1

สารบัญ
ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

4

วิสัยทัศน์

5

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

6

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

10
11
11

1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

12

ส่วนที่ 2 หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

14

ส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

34

ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
เเละพนักงานของบริษัทฯ

47

4.1 จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

48

4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

57

4.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

59

4.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
และเจ้าหนี้

2

60

4.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

61

4.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

62

ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

64

5.1 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

66

5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

67

5.3 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

69

5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

70

5.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

72

5.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน

74

5.7 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด 			

75

5.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ

76

5.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

77

5.10 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5.11 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

78
80

5.12 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

81

5.13 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

83

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

85

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก

88

ค�ำจ�ำกัดความ

89

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

101

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

111
3

ประกาศ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอ�ำนาจในการควบคุมทุกคนยึดถือเป็น
แนวปฏิบตั งิ าน เพือ่ ส่งเสริมให้ ไออาร์พซี ี เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจ มีการก�ำกับกิจการ และการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และจัดท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดย
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคนได้รบั ทราบ และใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดี
ตลอดมา บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2552
และมีการทบทวนรายละเอียดและแนวปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อก�ำหนด
ใหม่ๆ และพัฒนาการของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี บัดนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรจัดท�ำคู่มือฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ASEAN CG Scorecard การต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อก�ำหนดอันเป็นสากลอื่นๆ
ที่น�ำมาปรับใช้กับบริษัทฯ เช่น UN Global Compact เป็นต้น
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�ำคัญในคู่มือฯ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอ�ำนาจในการควบคุม ลงนาม
รับทราบ ท�ำความเข้าใจ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของไออาร์พีซี ต่อไป
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

4 มกราคม 2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วิสัยทัศน์

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น

“บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�ำ
ของเอเชียภายในปี 2563”

นโยบาย

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ
ทีด่ เี ลิศ โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และค�ำนึงถึงผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย
โดยรวม มีคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จึ ง ได้ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมุ่งมั่นที่จะ
น�ำเอาหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่
1.1 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
(Creation of Long Term Value)
1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
และมีค�ำอธิบาย (Equitable Treatment)
1.4 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเองสามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
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1.5 ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Ethics)
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ
มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและ
วางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�ำเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน และกลไกส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และ
เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสอดส่อง
ดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องเป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งจริยธรรม เป็นตัวอย่างใน
การปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความ
เหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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8. คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
เพื่อให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่อง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและ
นักลงทุน
10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายเเละให้มีการจัดท�ำเเผนสืบทอด
ต�ำเเหน่ง เพือ่ ให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหาร
ที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
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ส่วนที่ 1

บททั่วไป
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 1 >> บททั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จึงได้จัดท�ำคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอ�ำนาจ
ในการควบคุมได้รบั ทราบและน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
1.1 ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจนเป็น
สากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
1.1.2 สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัทฯ
1.1.3 เป็นเครือ่ งมือในการวัดผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และตรวจสอบ
การท� ำ งานต่ า งๆ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.1.4 สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารใช้อำ� นาจภายในขอบเขตทีก่ ำ� หนด
1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
1.2.1 หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีต่างๆ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทุกระดับต้องท�ำความ
เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง
1.2.2 หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการนี้ และผลการสอบสวนอย่าง
เป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริง บริษทั ฯ จะมีการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม
1.2.3 บริษทั ฯ คาดหมายให้บคุ ลากรรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจขอ
ค�ำปรึกษาจากส�ำนักกิจการองค์กร ส�ำนักตรวจสอบภายใน หรือ
สายงานทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลความลับ
ทัง้ นี้ ให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามหลักการ
และจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้
1.2.4 หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ควรได้รับการปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีหรือจรรยาบรรณใดๆ ในคู่มือฯ
ฉบับนี้ พนักงานสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดย
การสอบถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะท�ำนั้น
: เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
: เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมหรือไม่
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: เป็นการท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
หรือไม่ หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในเรื่องนั้นๆ หรือที่สำ� นักกิจการองค์กร
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ส่วนที่ 2

หลักการก�ำกับดูเเล
กิจการที่ดี
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 2 >> หลักการก�ำกับดูเเลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึง
ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
จากเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ก�ำหนด
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทฯ มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
มีจิตส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
2.1 หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
2.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
2.5 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
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2.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ
2.7 การประเมินผลของคณะกรรมการ
2.8 ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายจัดการ
2.9 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
2.10 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.11 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
2.12 การบริหารความเสี่ยง
2.13 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.14 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.15 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการป้องกัน และการแจ้งเบาะแส
2.16 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
2.17 ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
2.1 หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและ
กลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
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2.1.1 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
หรือ Creation of Long Term Value
2.1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ หรือ Responsibility
2.1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
และมีค�ำอธิบายได้ หรือ EquitableTreatment
2.1.4 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง สามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ หรือ Accountability
2.1.5 ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ Transparency
2.1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ หรือ Ethics
2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่าง
เต็ ม ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก� ำ หนด
องค์ประกอบและคุณสมบัติที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการไว้ดังต่อไปนี้
2.2.1 มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2.2.2 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ
ต้องมีจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
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2.2.3 กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
2.2.4 ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ ไม่เกิน 3 วาระ ติดกัน (9 ปี)
2.2.5 ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน
5 บริษัท
2.2.6 เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ เพือ่ ผสมผสานความรูค้ วามสามารถ
ทีจ่ ำ� เป็น ควรประกอบด้วย ผูท้ มี่ คี วามรูด้ า้ นธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย
1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งที่จะ
พิจารณาถึงพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณ์บริหารจัดการใน
ด้านนัน้ และความส�ำเร็จเป็นทีย่ อมรับในธุรกิจทีม่ ขี นาดเทียบเคียง
ได้กับบริษัทฯ
2.2.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจ�ำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
2.2.8 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนด�ำเนินการสรรหา
บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ โดยไม่ มี ก าร
แบ่งแยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเสนอชื่อพร้อมประวัติอย่าง
เพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส�ำหรับกรณี
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระให้
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีวาระเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของบุคคลที่ทดเเทน
2.2.9 มี ก ารเปิ ด เผยประวั ติ ข องกรรมการทุ ก คน และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
2.2.10 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลที่จ�ำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน า้ ที่
กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
2.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2.3.1 เพือ่ ให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ แสดงบทบาทผูน้ ำ� ในคณะกรรมการ
บริษัทฯ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่
เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องสามารถเข้า
ถึงข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 กรรมการอิส ระต้อ งมีคุณสมบัติค วามเป็ น อิ สระ ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกีย่ วกับคุณสมบัติ และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้ ง มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนด (ดู
ค�ำจ�ำกัดความในส่วนที่ 6 - ภาคผนวก) เพือ่ สามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็น
ในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ
2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่
ที่ส�ำคัญในเชิงรุกดังต่อไปนี้
2.4.1 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม
โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความส�ำคัญในการ
แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางดังกล่าว
รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�ำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์
ที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ
รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ติดตามผูบ้ ริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
2.4.3 จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทมี่ ี
ความน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
2.4.4 จัดให้มกี ารพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และก�ำหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแล
ให้ผบู้ ริหารมีระบบหรือกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหาร
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จัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
2.4.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ความส�ำคัญในการ
พิจารณาธุรกรรมหลักทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยมุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
2.4.6 จัดให้มรี ะบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
2.4.7 ก� ำ หนดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือ
หรือบริษัทร่วมทุนตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลง
ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ
2.4.8 ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ และ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการด�ำเนินงาน
2.4.9 จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม
และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า
มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
2.4.10 เป็นผู้น�ำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ
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2.4.11 สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย
2.4.12 เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.5 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญอย่างรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้ น ตามความจ� ำ เป็ น และเหมาะสม ปั จ จุ บั น มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะ
ดังต่อไปนี้
2.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย
3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ/
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี การพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงความพอเพียงของการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ น
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ - ภาคผนวก)
2.5.2 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั ฯ
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�ำ
หน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้ค�ำแนะน�ำด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
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ด้านก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนด (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี - ภาคผนวก)
2.5.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีการก�ำหนด
วิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพื่อท�ำหน้าที่
พิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (รายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน - ภาคผนวก)
2.5.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั ฯ
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
ปิโตรเคมี โดยมีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ ง
ทั้งองค์กรพิจารณาหลักการเครื่องมือทางการสัญญาอนุพันธ์ มี
การติดตามและประเมินผล สนับสนุน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็น
ประจ�ำ
2.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ
2.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรอุทิศเวลา ทุ่มเทและให้ความสนใจ
กับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่ พร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ โดยควรจะเข้าประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการต้อง
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ครบองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
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คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) อยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
2.6.2 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ
75 ทัง้ ปี ทัง้ นี้ หากกรรมการมีความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
2.6.3 ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูก้ ำ� หนดให้มกี ารประชุมโดยประธาน
กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รว่ มกันพิจารณาเลือกเรือ่ ง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญ
ได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดวาระ
2.6.4 ประธานกรรมการบริษทั ฯต้องมัน่ ใจว่าได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ
ให้กบั ผูบ้ ริหารในการน�ำเสนอข้อมูล และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการ
ที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�ำคัญ
2.6.5 ประธานกรรมการบริษทั ฯ ควรมีมาตรการทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้กรรมการ
ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง
2.6.6 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล ค�ำปรึกษา และ
บริการต่างๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จากผูบ้ ริหารระดับสูง
เพือ่ ประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นทีเ่ ป็น
อิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ�ำเป็น โดยบริษัทฯ
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.6.7 กรรมการทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้อง หรือมีสว่ นได้เสียในแต่ละวาระ
การประชุม จะต้องงดออกเสียง หรือให้ความเห็นในวาระนั้นๆ
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2.6.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีความชัดเจน
ทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่ ใช้
อ้างอิง
2.6.9 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คำ� แนะน�ำ
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรรับทราบรวมทั้งให้ข้อมูลแก่
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
2.6.10 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดระบบเอกสาร
และข้อมูลส�ำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม
เเละรายงานการประชุม คณะกรรมการ เเละผู ้ ถือหุ ้ น เป็ นต้ น
รวมถึงเป็นตัวแทนบริษทั ฯ ในการประสานงานกับองค์กรภายนอก
ต่างๆ ซึ่งช่วยให้การท�ำงานของบริษัทฯ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
2.7 การประเมินผลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี ทั้งในรูปแบบ
การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินกรรมการ
ท่านอื่น และให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้เปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปี รวมทัง้ ให้มกี ารประเมินโดยบุคคลภายนอก ตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
อาทิทุก 3 ปี
2.8 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ฝ่ายจัดการ
2.8.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในด้านการก�ำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนซึ่งควรมีลักษณะส�ำคัญดังนี้
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• มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงาน

• อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณุ ภาพไว้ได้
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

• โครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส
ง่ายต่อการเข้าใจ

2.8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�ำเสนอนโยบายเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการ หลักการและเหตุผล และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เเละรายงานไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีเเละงบการเงินของบริษัทฯ
2.9 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�ำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4
ของคูม่ อื ฯ “เรือ่ งจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ”
สรุปได้ดังนี้
2.9.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรเป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึง
การเจริญเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนือ่ ง บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และระมัดระวัง ไม่ฝักใฝ่การเมือง มีความเป็นอิสระทั้งการ
ตัดสินใจและการกระท�ำ โดยไม่มีผลประโยชน์จากส่วนได้เสียใน
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กิจการทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีเ่ ป็นการแข่งขันกับบริษทั ฯ และมุง่ มัน่ ป้องกัน
และขจัดการกระท�ำทุจริตทุกประเภท
2.9.2 ผูบ้ ริหารและพนักงาน ควรมุง่ มัน่ ในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้ กับลู กค้ า ค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ ตระหนัก
และห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวติ ประชาชน รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์
สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
2.10 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.10.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็น
สารสนเทศทางการเงิน และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอเชือ่ ถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ (ภาคผนวก)
2.10.2 สารสนเทศของบริษทั ฯ จะต้องจัดท�ำขึน้ อย่างรอบคอบ มีความชัดเจน
ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผย
สารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
2.10.3 มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั นักลงทุน พนักงาน ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และสาธารณชน
ทัว่ ไป และมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนบริษทั ฯ
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สถาบันทางการเงิน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
2.10.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเสนอรายงานการประเมิน
ฐานะและแนวโน้มของบริษทั ฯ โดยสรุปในลักษณะทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
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2.10.5 คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารท�ำงบดุล บัญชีกำ� ไร ขาดทุน
และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ รายงาน
ประจ�ำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุม
สามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.10.6 คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดท�ำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบ
ของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
2.10.7 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการ
บริหารที่จ�ำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
รายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ
2.10.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�ำและเปิดเผย

• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และของคูส่ มรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีส่ ำ� นักงานฯ ประกาศก�ำหนด
• รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ประกาศก�ำหนด
2.10.9 คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเปรียบเทียบกับจ�ำนวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน
แต่ละปีในรายงานประจ�ำปี
2.10.10 บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยการจัดการกับข่าวลือ
ข่าวรัว่ ไหล หรือข่าวทีเ่ ป็นกระเเสสังคมในเชิงลบ เพือ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ น้อยทีส่ ดุ
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2.11 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
2.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนั กตรวจสอบภายใน จะเป็ น
ผูด้ ำ� เนินการเกีย่ วกับการควบคุมและการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ภายในบริษัทฯ
2.11.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใส
ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน
บริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง
2.11.3 ผู้สอบบัญชีภายนอกจะต้องยืนยันความเป็นอิสระของตนทุกปีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรายงานวิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ น
ส�ำนักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจถึงความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีภายนอก
2.11.4 ผูส้ อบบัญชีมสี ทิ ธิทจี่ ะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอืน่
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ออกควบคูก่ บั งบการเงินทีต่ นได้ตรวจสอบ
แล้ว และมีสทิ ธิทจี่ ะรายงานความผิดปกติในรายงานซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว
2.11.5 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอืน่ ทีจ่ า่ ยแก่ผสู้ อบบัญชี
มีการเปิดเผยแยกกันในงบการเงินเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสของความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
2.12 การบริหารความเสี่ยง
2.12.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้ มี การจั ดตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าทีต่ รวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
2.12.2 คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร
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ความเสีย่ งมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาระบบการบริหารความเสีย่ ง ก�ำหนดนโยบาย
แผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
กรอบทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนด
2.12.3 คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ ในระดับจัดการ เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั งิ าน (Operation Risks) ความเสีย่ งในธุรกิจ (Business Risks)
หรือความเสีย่ งในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เเละคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนั้น จะต้องจัดท�ำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึน้ แนวโน้มซึง่ มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก
และจะต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ รายงานประเมิ น ผลความเสี่ ย ง (Risk
Management Report) รวมทัง้ ให้มกี ารจัดท�ำแผนการบริหารความ
ต่อเนือ่ งของธุรกิจ (Business Continuty Management Plan) ด้วย
2.13 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.13.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และไม่กระท�ำการ
ใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
2.13.2 ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและ
ตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
ที่เสนอ ประธานที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
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2.13.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยก ส�ำหรับแต่ละระเบียบ
วาระที่เสนอ
2.13.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ทุกคนโดยเฉพาะประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ตอบค� ำ ถามผู ้ เ ข้ า ประชุ ม และประธานกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมด้วย
2.13.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เเละเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดย
ก�ำหนดสัดส่วนการถือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสีข่ องจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทั้งหมด
2.14 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.14.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการรักษาสมดุลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ อย่างครบถ้วน และก�ำกับดูแลให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
2.14.2 คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ
ได้ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดีในการตัดสินใจด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
2.15 นโยบายต่อต้านคอร์รป
ั ชัน มาตรการป้องกันและการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและให้มมี าตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนรวมทัง้ มาตรการคุม้ ครอง
ผู้ร้องเรียน ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือฯ นี้
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2.16 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลโดยไม่จ�ำกัด
ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
2.17 ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการ
สร้างอนาคตของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการ
ขับเคลื่อนภาวะผู้น�ำ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจให้ครอบคลุม
ใน 3 มิติ ดังนี้
มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ ค�ำนึงถึงการเพิม่ มูลค่าของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
อาทิ การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน การลงทุน และการบริหารจัดการโครงการ
ขนาดใหญ่
มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม มุง่ มัน่ ปฏิบตั กิ ารด้านการผลิตมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายามวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคม ค�ำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชนและ
ประชาสังคม รวมทั้งด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของ
บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มไออาร์พีซี
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืนของสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
ไออาร์พีซี เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และ
มีนโยบายการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ค� ำ นึ ง ถึ ง การรั ก ษาความสมดุ ล ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการด�ำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจ
2. ลดผลกระทบจากการด�ำเนินงานตลอดห่ ว งโซ่ คุณ ค่ า ไปพร้ อมกั บ
การเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
3. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�ำเนินงาน เพื่อ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
5. เปิดเผยพันธสัญญา มาตรฐาน และผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
อย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ปลูกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไออาร์พซี ที กุ คน มีหน้าทีส่ นับสนุน ผลักดัน และ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ก�ำหนด
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ส่วนที่ 3

นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 3 >> นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่
กับการบริหารจัดการบริษทั ฯ ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมด้วยหลักคุณธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เป็นบริษทั ฯ
ที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ดังนี้
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Policy)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดย
ค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การท�ำธุรกรรมทางการค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้บริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษัทอื่นที่มีอ�ำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเสนอ การให้ค�ำมั่นสัญญา การขอ การ
เรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท�ำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน
ในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่
2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระท�ำ
คอร์รัปชันต่อบริษัทฯ
3. บริษทั ฯ จะจัดท�ำกระบวนการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน มีการประเมินความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ มีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้ง
เรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ก�ำหนด แต่หากเป็นผู้กระท�ำ
คอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน
อันจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทุกคน ให้เป็นหลักการที่พึงยึดถือ และเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้
และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ค�ำนิยามการคอร์รัปชัน
การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพื่อเป็น
การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้ค�ำมั่น หรือเรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง
หรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ การใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานไปกระท�ำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ
ผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
3.2 รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย
3.2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านการเงินหรือในรูปแบบอืน่ เช่น การให้สงิ่ ของ บริการ การโฆษณา
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานทีจ่ ดั ขึน้
เพือ่ ระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กร ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ
กับพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุด โดยไม่
รับค่าจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
รณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการมือง ให้การสนับสนุน
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย และจะไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีจ่ ะกระทบ
กับชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนและสังคม เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดยการบริจาคเพือ่ การกุศลทุกรายการจะต้องน�ำไปใช้
ในสาธารณกุศล มีเอกสารหลักฐานชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดไว้ เนือ่ งจากการบริจาคเป็นการใช้จา่ ย
เงินที่ไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน อาจจะใช้เป็นเส้นทางส�ำหรับ
การคอร์รัปชันได้
3.2.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินทีใ่ ช้จา่ ยเพือ่ วัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ ตราสินค้า หรือชือ่ เสียงของบริษทั ฯ เงินสนับสนุนอาจถูก
เชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงต้องก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ ผูม้ อี ำ� นาจในการอนุมตั ิ การสอบทาน
และการประเมินผล เงินสนับสนุนที่ได้มีการใช้จ่ายออกไปอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้เงินสนับสนุนนั้นเกิดประโยชน์ต่อ
กิจกรรมนั้นๆ หรือต่อสังคมอย่างแท้จริง
3.2.4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็ น ช่ อ งทางที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การคอร์ รั ป ชั น
เพราะการให้ หรือรับก็อาจจะเข้าข่ายการติดสินบน และสร้าง
เพือ่ น�ำไปสูค่ วามร่วมมือในธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั ฯ ต้องจัดท�ำนโยบาย
และหลักเกณฑ์ เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ โดยการให้หรือการรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
และค่าบริการอื่นๆ ของพนักงานต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความล�ำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน
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3.3 โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ
บริ ษั ท ฯ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารที่ มุ ่ ง เน้ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ทุกขั้นตอน และครอบคลุมทุกช่องทางการด�ำเนินธุรกิจ มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ที่ส�ำคัญตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสร้างให้เ กิ ด
การบริหารงานที่โปร่งใส ไม่มีช่องว่างของการคอร์รัปชัน การบริหารงานเชื่อมโยง
สอดคล้อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดย
ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3.3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
มอบหมายและก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานทุกคนตระหนัก
และให้ความส�ำคัญจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อ
กลั่นกรองงานที่ส�ำคัญรวมทั้งเพื่อให้สามารถก�ำกับดูแลได้อย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วนและควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต
3.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทราบ โดย
มีส�ำนักตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมเสนอ
เมื่อบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ ก็จะท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสบความส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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การควบคุ ม ภายในที่ ส� ำ คั ญ อั น จะลดโอกาสเกิ ด คอร์ รั ป ชั น ได้
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี กระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม กิจกรรมการควบคุมทีด่ ี ระบบและ
การสื่อสารข้อมูลที่ดี วัฒนธรรม องค์กรที่โปร่งใสและมีระบบ
ติดตามการประเมินผลทีด่ ี
3.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีหน้าทีพ่ จิ ารณา เสนอแนวทางปฏิบตั ิ ให้คำ� แนะน�ำ เรือ่ งราวต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เมือ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเคร่งครัด ก็จะท�ำให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
ได้ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
3.3.4 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ กรรมการ
ชุดย่อยและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อการสรรหาบุคลากรและ
การก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส อยูบ่ นหลักการที่
ถูกต้องยุติธรรม และพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีกติกาที่เป็น
สากลย่อมท�ำให้เกิดผลลัพธ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
อย่างแท้จริง
3.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร พัฒนา
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พิจารณาหลักการ
เครื่องมือทางการสัญญาอนุพันธ์ มีการติดตามและประเมินผล
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สนับสนุน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการรายงานความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจ�ำโดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย
และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงจากทุกสายงานซึง่ จะติดตามการบริหารความเสีย่ ง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจ
เกิดขึน้ กับบริษทั ฯ และรายงานผลของการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สอบทานและ
เสนอแนะเเนวทางด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ ต่อไป
3.3.6 ฝ่ายบริหาร
มี โ ครงสร้ า งลดหลั่ น ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด การก�ำหนดโครงสร้าง ขอบเขต
ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจการอนุมตั ทิ ชี่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพ
จะท�ำให้การขับเคลื่อนธุรกิจและการท�ำงานเป็นไปอย่างรัดกุม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่สร้างโอกาส
ให้เกิดการคอร์รปั ชัน นอกจากนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ ยุตธิ รรม จะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ และลดบรรยากาศ
ของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลง
3.4 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องตระหนักถึง
ความส�ำคัญ และคุณค่าของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงจะท�ำให้การต่อต้าน
คอร์รัปชันจะประสบความส�ำเร็จมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้
3.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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3.4.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย
หากพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางที่
บริษั ทฯ ก�ำหนด และให ค้ วามร่วมมือในการตรวจสอบข อ้ เท็จจริง
ซึง่ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้อง
ได ร้ ั บโทษตามระเบียบของบริ ษั ทฯ หรื อตามกฎหมาย ในกรณีที่
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากพนักงานปฏิเสธ
การคอร์รัปชันบริษัทฯ จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลใน
ทางลบต่อพนักงานผู้นั้น
3.4.4 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือ
แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชันตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ
หรือกฎหมายก�ำหนด
3.4.5 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายใน
บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานใหม่ การสัมมนา การอบรม อินทราเน็ต
กิจกรรม CG และกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น
3.4.6 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจ
ควบคุมตัวแทนบริษัทฯ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั ฯ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี ผูบ้ ริหารพบสือ่ มวลชน การจัดประชุมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทางธุรกิจ เป็นต้น
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3.4.7 บริษัทฯ มีกระบวนการด�ำเนินงานและระเบียบปฏิบัติที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่รัดกุม โดยก�ำหนดวงเงิน
ตารางอ�ำนาจอนุมัติ ระบุวัตถุประสงค์ และผู้รับต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบอย่างถูกต้องและชัดเจน
2. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการขายและการตลาด
มีการประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ รวมทั้ง
มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
3. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานจัดซื้อ เช่น
การประมูล การจัดท�ำสัญญา การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม
มีการประเมินความเสี่ยงศักยภาพของคู่ค้าที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ประกอบในการตัดสินใจ อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์
สูงสุด โดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อของ
บริษัทฯ และมีการตรวจสอบแก้ไขที่เหมาะสม
4. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน
ในการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผลงาน
การให้ผลตอบแทนการเลื่อนต�ำแหน่งและการลงโทษพนักงาน
5. บริษทั ฯ มุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูงในการปฏิบตั งิ าน
ที่มีการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดย
ทัว่ ไป เช่น การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของแต่ละฝ่ายงาน เพือ่
ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง เป็นแนวทาง
เดียวกันอย่างสม�ำ่ เสมอ การควบคุมภายในทีด่ ี ท�ำให้เกิดความ
เชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลเกีย่ วกับประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
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6. บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูงส�ำหรับการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดมูลเหตุจูงใจ อันจะท�ำให้เกิดการ
คอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก�ำหนดระดับความส�ำคัญของ
ความเสีย่ ง และการหามาตรการทีจ่ ะลดความเสีย่ ง นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังติดตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งสอดคล้อง
ไปกับการบริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
7. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน โดยมีการ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ ที่ประเมินจากความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และจากความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูงการตรวจสอบภายในจึงครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถช่วยค้นหา
ข้อบกพร่องและแก้ไขได้ทันเวลา ท�ำให้ช่วยลดช่องว่างในการ
ควบคุมภายใน อันอาจจะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันได้
8. บริษัทฯ มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการ
ตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน
9. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างสม�ำ่ เสมอโดยผูร้ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และน�ำเสนอ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำการพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
เพื่อความเชื่อมั่นในความเพียงพอ และความมีประสิทธิผล
ของมาตรการ
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3.5 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกระท�ำใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้การดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.5.1 เรื่องที่จะรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย การคอร์รปั ชัน การกระท�ำผิดระเบียบ
บริษัทฯ หรือการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณของการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
2. เรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบ หรือ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
3. เรื่องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่องอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้ ง นี้ ทุ ก เบาะแสและข้อ ร้อ งเรีย น จะถูก ตรวจสอบและหาข้ อเท็ จจริ ง
ในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนเป็น
ล�ำดับไป ซึ่งบริษัทฯ มีการก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3.5.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
2. ทางจดหมายธรรมดา

