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ประกาศ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มกราคม 2558

ประธานกรรมการบริษัท

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล     
กิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทอื่นที่มีอ�านาจในการควบคุมทุกคนยึดถือเป็น
แนวปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสรมิให้ ไออาร์พีซ ี เป็นบรษิทัท่ีมปีระสทิธิภาพในการด�าเนนิ
ธุรกิจ มีการก�ากับกิจการ  และการบริหารงานที่เป็นเลิศ  มีคุณธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
 นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.  2550 คณะกรรมการบริษัทฯ   ได้ประกาศ
หลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ และจดัท�าคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  โดย
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทกุคนได้รบัทราบ และใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดี
ตลอดมา  บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2552 
และมกีารทบทวนรายละเอยีดและแนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับกฎระเบยีบ ข้อก�าหนด
ใหม่ๆ และพัฒนาการของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี บัดน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นควรจัดท�าคู่มือฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ASEAN CG  Scorecard การต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อก�าหนดอันเป็นสากลอื่นๆ   
ที่น�ามาปรับใช้กับบริษัทฯ เช่น UN Global Compact เป็นต้น
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�าคัญในคู่มือฯ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทอื่นที่มีอ�านาจในการควบคุม  ลงนาม
รับทราบ ท�าความเข้าใจ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ  เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของไออาร์พีซี  ต่อไป



วิสัยทัศน์
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น

“บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�า
ของเอเชียภายในปี 2563”
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นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ
ทีด่เีลศิ โดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถื้อหุน้ และค�านงึถึงผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี
โดยรวม  มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  ปราศจากการคอร์รัปชัน  มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 
ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมุ่งมั่นท่ีจะ
น�าเอาหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ 

      1.1  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในระยะยาว 
                    (Creation of Long Term Value)

       1.2  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและ
      ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

      1.3  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม 
                   และมีค�าอธิบาย (Equitable Treatment)

       1.4  ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเองสามารถ
                   ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
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       1.5  ความโปร่งใสในการด�าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีการ
      เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)

      1.6  การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Ethics) 

 2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ      
มคีวามเป็นอสิระ  และมกีารจดัแบ่งบทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการบรษิทัฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3.  คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ 
นโยบายและแผนงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและ
วางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม  รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

 4.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน และกลไกส�าคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และ
เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร รวมท้ังสอดส่อง
ดูแลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5.  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม เป็นตวัอย่างใน
การปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

 6.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความ
เหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญอย่างรอบคอบ

 7.  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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 8.  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพิ้จารณาก�าหนดจรรยาบรรณของบรษิทัฯ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ  

 9.  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
เพ่ือให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่อง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและ
นักลงทุน

 10.  ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

  11.  คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายเเละให้มีการจัดท�าเเผนสืบทอด
ต�าเเหน่ง  เพ่ือให้มรีะบบการคัดสรรบคุลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิาร 
ที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  เป็นธรรม
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ส่วนที่ 1

บททั่วไป
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1. หลักการและเหตุผล 

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จึงได้จัดท�าคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น  เพ่ือเป็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการ           
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอ�านาจ
ในการควบคมุได้รบัทราบและน�าไปปฏบิตัเิพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

1.1 ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 1.1.1    เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจนเป็น
             สากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและ                          
                          ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

 1.1.2     สร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูล้งทุน และผูถื้อหุน้ท้ังภายในและภายนอก
              ประเทศ  และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัทฯ 

 1.1.3     เป็นเครือ่งมอืในการวัดผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และตรวจสอบ    
                            การท�างานต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มี
                            ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 1 >> บททั่วไป
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 1.1.4     สร้างกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร
                            ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้                            
               คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารใช้อ�านาจภายในขอบเขตท่ีก�าหนด 

1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 1.2.1    หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรวมถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิ
                          ที่ดีต่างๆ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทุกระดับต้องท�าความ     
                          เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 1.2.2    หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการนี้ และผลการสอบสวนอย่าง
                          เป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจรงิ บรษิทัฯ จะมกีารพิจารณาลงโทษทาง       
                          วินัยและ/หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม

 1.2.3    บรษิทัฯ คาดหมายให้บคุลากรรายงานโดยสุจรติถงึการปฏิบติัท่ีขัด
                          หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจขอ
                          ค�าปรึกษาจากส�านักกิจการองค์กร ส�านักตรวจสอบภายใน หรือ
                          สายงานทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลความลับ 
                         ทัง้น้ี ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้ปฏิบติัตามหลักการ 
                         และจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้

 1.2.4    หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ควรได้รับการปรับปรุง
                          ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีข้อสงสัย
                         ในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีดีหรือจรรยาบรรณใดๆ ในคู่มือฯ 
                        ฉบับนี้  พนักงานสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดย
                        การสอบถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะท�านั้น
 
