ สานักกิจการองค์กรและเลขานุ การ
บริ ษทั หน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เป็ นผูจ้ ดั ทารายละเอียดให้
4.8.4 การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
 ต้องไม่เปิ ดเผยหรื อแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริ ษทั ฯ
 ขอให้ท่านถามตนเองก่ อนว่าท่ านมีหน้าที่ ในการตอบค าถามเหล่ านั้น หรื อไม่หากไม่มี ขอให้
ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนาให้สอบถามจากหน่ วยงานที่กาหนด
ข้างต้นโดยตรงต่อไป

4.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
4.9.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารระดับผูร้ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึ นไป รวมทั้ง ผูบ้ ริ หารสายบัญชี
และการเงิน มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและรายงานอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.9.2 บริ ษทั ฯ บริ ษ ัทย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษ ัทฯ ที่ เป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยดาเนิ นการให้มีความเสมอภาค
และยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายของ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทาการซื้อขายหุน้ หรื อชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรื อขาย หรื อเสนอซื้อ หรื อเสนอขายหุน้ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรื อ ผ่านนายหน้า ในขณะที่ยงั ครอบครอง
ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถือว่าเป็ น
การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร หรื อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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4.9.3 บริ ษทั ฯ ได้จ ัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้ องกันแฟ้ มข้อมูลและเอกสารลับ และได้
ดาเนิ น การจากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผเู้ กี่ยวข้องและที่
จ าเป็ นเท่ า นั้น จึ ง ถื อ เป็ นหน้า ที่ ข องเจ้าของข้อ มูล หรื อ ผูค้ รอบครองข้อ มูล ที่ ย งั ไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้ปฏิบตั ิ ตามขั้นตอนการรั กษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครั ด
ทั้งนี้ ผูฝ้ ่ าฝื นการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

4.10 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4.10.1 บริ ษทั ฯ กาหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการดาเนิ น
ธุรกิจและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนั้นจึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานบริ ษทั ฯ ทุก
คนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย คาสัง่ บริ ษทั ฯ และ
ตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4.10.2 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบริ หารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล
4.10.3 พนักงาน บริ ษทั ฯ ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้ องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของ บริ ษทั ฯ ที่อยูใ่ นความ
ครอบครองหรื อหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถกู บุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญทางธุรกิจต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
 มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของ บริ ษทั ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
บริ ษทั ฯ และผูอ้ ื่น อาทิเช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารเทศโดยมิชอบ สร้างความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรื อก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ
ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่
ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรื อการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
 ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์หรื อทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
 ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณี ที่ตอ้ งการส่งข้อมูลที่สาคัญต่อธุรกิจทางธุรกิจผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
รวมทั้งไม่แลกเปลี่ย นข้อมูลที่สาคัญต่ อธุ รกิจ ทางธุ รกิจ กับ Website ที่ ไม่มีก ารป้ องกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล
 กรณี ที่พนักงานขออนุญาตให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสมทบ พนักงานของผูร้ ับจ้างบริ ษทั ฯ ใช้ระบบ
สารสนเทศบริ ษทั ฯ นั้น พนักงานผูข้ อต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ พนักงานของ
ผูร้ ับจ้างบริ ษทั ฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ บริ ษทั ฯ
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4.10.4 บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของ
พนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริ ษทั ฯ
4.10.5 หากบริ ษทั ฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรม ปรากฏว่าเป็ นจริ ง
จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4.11 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
4.11.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องดาเนิ นงานโดยมีระบบบริ หารคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อช่วยในการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และเกิด
คุณค่าสูงสุดแก่งาน
4.11.2 ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และพนักงานของผูร้ ับจ้าง จะยึดถือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
นโยบาย ข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
4.11.3 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้ องกันความสูญเสียในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถกู วิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน และพนักงานของผูร้ ับจ้าง ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบตั ิก ารณ์โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้
4.11.4 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิง
ไหม้ การหกล้นหรื อรั่วไหลของน้ ามัน ก๊าซ สารเคมี หรื อของเสีย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤต
อื่นๆ ที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
4.11.5 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูล แก่
พนักงาน พนักงานของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจใน
นโยบายกฎระเบียบ ขั้ นตอนวิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
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อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
4.11.6 บริ ษ ัทฯ มุ่งส่ งเสริ มและปลูก ฝังจิ ต สานึ ก ทางด้านคุณ ภาพ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัยและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงาน
4.11.7 บริ ษทั ฯ มุ่งมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดย
ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ของผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