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ทางตู้ไปรษณีย์

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
: ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคาร
ซันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10905
หรือตู้ไปรษณีย์ตามที่บริษัทฯ
เปิดไว้เพื่อการนี้

3.5.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ต้องถูกเก็บเป็นความลับ
และมีการก�ำหนดบทลงโทษผูร้ บั ผิดชอบ หากข้อมูลถูกเปิดเผย
2. การเข้าถึงข้อมูลของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ถูกจ�ำกัด
เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
3.5.4 การสอบถาม
ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถ
สอบถามได้ที่ ส�ำนักกิจการองค์กร โทรศัพท์หมายเลข 02-649-7937,
02-649-7391
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ส่วนที่ 4

จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร เเละพนักงาน
ของบริษัทฯ
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 4 >> จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร
เเละพนักงานของบริษัทฯ
4.1 จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
		

4.1.1 สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน

		

4.1.2 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

		

4.1.3 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

		

4.1.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ

		

4.1.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ

		

4.1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
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4.1.7 การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา
4.1.8 การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร
ทางการตลาด
4.1.9 การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าเเละเจ้าหนี้)
4.1.10 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
4.1.1 สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน
1. ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยสาเหตุอนั เนือ่ งมาจากความเหมือน
หรือความแตกต่าง ทัง้ ทางด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
2. มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้
3. เปิดโอกาสและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้
และความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
จัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
4. ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายโดยท�ำการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และ
สามารถอธิบายได้
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5. ส่งเสริมให้มกี ารสร้างสมดุลในชีวติ ของพนักงานอย่างเหมาะสม
โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งพนักงาน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6. มีขนั้ ตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
จากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงาน โดยก�ำหนด
ให้มีขั้นตอน กระบวนการและกลไกที่ชัดเจน
4.1.2 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้งผลักดันให้มี
การน�ำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารงาน
2. ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต
ตามหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
รวมทัง้ จัดการสารเคมีอนั ตรายและวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบ
3. ตรวจสอบ ติด ตาม และประเมินผลการด� ำ เนิ นการ เพื่ อลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
4. สื่อสารท�ำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ
ชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทัน
สถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
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5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
7. ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม รักษา และธ�ำรงไว้ ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน
และสังคมโดยรวม
4.1.3 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตขยันหมั่นเพียร
และมีส�ำนึกรับผิดชอบ
2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว
อาจท�ำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป
3. ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สนิ สิง่ ของหรือประโยชน์ใดจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท�ำหรือละเว้นการ
กระท�ำใดทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษจากบริษทั ฯ
4. ไม่ใช้อำ� นาจในต�ำแหน่ง/หน้าทีท่ มี่ อี ยูใ่ นบริษทั ฯ เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ส่วนตัว
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5. รับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียม
ประเพณีเท่านัน้ เเละมูลค่าของทีร่ บั มาไม่เกินทีก่ ฎระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด หากมีความจ�ำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า
ก�ำหนด ควรรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ ทราบ โดยให้
เป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส
6. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์อันอาจก่อให้เกิด
ความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ทั้งนี้ รวมถึง
การกระท�ำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4.1.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ
1. หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. ระมัดระวังเรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการ
ท�ำงาน/การปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงาน
บริษทั ฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือเพือ่ ผลประโยชน์
ในกิจการส่วนตัว หรือท�ำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ
ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้
บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์นอ้ ยกว่าทีค่ วรจะเป็น
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5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ เ เละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ

4.1.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของ
1. ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายในเเก่บุคคลภายนอกอื่น
หรือใช้สารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการเเละ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องงดซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วงก่อน
การรายงานงบการเงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง
2. ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ
ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของ
บริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่า
จะผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือเวทีสาธารณะใด โดยไม่ได้รบั มอบหมาย
จากบริษัทฯ
3. พึงละเว้น หรือหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก
หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มี
นโยบาย หรือแนวทางในการด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างชัดเจน
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
4. จัดเก็บสารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจ�ำกัดให้รบั รูไ้ ด้เฉพาะเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเท่าทีจ่ ำ� เป็น และ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็น
ความลับและมีก ารก�ำหนดข้อ จ�ำ กั ดในการน� ำ ไปใช้ รวมทั้ ง
ข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
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5. ปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้มาใช้เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน หรือเพือ่ การใดทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
4.1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ
เป็นผู้ก�ำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบในการ
ค้นหาแนวทาง/ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง แก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างถูกต้อง
2. ศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการด�ำเนินการ
ทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของ
ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดย
ค�ำนึงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงทีเ่ หมาะสม และน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้จริง
4. เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทถี่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร
4.1.7 การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข อ้ บังคับในเรื่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ
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2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบริษัทฯ
3. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทบี่ ริษทั ฯ จัดให้เพือ่ ธุรกิจของบริษทั ฯ
4. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
เท่าที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานให้กับบริษัทฯ และดูแลให้บุคคล
ดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและนโยบายด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่
เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูล
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น
6. ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั ฯ และเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน รวมถึง
ไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
7. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย
สูญหายเสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
อย่างเหมาะสม
4.1.8 การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทาง
การตลาด
1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั ฯ ตาม
ความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม และไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
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2. มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มี
กับลูกค้า
3. รั ก ษามาตรฐานและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร และความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. ยินดีรบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที
กรณีมีข้อจ�ำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้ง
ข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความ
ก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระท�ำ
ที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า
4.1.9 การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าเเละเจ้าหนี้)
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัดกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง/เจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทาง
แก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
2. ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
3. จัดซือ้ จัดหาจากผูป้ ระกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ไม่เข้าข่าย
หรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน การฟอกเงิน หรือกระบวนการ
ผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
4. ค�ำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อ
จัดหาอันอาจจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้ พนักงาน ชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม
56

5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
6. เจรจาและท�ำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญา
ค�ำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
4.1.10 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล
2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต
3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด
4. ไม่ท�ำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะ
เป็นการลดหรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า
5. ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
6. ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้
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โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง โดยจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและมี
ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือ
แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
4.2.1 การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการก�ำกับดูแล

กิจการที่ดีและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุด
โดยรวม
• บริหารจัดการบริษัทฯ โดยน�ำความรู้ และทักษะการบริหารมา
ประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งในการ
ตัดสินใจ ด�ำเนินการใดๆ จะกระท�ำด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ
• ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4.2.2 การเปิดเผยข้อมูล

• รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อ

ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันสม�่ำเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็นจริง
• ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะน�ำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก
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4.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
และประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพในระดับราคาทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
4.3.1 มุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้
รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4.3.2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษา
สัมพันธภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืน
4.3.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
4.3.4 จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้า
และบริการ และด�ำเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4.3.5 ไม่ค้าก�ำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
4.3.6 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชน
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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4.3.7 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอรวมถึงไม่น�ำ
ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
และเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและ
กติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนของ
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันบริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และในส่วนของ
การท�ำธุรกรรมกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมใน
การกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการช�ำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
4.4.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

• ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับ

คู่ค้า
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้า
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
4.4.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่พยายามท�ำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ให้รา้ ย โดยปราศจากความจริง
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4.4.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งใน

แง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
รวมทั้ ง ไม่ ใ ช้ เ งิ น ทุ น ที่ ไ ด้ จ ากการกู ้ ยื ม เงิ น ไปในทางที่ ขั ด กั บ
วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
• รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความซือ่ สัตย์
• รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
สัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึง่ สูค่ วามส�ำเร็จ จึงมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
4.5.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน
และ/หรือเงินโบนัส
4.5.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4.5.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้ ร างวั ลและการลงโทษ
พนักงานต้องกระท�ำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้
การกระท�ำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
4.5.4 ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
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4.5.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
4.5.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด
4.5.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4.5.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความ
เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.5.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ
หรือทุจริตได้
4.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความส�ำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้
4.6.1 บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยให้มผี ลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
4.6.2 คืนก�ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
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4.6.3 ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4.6.4 ให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�ำนงเดียวกันกับ
บริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.6.5 บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น นโยบายหลั ก ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
4.6.6 ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
4.6.7 บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�ำคัญ
กับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุนการศึก ษาแก่เยาวชน และสนั บสนุ น กิ จกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
4.6.8 บริษทั ฯ เป็นบริษทั ทีย่ ดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้
บุคลากรไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบาย
ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
แก่ นั ก การเมื อ งหรื อ พรรคการเมื อ งใดๆ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
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ส่วนที่ 5

เเนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการก�ำกับดูเเล
กิจการที่ดี
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 5 >> เเนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี เี่ กีย่ วข้องกับ
หลักการก�ำกับดูเเลกิจการทีด
่ ี
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ
5.1 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
5.3 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
5.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน
5.7 แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใด
5.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
5.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
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5.10 แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5.11 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
5.12 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
5.13 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
5.1 แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ขี องคณะกรรมการบริษท
ั ฯ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และมีความเป็น
มืออาชีพ บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
5.1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.1.2 บริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยไม่ฝกั ใฝ่การเมือง และวางตัว
เป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการ
ตัดสินใจและการกระท�ำ
5.1.3 ให้อำ� นาจผูบ้ ริหารในการด�ำเนินงานประจ�ำวันของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่
โดยไม่เข้าไปชี้น�ำการด�ำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
5.1.4 ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติ
แต่งตัง้ กรรมการ หรือแจ้งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบกรณี
เป็นการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
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5.1.5 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
5.1.6 บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดทีอ่ าจขัดแย้ง
กับหน้าที่ของตนในภายหลัง
5.1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�ำงานไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
5.1.8 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
5.1.9 ไม่ก ระท�ำการใดๆ ที่อ าจมีผ ลให้เกิ ดการบั่ นทอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
5.1.10 มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริต โดย
ถือเป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้าง
ค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจที่
ต่อเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จ�ำเป็นต้องธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้น
เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบต่อไป จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ที่ ดีข องผู ้ บ ริ ห าร และของพนัก งานซึ่งถือ เป็นจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้
5.2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กร
โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
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5.2.2 รักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแล
และระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษทั ฯ
รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
5.2.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�ำเอาข้อมูล
หรือเรือ่ งราวของพนักงานอืน่ ทัง้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน และ
เรือ่ งส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
5.2.4 ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ อันจะน�ำไปสู่ความแตกแยกหรือ
ความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5.2.5 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน
ในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม
5.2.6 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์
อันดีไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และ
ปรับตัวให้สามารถท�ำงานร่วมกับบุคคลอืน่ ได้ รวมทัง้ ให้เกียรติผอู้ นื่
โดยไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
5.2.7 มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ
5.2.8 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
5.2.9 ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่
ประพฤติตนในทางที่อาจท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ
บริษัทฯ
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5.2.10 แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบเห็นการกระท�ำใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบภายในบริษัทฯ
5.2.11 ช่วยด�ำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท�ำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
5.2.12 หลีกเลีย่ งการให้ หรือรับสิง่ ของ การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ
จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม
ในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่าสูงให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นทราบ
และส่งคืนโดยเร็ว
5.3 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญและมีคณ
ุ ค่ายิง่ น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จ
ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการคัดสรรคนดี
สร้างคนเก่ง และท�ำงานอย่างมืออาชีพ โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุน
กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั ฯ
5.3.2 การวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียง
ได้กับธุรกิจชั้นน�ำ โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
5.3.3 บริษทั ฯ จะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ทีม่ พี ฤติกรรมในการท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ
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5.3.4 ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าทีใ่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
หน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ
5.3.5 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถมี
ความรับผิดชอบ มุง่ มัน่ ทุม่ เท ให้เกิดผลส�ำเร็จของงาน โดยยึดหลัก
จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร
5.3.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรือ่ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และ
พนักงานทุกคน

• บริษทั ฯ จะพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
• ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีว่ างแผนติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับ
• พนักงานต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
สม�่ำเสมอ

5.3.7 ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพ ผลส�ำเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
5.3.8 บริษทั ฯ จะบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจชัน้ น�ำ
ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน
5.3.9 บริ ษั ท ฯ จะส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งาน
มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี
5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
5.4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
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• การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง

ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดหรือข้อยกเว้น
ในลักษณะใด
• การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตาม
ความเป็นจริง ไม่มกี ารบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่วา่ จะด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
• บุคลากรทุกระดับต้องด�ำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมี
เอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดท�ำ และการประเมิน
รายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึกและจัดท�ำรายการ
ทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั ฯ ลงในระบบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน
5.4.2 รายงานทางการบัญชีและการเงิน

• พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำการบิดเบือนข้อมูลหรือสร้าง

รายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
• พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทาง
การบัญชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
• พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดเตรียม
และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ
5.4.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย

• บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก�ำหนด

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละบั น ทึ ก ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
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• บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ

และความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรง
ดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือผิดจริยธรรมด้วย

5.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5.5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ และมีการติดตามประเมินผล
อย่างสม�ำ่ เสมอ
5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทราบ องค์ประกอบของระบบ
การควบคุมภายในที่ส�ำคัญ 5 ประการ มีดังนี้
1. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)
เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
2. มีกระบวนการประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม (Risk Assessment)
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กร
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือผลส�ำเร็จของงาน
3. มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี (Control Activities) ในทุกหน้าที่
และทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้
4. มีระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูลทีด่ ี (Information and
Communication) อย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ ทันเวลา และสือ่ สาร
อย่างเหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
72

5. มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and
Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.5.3 ผู้บริหาร
น� ำ นโยบายที่ ก� ำ หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไปปฏิ บั ติ ใ ห้
สัมฤทธิผล

• ผู้บริหารระดับสูง จัดระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ

ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุม
ภายใน
• ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายใน ในงานที่
รับผิดชอบมีการประเมินผลปรับปรุงสอบทานการปฏิบัติว่า
เป็นไปตามระบบที่วางไว้
5.5.4 พนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติต ามกฎระเบีย บ ข้อ บังคับ ค� ำ สั่ ง มาตรการ และระบบ
การควบคุมภายในต่างๆ
5.5.5 ส�ำนักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบ พร้อมทัง้ เสนอแนะมาตรการควบคุม
ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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5.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน
5.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่
เกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมอย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้
กรอบจริ ย ธรรมที่ ดี โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ
1. รายการค้าทีเ่ ป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกีย่ วกับ
สินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ท�ำเป็นประจ�ำ
และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป เช่น การซือ้ ขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกีย่ วกับ
สินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ ให้ดำ� เนินการไปได้อย่างราบรืน่ ได้แก่ การว่าจ้างขนส่ง
สินค้าการว่าจ้างท�ำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค
หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
3. รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ คือ รายการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้ำประกัน เป็นต้น
ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั ผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด
6. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าทีส่ อบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการระหว่างกันทีม่ ี
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นัยส�ำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและพิจารณา
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
5.6.3 บุคลากรทุกระดับ
จะต้องจัดท�ำรายงานการเปิดเผยรายการทีส่ งสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้
ในภาคผนวก โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นและน�ำส่ง
ส�ำนักกิจการองค์กร
5.7 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด
5.7.1 บุคลากรของบริษทั ฯ รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลใดๆ
ได้ดังนี้

• ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
- รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป
- รับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

5.7.2 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมในเรือ่ งของขวัญ ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

• ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับ
ของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อืน่ ใดจากผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมา
ช่วงลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ว่ มทุน หรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการ
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               ปฏิบตั งิ านด้วยความล�ำเอียง หรือล�ำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์
               ที่ขัดกันได้
• บริ ษั ท ฯ จะใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการให้ ข องขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
                             ประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรือ       
                              ฟุม่ เฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม หรือกฎหมายของ      
                                 ประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย
• บริษทั ฯ จะได้แจ้งเตือนให้มกี ารรายงานเกีย่ วกับการรับของขวัญ
               ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม�่ำเสมอ และจะแจ้งให้
               ผู้รับเหมา  ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มี
               ส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทราบเกีย่ วกับนโยบายนีด้ ว้ ย
5.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
5.8.1    การรักษาความลับของบริษัทฯ

• คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างของ

               บริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารทีไ่ ม่สามารถ
                             เปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้าสูตรการ ประดิษฐ์คิดค้น
                             ต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
• ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือ
               พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและ
               เอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ
• ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ ต้องทราบถึงขัน้ ตอน วิธกี ารรักษา
                 ความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบตั ติ าม เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
                                 อันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
5.8.2    การก�ำหนดชั้นความลับของข้อมูล