                         : เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
                         : เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมหรือไม่
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                         :  เป็นการท�าให้เกิดความเส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ 
                                          หรอืไม่ หรอืสอบถามโดยตรงไปยงัหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ
                                     ในเรื่องนั้นๆ หรือที่ส�านักกิจการองค์กร
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ส่วนที่ 2

หลักการก�ากับดูเเล
กิจการที่ดี
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึง
ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม  มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน   
มีความโปร่งใส  และตรวจสอบได้
 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ก�าหนด
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทฯ มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรียนรู้  มีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้ง
มีจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  ซึ่งหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 2.1     หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 2.2     องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

 2.3     ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 2.4     บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 2.5     การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 2 >> หลักการก�ากับดูเเลกิจการที่ดี
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 2.6     การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

 2.7     การประเมินผลของคณะกรรมการ

 2.8     ค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ

 2.9     จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ
                        
 2.10   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 2.11    คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

 2.12   การบริหารความเสี่ยง

 2.13    สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 2.14   บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2.15   นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการป้องกัน และการแจ้งเบาะแส

 2.16   แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 2.17   ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

2.1 หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร    
พนักงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและ
กลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้
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 2.1.1    การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในระยะยาว 
                          หรือ Creation of  Long Term Value 

 2.1.2    ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
             ประสิทธิภาพที่เพียงพอ หรือ Responsibility  

 2.1.3    การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม 
             และมีค�าอธิบายได้ หรือ EquitableTreatment

 2.1.4    ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถ
                          ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ หรือ Accountability  

 2.1.5    ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
             เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือ Transparency

 2.1.6    การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หรือ Ethics 

2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ  โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ดังน้ัน  บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
องค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.2.1    มีจ�านวนไม่น้อยกว่า  5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

 2.2.2    มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และ
                            ต้องมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน   
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 2.2.3    กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

 2.2.4    ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ 
              ของบรษิทัฯ ไม่เกิน 3 วาระ ติดกัน (9 ปี) 

 2.2.5    ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
                          หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน
                          5 บริษัท 

 2.2.6    เป็นผูท้รงคณุวุฒใินสาขาต่างๆ เพ่ือผสมผสานความรูค้วามสามารถ
                          ท่ีจ�าเป็น  ควรประกอบด้วย  ผูท้ีม่คีวามรูด้้านธุรกิจปิโตรเลยีมหรอื
             ปิโตรเคมี  อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย  
                          1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ท้ังน้ี
                          ต้องเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังท่ีจะ
             พิจารณาถึงพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณ์บริหารจัดการใน
                          ด้านนัน้ และความส�าเรจ็เป็นทีย่อมรบัในธุรกิจท่ีมขีนาดเทียบเคียง 
                        ได้กับบริษัทฯ

  2.2.7    มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท
             มหาชนจ�ากัด และ พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้
              ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
                          วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

 2.2.8   การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดย 
                          คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนด�าเนินการสรรหา 
                          บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการ
                          แบ่งแยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความแตกต่าง
                          ด้านเพศ  เชื้อชาติ หรือศาสนา และเสนอชื่อพร้อมประวัติอย่าง
                             เพียงพอส�าหรบัการตัดสินใจ น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
                         พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส�าหรับกรณี 
                         แต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกก่อนครบวาระให้
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                        คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีวาระเท่ากับวาระที่ 
                          เหลืออยู่ของบุคคลที่ทดเเทน          
  
 2.2.9   มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการ
                       เปลี่ยนแปลงกรรมการ

 2.2.10 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป
                       เก่ียวกับข้อมูลท่ีจ�าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน า้ท่ี
                        กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีไดร้ับการแต่งต้ัง

2.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 2.3.1   เพ่ือให้ประธานกรรมการบรษิทัฯ แสดงบทบาทผูน้�าในคณะกรรมการ
                       บริษัทฯ และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมี
                       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่
                       เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีการแบ่งแยก
                        บทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการ
                       ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 2.3.2   คณะกรรมการบริษัทฯ  ต้องประกอบด้วย  กรรมการอิสระซึ่งเป็น     
                          ผู้มีความรู้ความสามารถ  โดยกรรมการอิสระจะต้องสามารถเข้า
                          ถึงข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็น
                          ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3.3   กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศ
                          คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
                          เก่ียวกับคณุสมบตั ิและขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
                          ตรวจสอบ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด (ดู
                          ค�าจ�ากัดความในส่วนที ่6 - ภาคผนวก) เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชน์
                                       ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความ
                            ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร
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                            ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
                            รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็น                            
                            ในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 เพ่ือให้บริษัทฯ  สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีบทบาทหน้าท่ี
ที่ส�าคัญในเชิงรุกดังต่อไปนี้

 2.4.1    ก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีสนับสนุนการ
                           เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เเละส่ิงเเวดล้อม
                           โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ให้ความส�าคัญในการ
                           แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางดังกล่าว
                          รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้   
                          มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�าวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์
                          ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              2.4.2    ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายท่ีส�าคัญ 
             รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ 
                          ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้ตดิตามผูบ้รหิารให้มกีารปฏบิตัติามแผนงาน       
                          ที่ก�าหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ   