4.12 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
4.12.1 จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริ ษทั ฯ มากที่สุด โดยควรกาหนดว่าต้องได้รับพัสดุตรงตามความต้องการทั้ง
คุณภาพ ราคา จานวน เวลาการให้บริ การ ความรวดเร็ ว และคานึ งถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ด้วย
4.12.2 พนักงานผูด้ าเนินการจัดหา จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุ
อย่างเร่ งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
4.12.3 บริ ษ ัทฯ จะไม่เอาเปรี ยบผูค้ า้ โดยจะต้องคานึ งถึงประโยชน์และความเสี ยหายที่ อาจเกิด ขึ้นในด้าน
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริ ษทั ฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
4.12.4 พนักงานจะต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ผคู้ า้ ด้วยวิธีการที่เปิ ดเผย และให้โอกาสแก่ผคู้ า้
อย่างเท่าเทียมกัน
4.12.5 พนัก งานควรรับฟั งความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผคู้ า้ ร้องเรี ยนหรื อแนะน าเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
4.12.6 พนักงานต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยให้รายอื่นทราบ
4.12.7 การเชิญผูค้ า้ เพื่อเสนอราคา จะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมกับผูค้ า้ ทุกราย
4.12.8 เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย เปิ ดเผยและมีหลักฐาน
4.12.9 รักษาความสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรี ยกร้องรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์
อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผูค้ า้
4.12.10 ผูบ้ ริ หารตามอานาจการจัดหา ต้องใช้ดุลยพินิจในการให้คาปรึ กษา คาแนะนา และรับฟังความคิดเห็น
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.12.11 ผูบ้ ริ หารตามอานาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่าง
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เคร่ งครัด หากพบว่ามีการปฏิบตั ิผดิ จรรยาบรรณ ต้องดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
ตามขั้นตอน
4.12.12 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริ การจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นคนไทย หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
4.12.13 จัดหาพัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
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ส่ วนที่ 5 : ภาคผนวก


คาจากัดความ



ข้ อมูลเพิม่ เติมที่เกีย่ วข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

คาจากัดความ
1. คาจากัดความ คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการบริษัทฯ
 ถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ บริ ษทั ใหญ่ เว้นแต่จ ะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่
กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่
ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุ ญาตหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการ

- 37 -

คู่มือ CG ฉบับปรับปรุ งปี 2556












ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ ง
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผู้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั
ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
คาจากัดความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ
“บริษัทย่ อย” หมายความว่า
(ก) บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษ ัทตาม (ก) ถือหุ ้นเกิ นกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ ้นของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้น
โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถกู ถือหุน้ นั้น
(ง) บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกิน
กว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถกู ถือหุน้ นั้น
(จ) บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอานาจควบคุมในเรื่ องการกาหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั นั้น
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การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯหรื อของบริ ษทั ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
 “บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตั้งแต่สองบริ ษทั ขึ้นไปที่มีบริ ษทั ใหญ่เป็ นบริ ษทั
เดียวกันไม่ว่าบริ ษทั ย่อยนั้นจะอยูใ่ นชั้นลาดับใด ๆ
 “บริษัทร่ วม” หมายความว่า
(ก) บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยถือหุน้ รวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนหุ ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถกู ถือหุน้ นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดาเนินงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อ
กิจการร่ วมค้า
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
 “ผู้ที่เ กีย่ วข้ อง” หมายความว่า บุค คลหรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มีค วามสัมพันธ์ก ับบุ คคลใดในลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุน้ ส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุน้ ส่ว น
(ง) ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกไม่จากัดความรับ
ผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุน้ ทั้งหมดของ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
(จ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุ คคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุ ้นส่ วน
ตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อห้างหุ ้นส่ ว น
ตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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 “ผู้มอี านาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่ อง
จากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้า
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้ อยละยี่สิบห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯนั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ผูบ้ ริ หารการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
(ง) บุคคลที่ต ามพฤติก ารณ์ มีการดาเนิ นงานในบริ ษทั ฯหรื อมีความรั บผิด ชอบในการด าเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เยี่ยงผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่ งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของ
บริ ษทั ฯ นั้น

2. คาจากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ ที่ขัดกัน
 นิยามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551)
(พรบ.หลักทรัพย์ฯ)
 “บุ คคลที่ มีความเกี่ย วข้ อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่บุค คลนั้นเป็ นนิ ติ บุคคลให้หมายความรวมถึง
กรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
(2) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (1)
(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรื อ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ
(4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วย
ความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วย
 “บริษัทย่อย” หมายความว่า
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั ฯมีอานาจควบคุมกิจการ
(2) บรัษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั ย่อยตาม (1) มีอานาจควบคุมกิจการ
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(3) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการต่อเป็ นทอดๆโดยเริ่ มจากการอยู่
ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ย่อยตาม (2)
 นิยามตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิการยน พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 “รายการที่เกีย่ วโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
 “บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน” หมายความว่า
(1) ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผู้
มีอานาจควบคุม ของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2) นิติบุคคลใดๆที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อบริ ษทั ย่อย
(ก) ผูบ้ ริ หาร
(ข) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ค) ผูม้ ีอานาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
(จ) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) หรื อ (ง)
(3) บุคคลใดๆที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็ นผูท้ าการแทนหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2)
ต่อการตัดสินใจ การกานดนบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ตลาด
หลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน
 นิยามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 “ผู้มอี านาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ
 “อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1) การถือหุ ้น ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติ บุคคลหนึ่ งเกิ นกว่าร้ อยละห้าสิ บของจ านวนที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของนิ ติบุคคลหนึ่ งไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยทางอ้อม หรื อไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่ งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม
 “บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์และให้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งหมายถึง
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(1)
(2)
(3)
(4)

กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั ฯ
คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรม ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)
นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) มีอานาจควบคุมกิจการ
บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บุค คลดังกล่าว บุ คคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน ด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทา
ธุรกรรมดังกล่าว
1. กรรมการของบริ ษทั ฯ
2. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
3. บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั
4. กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั
5. คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ 1,2,3, หรื อ 4

3. คาจากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อื่นใด
 ประโยชน์ อนื่ ใด หมายความว่า สิ่งที่มีมลู ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ
การรับการฝึ กอบรม หรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
จากญาติ หรื อจากบุ ค คลที่ให้กนั ในโอกาสต่ างๆ โดยปกติ ต ามขนบธรรมเนี ยมประเพณี หรื อวัฒนธรรม
หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
 ญาติ หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผูส้ ืบสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
ลุง ป้ า น้า อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม

4. คาจากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technology หรื อ ICT) หมายถึง
การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่ อสารโทรคมนาคมที่ ค รอบคลุมระบบสื่ อสาร อัน ได้แ ก่ วิทยุ
โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่ อ งมือการสื่ อ สารอื่น ๆ กับ ระบบคอมพิว เตอร์ ซอฟต์แ วร์ ฐานข้อมูล และ
บริ การสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครื อข่ายโทรคมนาคมจานวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้
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5. คาจากัดความของคุณสมบัติและหน้ าที่สาคัญของผู้ตรวจสอบภายใน
 มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ขอ้ มูลคาชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่ องที่ทาการตรวจสอบ
 ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ บริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครั้ง

6. “ชั้นความลับของข้ อมูล” แบ่ งออกเป็ น 3 ชั้น ได้ แก่
1) ลับมาก (Top Secret) : หากเปิ ดเผยทั้งหมดหรื อบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
2) ลับ (Secret) : หากเปิ ดเผยทั้งหมดหรื อบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่ อการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
3) ปกปิ ด (Confidential) : หากเปิ ดเผยทั้งหมดหรื อบางส่วนก่อนเวลาอันควรจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการ
ดาเนินงานเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบ
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 ข้ อมูลเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
แบบฟอร์ มรายงานการเปิ ดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ของ บริษัทฯ
(ตามแนบ)

แบบการเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ของ บริษัทฯ
ตามระเบียบบริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯ ซึ่งกาหนดให้
บุ ค ลากรทุ ก ระดับยึด ถื อปฏิบัติ ในการด าเนิ น งานด้ว ยมาตรฐานขั้น สู งสุ ด โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดับจะต้องเปิ ดเผย
รายการที่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้า จึงขอรายงานเรื่ องที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ ดังนี้
1. รายละเอียดของรายงาน ตามเอกสารแนบ 1
2. ข้าพเจ้าได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ 2
ผูร้ ายงาน ............................................................
ตาแหน่ง ............................................................
สังกัด .............................................................
วันที่

.............................................................
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เข้าใจและยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิ ในการดาเนิ นงาน
ต่อไป

(...........................................................)
ต าแหน่ ง ..........................................................
.................../.................../..................

(ต้นฉบับ)
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ใบ
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เข้าใจและยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

(...........................................................)
ต าแหน่ ง ..........................................................
.................../.................../..................

ใบปรุ ฉีก
(สาเนา)

:

นาส่งที่สานักกิจการองค์กร