• ข้อมูลลับทางการค้าของบริษทั ฯ ต้องได้รบั การปกปิดมิให้รวั่ ไหล

                             โดยก�ำหนดตามความส�ำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้
                             ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น
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• การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าทีแ่ ละความ

                                 รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้

5.8.3 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ

                ผูจ้ ดั การใหญ่  จะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบข้อมูลทีอ่ อกสูส่ าธารณชน
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
                ผู้ร่วมทุนด้วย
• หน่วยงานที่ก�ำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่
                 ส�ำนักกิจการองค์กร เลขานุการบริษัท หน่วยงานสื่อสารองค์กร
                และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
                เป็นผู้จัดท�ำรายละเอียด
5.8.4     การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

• ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอก

                              บริษัทฯ
• ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบค�ำถาม
                              เหล่านัน้ หรือไม่ หากไม่มขี อให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ
                              ด้วยความสุภาพ และแนะน�ำให้สอบถามจากหน่วยงานทีก่ ำ� หนด  
                              ข้างต้นโดยตรงต่อไป
5.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
5.9.1    คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                          ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงาน
                          การถือหลักทรัพย์ของตนและรายงานอืน่ ใดให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
                          ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับ
                          หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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              5.9.2    บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น บริ ษั ท
                          จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
                          กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�ำเนินการให้มีความ
                          เสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ   
                          เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับ      
                          ของบริษทั ฯ และครอบครัวทุกคนทีไ่ ด้รบั ทราบ หรืออาจได้รับทราบ      
                          ข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  บริษทั ฯ จึงห้ามบุคคล       
                          ดังกล่าวท�ำการซื้อขายหุ น้ หรื อชักชวนให บ้ ุคคลอื่นซื้อหรือขาย   
                      หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม  
                          ของบริษทั ฯ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่วา่ จะด้วยตนเอง  
                          หรือผ่านนายหน้า ในขณะทีย่ งั ครอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อ
                                    สาธารณชนอยู่ โดยบริษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                            ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งก�ำไรหรือสร้างความ
                          ได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
             5.9.3     บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�ำงานเพื่อป้องกัน
                          แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ดำ� เนินการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูล                                                                                                
                          ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและ                                                                        
                          ทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้   จึงถือเป็นหน้าทีข่ องเจ้าของข้อมูล  หรือผูค้ รอบครอง
                          ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�ำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
                          ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
                          ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ   
                          กฎหมาย แล้วแต่กรณี
5.10 แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ เี กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
             5.10.1   บริษทั ฯ ก�ำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นปัจจัย
                          ส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
                          ฉะนัน้ จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษทั ฯ ทุกคนที่
                          จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ
                          ของกฎหมาย ค�ำสั่ง บริษัทฯ และตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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             5.10.2   บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
                            ซึ่ ง หมายถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ตาม
                          มาตรฐานสากล
5.10.3  พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

• มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศ

                             ของบริษทั ฯ ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองหรือหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตน
                              ไม่ให้ถกู บุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย
                             ข้อมูลที่มีความส�ำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
• มีวนิ ยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สอื่ สารของบริษทั ฯ
                              ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น อาทิ ใช้เป็น                                        
                              เครือ่ งมือในการเข้าถึงระบบสารเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหาย                          
                             ต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความร�ำคาญต่อการ
                             ท�ำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน
                                  ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียง   
                             ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระท�ำ
                             ที่ผิดกฎหมาย
• ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
• ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่ส�ำคัญต่อธุรกิจ
                             ทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูล
                             ที่ส�ำคัญต่อธุรกิจทางธุรกิจกับเว็บไซต์ ที่ไม่มีการป้องกันความ
                             ปลอดภัยของข้อมูล
• กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของ
                             ผู้รับจ้างบริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศบริษัทฯ นั้น พนักงานผู้ขอ
                             ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของ
                             ผู้รับจ้างบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ
                             บริษัทฯ
              5.10.4  บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุม         
                            การใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หรือมีเหตุอนั ควร เพือ่ ป้องกัน
                          ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ
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              5.10.5  หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน
                          อย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษ
                          ทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
5.11 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
เพื่อให้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้
5.11.1  การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
           การเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                           เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ก่อนที่
           จะเปิดเผยในสื่อช่องทางอื่นๆ
             5.11.2   การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                          บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยสารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
                          (www.irpc.co.th) ได้แก่ งบการเงินรายงานประจ�ำปี แบบแสดง
                           รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) เอกสารทีน่ ำ� เสนอในการประชุม
                           นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เอกสารเกี่ยวกับการ
            ประชุมผูถ้ อื หุน้ และสารสนเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ
            ขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เเละการด�ำเนินงานเพื่อการ
                          เติบโตอย่างยั่งยืน
              5.11.3    การสือ่ สารผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย       
                            และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่งจดหมายข่าวถึง
                              ผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมที่
                          ส�ำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
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             5.11.4   การเปิด เผยข้อ มูล โดยตรงกับผู้ถือ หุ ้ น นั กลงทุ น นั กวิ เ คราะห์
                          หลักทรัพย์ และนักข่าว

• จัดให้มกี ารจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หลังจากการเปิดเผย

                             งบการเงินบริษัทฯ ประจ�ำงวดทุกไตรมาส
• จัดให้มกี ารจัดประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (Company Visit)
                             ตามการนัด หมายของนัก วิเคราะห์ ห ลั กทรั พย์ หรื อผู ้ จัดการ
                             ลงทุน
• จัดให้มีการเข้าพบกับนักลงทุน (Roadshow) เพื่อให้ข้อมูลของ
                             บริษทั ฯ ต่อนักลงทุน  ผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
                             โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
• จัดให้มกี ารแถลงข่าว หรือให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชนโดยพิจารณา
               ตามความเหมาะสม
• จัดให้มกี ารน�ำผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ ณ โรงงาน
                             จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการด�ำเนินธุรกิจและ
                             ความก้าวหน้าของกิจการ
            5.11.5  งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อ
                            นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษทั ฯ ไม่รบั นัดหรือ
                    ให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะรายงาน
                           ผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ   
5.12 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
            5.12.1  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องด�ำเนินงานโดยมีระบบบริหาร
                         คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่
                         ของงาน เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
                         เกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน
            5.12.2  ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้าง จะยึดถือปฏิบัติงาน
                         ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�ำหนดและมาตรฐานทางด้าน
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                         คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
                         อย่างเคร่งครัด
             5.12.3  บริษัทฯ จะด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความ
                         สูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ
                         หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การ
                         ละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและ                         
                         ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
                         ในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้าง
                         ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการ
                         รายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
5.12.4   บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่
                         ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร
                         เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
                         เพลิงไหม้ การหกล้นหรือ รั่วไหลของน�้ ำ มั น ก๊ า ซ สารเคมี หรื อ
                         ของเสียและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจท�ำให้การ
                         ด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก  เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
                         บริษัทฯ
              5.12.5  บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และสือ่ ความเพือ่ สร้างความรู้
                         ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน  พนักงานของผู้รับจ้าง
                       ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจใน
                         นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ
                         ทางด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                         ตลอดจนน�ำไปยึดถือปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
                         ต่อสุขภาพ  ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
             5.12.6  บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกทางด้านคุณภาพความ
                         ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมให้เป็นวิถดี ำ� เนินชีวติ ประจ�ำวัน
                         ของพนักงาน
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             5.12.7  บริษัทฯ มุ่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
                         ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
                         ต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
                         ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
                         ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
                         ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน                                                  
                         ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.13 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
             5.13.1  จั ด หาพั ส ดุ ใ ห้ มี ผ ลดี ต ่ อ บริ ษั ท ฯ มากที่ สุ ด โดยก� ำ หนดว่ า ต้ อ ง
                         ได้รับพัสดุตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จ�ำนวน เวลา
                         การให้บริการ  ความรวดเร็ว  และค�ำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ                                                    
                         ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย
             5.13.2  พนักงานผู้ด�ำเนินการจัดหา จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วง
                         หน้าทีด่   ี เพือ่ หลีกเลีย่ งการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มเี หตุผล                         
                         อันสมควร
             5.13.3  บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบผู้ค้า โดยจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และ
                         ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในด้านชือ่ เสียงและภาพพจน์ของบริษทั ฯ
                         ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
             5.13.4  พนักงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ผู้ค้าด้วย
                         วิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
             5.13.5  พนักงานควรรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะใดๆ ทีผ่ คู้ า้ ร้องเรียน
                         หรือแนะน�ำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
            5.13.6  พนั ก งานต้ อ งรั ก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ เ สนอราคา หรื อ
                         ผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้
                         รายอื่นทราบ
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             5.13.7  การเชิญผู้ค้าเพื่อเสนอราคา จะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
                         กับผู้ค้าทุกราย
             5.13.8  เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็นธรรม
                        ทั้งสองฝ่าย เปิดเผยและมีหลักฐาน
             5.13.9  รักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่
                         เรียกร้องรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
                         จากผู้ค้า
             5.13.10   ผบู้ ริหารตามอ�ำนาจการจัดหา ต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการให้คำ� ปรึกษา
                         ค�ำแนะน�ำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
              5.13.11 ผู้บริหารตามอ�ำนาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ให้มี
                         การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบตั ิ
                         ผิดจรรยาบรรณ  ต้องด�ำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั
                         ตามขั้นตอน
             5.13.12  สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่เป็น
                         คนไทย หรือบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
             5.13.13  จัดหาพัสดุอย่างมีระบบ  ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุม
                         ที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
                         ทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
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นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
(Disclosure Policy)
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี
การก�ำกับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ก� ำ หนดนโยบาย
การเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ดังนี้
ขอบเขตของนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศนี้ครอบคลุมการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยรวมช่องทางการเปิดเผย
สารสนเทศต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมนักวิเคราะห์
การแถลงข่ า ว ตลอดจนการให้ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยวาจา ด้ ว ยโทรศั พ ท์ หรื อ ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
1.   กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษทั ฯ กฎหมาย เกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
                    แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
                        ตลาดหลักทรัพย์ เเละหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2.   จัดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ทนั เวลา
                    และตรวจสอบได้  โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
                    สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลทัง้ ด้านบวก
                    หรือด้านลบ ตลอดจนมีกระบวนการติดตามสารสนเทศของบริษัทฯ
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                    ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อตรวจสอบว่าสารสนเทศนั้นถูกต้องตาม
                    ข้อเท็จจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
3.   จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ
                    ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
ผู้มีอ�ำนาจในการเปิดเผยสารสนเทศ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่
รับผิดชอบการเปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่เปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อสื่อมวลชน
และประชาชนทั่วไป
การจัดการกับข่าวลือหรือข่าวรั่วไหล
บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อระมัดระวังข้อมูลส�ำคัญรั่วไหล
ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารที่ส�ำคัญของบริษัทฯ    
รัว่ ไหล หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง   ซึ่งข่าวสารดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์หรือการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทาง
ลบก็ตาม ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบรายงานต่อผูม้ อี ำ� นาจเปิดเผยสารสนเทศ เพือ่ ชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดย
เร็วที่สุด
ประมาณการทางการเงิน
บริษัทฯ  ไม่มีนโยบายเปิดเผยประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ต่อ
สาธารณะ โดยบริษทั ฯ  จะสนับสนุนข้อมูลพืน้ ฐานหรือข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ที่จ�ำเป็นต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะ
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ไม่ประเมินความเหมาะสมเกีย่ วกับการจัดท�ำประมาณการทางการเงินของนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์  เนื่องจากวิธีประมาณการและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำประมาณ
การทางการเงินอาจมีความแตกต่างกัน ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ พบว่ามีขอ้ มูลทีน่ กั วิเคราะห์
หลักทรัพย์เข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส�ำคัญ  บริษัทฯ  จะใช้วิธีท�ำความเข้าใจต่อ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายกรณี
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ส่วนที่ 6

ภาคผนวก
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คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 6 >> ภาคผนวก
ค�ำจ�ำกัดความ
1. ค�ำจ�ำกัดความ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ*
(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
                     บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
                     อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ  ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
                     ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน                                           
                     ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
                     บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
                     รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้น
                     จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  ทั้งนี้ ลักษณะ   
                     ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ                     
                     หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ  ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ                     
                       ควบคุมของบริษัทฯ
* 1. คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
2. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน                     
                    ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร                      
                    รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่                      
                     ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
                    ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง)  ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย    
                        บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
                    ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
                    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
                    ผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
                    บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
                    จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
                   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่   รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
                   ทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
                 รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
                      ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
                   หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
                    บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้าที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
                    ร้อยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้าน  
                    บาทขึ้นไป  แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า  ทั้งนี้  การค�ำนวณภาระหนี้
                    ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน   
                    ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
                    ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
                    ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วาม  
                    สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
                    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
                    ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
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                     สอบบัญชี  ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
                     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่   
                     จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
                     เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับค่าบริการ
                     เกิ น กว่ า สองล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
                     บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ  
                     และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
                 ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย  เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
                     ไม่น้อยกว่าสองปี
(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
                     ของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
                     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
                     กั บ กิ จ การของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อ ย หรื อไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย
                     ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
                     พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
                     ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
                     ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของ
                     บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
             (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
                     เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ค�ำจ�ำกัดความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ
อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ.17/2551 เรื่อง  การก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์
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“บริษัทใหญ่” หมายความว่า   บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)  บริษัทที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการในบริษัทฯ
(ข)  บริษัทที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)       
              (ค)  บริษัทที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ
                     โดยเริ่มจากการมีอ�ำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)
“บริษัทย่อย” หมายความว่า   บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้   
(ก)  บริษัทที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(ข)  บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(ค)  บริษัทที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไป
                     เป็นทอดๆ โดยเริม่ จากการอยูภ่ ายใต้อำ� นาจควบคุมกิจการของบริษทั
                     ตาม (ข)
“บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน” หมายความว่า  บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัท
ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นล�ำดับใดๆ
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอ�ำนาจใน
การมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการด�ำเนินงานของบริษัท
แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�ำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือ
กิจการร่วมค้า
ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกัน
ตัง้ แต่รอ้ ยละยีส่ บิ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอ�ำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
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“อ�ำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)  การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวน
                     สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ข)  การมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
                     บริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(ค)  การมีอ�ำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
                     ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์
กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค)  ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น
                     หุ้นส่วน
(ง)  ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น
                     หุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกจ�ำกัด
                     ความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของ
                     ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
(จ)  บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม
                     (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า                     
                     ร้อยละสามสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
                     นั้น หรือ
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(ฉ)  บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม
                     (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทั ตาม (จ) ถือหุน้
                     รวมกั น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละสามสิ บ ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยได้ แ ล้ ว
                     ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช)  นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอ�ำนาจในการจัดการในฐานะ
                     เป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก)  กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
(ข)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ค)  ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(ง)  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการ
                     จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่
                     บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ)  นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ�ำนาจ
                     ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่าง
                     มีนัยส�ำคัญ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
สี่รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละสิบ
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ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม” หมายความว่า  ผูถ้ อื หุน้ หรือบุคคลอืน่ ซึง่ โดยพฤติการณ์
มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบ
อ�ำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก)  บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
                     ยี่สิบห้าของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
(ข)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน
                     กรรมการของบริษัทฯ ได้
                 (ค)  บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการก�ำหนด
                     นโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
                     ค�ำสั่งของตนในการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงาน
                     ของบริษัทฯ
(ง)  บุ ค คลที่ต ามพฤติก ารณ์มีก ารด�ำเนินงานในบริ ษั ทฯ  หรื อมี ความ
                     รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร
                     รวมทัง้ บุคคลทีม่ ตี ำ� แหน่งซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว                     
                     ของบริษัทฯ
2. ค�ำจ�ำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
นิยามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขโดยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) (มาตรา 89/1)
“บริษัท” หมายความว่า
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(1)  บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
                     เว้นแต่บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
                     ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
(2)  บริษทั มหาชนจ�ำกัดทีม่ หี นุ้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                     หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
“บริษัทย่อย” หมายความว่า
(1)  บริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมกิจการ
(2)  บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอ�ำนาจ
                     ควบคุมกิจการ
(3)  บริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจควบคุมกิจการ
                     ต่อเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ�ำนาจควบคุมกิจการของ
                     บริษัทย่อยตาม (2)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
งานของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)  บุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็น
                     นิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
96

(2)  คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
                     ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)
(3)  นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(4)  บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
                     ก�ำหนด เมื่อบุคคลใดกระท�ำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า
                     หากบริษัทฯ ท�ำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว
                     กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์
                     ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง                     
                     ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมนั้น
“อ�ำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(1)  การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ คุ คลหนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
                     จ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2)  การมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
                     นิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3)  การมีอ�ำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
                     ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1)  “ผู้มีอ�ำนาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
                     ตามมาตรา 89/1  
(2)  “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7)
                     แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
                     ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
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(3)  “บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน” หมายความว่า บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
                     คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
                      ตามมาตรา 89/1 ซึ่งหมายถึง
(ก)  กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
(ข)  คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
                     ตาม (ก)
(ค)  นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(ง)   บุคคลใดทีก่ ระท�ำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษทั ฯ                                          
                     ท� ำ ธุ ร กรรมที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ ท างการเงิ น แก่ บุ ค คลดั ง กล่ า ว บุ ค คล
                     ดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการท�ำ
                     ธุรกรรมดังกล่าว
       1.  กรรมการของบริษัทฯ
       2.  ผู้บริหารของบริษัทฯ
       3.  บุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
       4.  กรรมการของบุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
       5.  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
           ตาม 1. 2. 3. หรือ 4.  
(4)  “บริษัทย่อย”  หมายความว่า   บริษัทย่อยตามมาตรา 89/1
3. ค� ำ จ� ำ กั ด ความในแนวทางปฏิบัติเ กี่ย วกั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

• ประโยชน์อนื่ ใด หมายความว่า สิง่ ทีม่ มี ลู ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ

                 ความบั น เทิ ง   การรั บ บริ ก าร การรั บ การฝึ ก อบรม  หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดใน
                 ลักษณะเดียวกัน
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• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความ                     

                 ว่า การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากญาติ  หรือจากบุคคลทีใ่ ห้กนั
                 ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือวัฒนธรรม  
                 หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
• ญาติ หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือ
                 ร่ ว มบิ ดาหรือ มารดาเดีย วกัน ลุง ป้า น้า อา คู ่ สมรส ผู ้ บุ พการี หรื อ
                 ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
4. ค�ำจ�ำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technology หรือ ICT) หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์
เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการ
สารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ�ำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกัน
และใช้ร่วมกันได้
5. ค�ำจ�ำกัดความของคุณสมบัติและหน้าที่ส�ำคัญของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

• มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

                 ตรวจสอบภายใน  
• มีสทิ ธิทจี่ ะขอตรวจสอบทรัพย์สนิ และกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ หนังสือ บัญชี
                 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  จดหมายโต้ตอบ  และรายงานต่างๆ   
                 ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ขอ้ มูลค�ำชีแ้ จง และส่งมอบ
                  เอกสารในเรื่องที่ท�ำการตรวจสอบและต้องเสนอผลการประเมินการ
                  ควบคุ มภายในของบริษัทฯ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อย
                  ปีละครั้ง
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6. “ชั้นความลับของข้อมูล” แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่
1) ลับมาก (Top Secret) : หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือบางส่วนจะก่อให้เกิด
                    ความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2) ลับ (Secret) : หากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
                    เสียหายต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3) ปกปิด (Confidential) : หากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนเวลา
                    อันควรจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานเฉพาะหน่วยงาน
                    รับผิดชอบ
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กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  
2)  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
                    บริษัทฯ  ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
3)  กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ  และ
                    ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำ� หนดไว้ ในประกาศ                    
                    ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ และขอบเขต
                    การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะ
                    กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
                    เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ                    
                    การเงินได้ รวมทั้งการท�ำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
วาระและค่าตอบแทน
1)  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามระยะเวลาการด�ำรง
                   ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2)  กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
                   ต�ำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
              3)  กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
• พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
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• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
• ลาออก
• ตาย
• ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ถอดถอน โดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษทั ฯ

                       จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

4)  ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
                    ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น
                    ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน
                    ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5)  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้น
                    อนุมัติ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1)  พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการ
                    ผูจ้ ดั การใหญ่
2)  พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ
                    กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
                    ทีเ่ กีย่ วข้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
3)  พิ จ ารณาคัด สรรบุค คลที่ส มควรได้รับการเสนอชื่ อรั บเลื อกตั้ ง เป็ น
                   กรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัทฯ
                   ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุม
                   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
              4)  พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการบริ ษั ท ฯที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
                   คณะกรรมชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
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5)  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
                    อย่างรอบคอบและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ น�ำเสนอ
                    คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
6)  พิ จ ารณาก� ำ หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดย
                    ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
                    ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ
                    พิจารณาอนุมตั ิ
7)  พิ จ ารณาก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ระบวนการประเมิ น ผล โบนั ส และ
                   เป้าหมายการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นำ� เสนอคณะกรรมการ
                         บริษัทฯอนุมัติ
8)  พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
                  และค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
                         อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจน�ำเสนอ
                         คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
9)  ปฏิบตั งิ านอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย อันเกีย่ วเนือ่ ง
                    กับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่
            10)  จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
                    ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ                    
                    กรรมการตรวจสอบ
            11)  มีอำ� นาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบ และสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
                     ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยปฏิบัติ
                    ตามระเบียบของบริษัทฯ
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            12)  ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัย
                    ว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
                    ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
     (1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     (2)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ
                          ควบคุมภายใน
     (3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
                          ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ  
                          ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
                          เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา หากคณะกรรมการ
                          บริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
                          เวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะ
                          ต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
                          ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                            
                          หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูล
                          ดังกล่าว
             13)  ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ  มอบหมายด้วยความเห็นชอบ
                   จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กฏบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท
อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติ
กันตามมาตรฐานสากลต่างๆ
วาระและค่าตอบแทน
1) กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี วี าระการด�ำรงต�ำแหน่งตามระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที พี่ น้ จากต�ำแหน่ง อาจได้รบั การแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควร
3) ค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1) เสนอแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั
2) ก� ำ กั บดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัด การ เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก
การก�ำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละเเผนปฏิบัติงานก�ำกับดูเเลกิจการที่ดี
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
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3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4) มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกัน
การทุจริต คอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจและองค์กร
ให้คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1)  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
                   ค่าตอบแทน
2)  คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนต้ อ งประกอบด้ ว ย
                   กรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของ
                   บริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน
วาระและค่าตอบแทน
1)  กรรมการสรรหาเเละก�ำหนดค่าตอบเเทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
                 ตามระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2)  กรรมการสรรหาเเละก�ำหนดค่าตอบเเทนที่พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับ    
                    การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
                    พิจารณาเห็นสมควร
3)  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาเเละก�ำหนดค่าตอบเเทน ให้เป็นไปตาม
                    หลักเกณฑ์ทผี่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1)  พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ    
                   ผู้จัดการใหญ่
              2)  พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ
                   กรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
                   กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
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3) พิ จ ารณาคัด สรรบุค คลที่ส มควรได้รับการเสนอชื่ อรั บเลื อกตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัทฯทั้งในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัทฯ
ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4) พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
5) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
อย่างรอบคอบและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ น�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
6) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ฯ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั ิ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมัติ
7) พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการประเมินผล โบนัส และ
เป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ น�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯอนุมัติ
8) พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ น�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
9) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย อันเกีย่ วเนือ่ ง
กับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เอื้อประโยชน์
ต่อการบริหารความเสี่ยง
วาระและค่าตอบแทน
1)  กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามระยะเวลา
                   การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2)  กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้ง
                   ให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
                   เห็นสมควร
3)  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
                   ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1)  ก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การความเสี่ยงต่างๆ ที่
                   เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2)  ก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
                   ทั่วทั้งองค์กร
3)  พิจารณาหลักการเครือ่ งมือทางการเงินสัญญาอนุพนั ธ์  (เช่น สัญญาซือ้ /
                      ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญาก�ำหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยง
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                   บริษัทฯ)
4)  พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
                   ทั่วทั้งองค์กร
6)  รายงานการก�ำกับผลการประเมินความเสี่ยง และด�ำเนินงาน เพื่อลด
                   ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�ำ ในกรณีที่ม        ี
                   เรื่องส�ำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญต้องรายงานต่อ
                   คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7)  สนับสนุนผูบ้ ริหารความเสีย่ ง (Risk Management ) ในการด�ำเนินงาน
                   การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้
                     สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษทั ชัน้ น�ำ
8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่า
จะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
แบบการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ตามระเบียบบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ  ซึง่ ก�ำหนดให้บคุ ลากรทุกระดับยึดถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงาน
ด้วยมาตรฐานขัน้ สูงสุด  โดยบุคลากรทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการทีเ่ ป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ข้าพเจ้า จึงขอรายงานเรือ่ งทีอ่ าจเป็นผลประโยชน์ทขี่ ดั กันกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  รายละเอียดของรายงาน    
2.  ข้าพเจ้าได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี)
ผู้รายงาน ...............................................
ต�ำแหน่ง  ...............................................
สังกัด      ...............................................
                                                         วันที่        ...............................................
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ล้ว เข้าใจและยอมรับ
เป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินงานต่อไป

(...........................................................)
ต�ำแหน่ง .........................................................
.................../.................../..................

(ต้นฉบับ)

112

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ล้ว เข้าใจและยอมรับ
เป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินงานต่อไป
(...........................................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................................
.................../.................../..................
ใบปรุฉีก : น�ำส่งที่ส�ำนักกิจการองค์กร
(ส�ำเนา)
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