              2.4.3    จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีม่ี
                          ความน่าเชือ่ถือ รวมท้ังดแูลให้มกีระบวนการในการประเมนิความ
                          เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
                          ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล

 2.4.4    จดัให้มกีารพิจารณาถึงปัจจยัเสีย่งส�าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และก�าหนด
                          แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าวอย่างครอบคลมุ ดแูล
                          ให้ผูบ้รหิารมรีะบบหรอืกระบวนการทีม่ปีระสทิธิภาพในการบรหิาร 
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                          จัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะ
                          เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

 2.4.5     สอดส่องดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์
             ทีอ่าจจะเกดิข้ึน  รวมถึงรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ให้ความส�าคญัในการ
                          พิจารณาธุรกรรมหลกัทีม่คีวามส�าคญั โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์                           
                          สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

 2.4.6    จัดให้มรีะบบ หรอืกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูของ                        
                          บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
                          และระยะยาว

 2.4.7    ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
              ผูจ้ดัการใหญ่ จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
             ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
                          ผูจ้ดัการใหญ่  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื
                          หรือบริษัทร่วมทุนตามจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลง 
             ในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ้น ซึ่งก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะ
             กรรมการบริษัทฯ

             2.4.8    ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ และ
                          ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับ
                          ผลการด�าเนินงาน 

 2.4.9    จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถื้อหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม
                          และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่า
                          มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

 2.4.10  เป็นผู ้น�าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับ
                            แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบ       
                          ต่อสังคมของบริษัทฯ
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 2.4.11   สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต
                            คอร์รปัชนัทกุรปูแบบ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อธุรกิจของบรษิทัฯ
                            และผู้มีส่วนได้เสีย

 2.4.12    เป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัท่ีมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด 
                          เพ่ือท�าหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

2.5 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

   เพ่ือให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานท่ีส�าคัญอย่างรอบคอบ 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 2.5.1    คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย   
             3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ                    
                           ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศ  
                          คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่องคุณสมบัติและขอบเขต
                            การด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ/  
                            ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน  
                            ระบบควบคมุภายใน การคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัช ีการพจิารณา
                             ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงความพอเพียงของการบริหาร
                             ความเสี่ยงของบริษัทฯ ท้ังนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ท่ีมี
                          ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ใน
              การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดกฎบัตร
                          คณะกรรมการตรวจสอบ - ภาคผนวก) 

 2.5.2     คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ 
              อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ เพ่ือท�า
              หน้าท่ีพิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากับ
              ดแูลกิจการท่ีดต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ และก�ากับดูแลการด�าเนินงาน  
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              ด้านก�ากับดูแลกิจการท่ีดขีองบรษิทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
                           ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด (รายละเอยีดกฎบตัรคณะกรรมการ
                          ก�ากับดูแลกิจการที่ดี - ภาคผนวก)

                2.5.3  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจาก
                             กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น
                          กรรมการอิสระ เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อ
                          เป็นกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมกีารก�าหนด
                          วิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพ่ือท�าหน้าท่ี
                          พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
             ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และสมเหตสุมผล เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
                          บรษิทัฯ และท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตั ิ(รายละเอยีดกฎบตัร 
                          คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - ภาคผนวก)
                          
 2.5.4      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัฯ
                           อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นผู้เช่ียวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือ
                           ปิโตรเคม ีโดยมอี�านาจและหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการบรหิาร
                           ความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
                           ความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร พัฒนาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่ง
                           ท้ังองค์กรพิจารณาหลักการเคร่ืองมือทางการสัญญาอนุพันธ์ มี
                           การตดิตามและประเมนิผล สนับสนนุ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ 
                           มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็น
                           ประจ�า

2.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

 2.6.1     คณะกรรมการบริษัทฯ  ควรอุทิศเวลา  ทุ่มเทและให้ความสนใจ
              กับการด�าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่พร้อมทีจ่ะเข้าร่วมประชมุ
              อย่างสม�่าเสมอ โดยควรจะเข้าประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการต้อง 
                          มาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
                          ครบองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม                           
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                            คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) อยู่ไม่น้อยกว่า
                           2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 2.6.2     บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อยเดือนละ
                          1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ
                          75  ทัง้ปี ท้ังนี ้หากกรรมการมคีวามจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ    
                          ได้จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

 2.6.3    ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูก้�าหนดให้มกีารประชมุโดยประธาน
             กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลอืกเรือ่ง
             เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องท่ีส�าคัญ
                         ได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะ
                          เสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะ
                               เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดวาระ
 
 2.6.4                        ประธานกรรมการบรษิทัฯ ต้องมัน่ใจว่าได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
                            ให้กับผูบ้รหิารในการน�าเสนอข้อมลู และเพียงพอส�าหรบัคณะกรรมการ
                          ที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ

 2.6.5    ประธานกรรมการบรษิทัฯ ควรมมีาตรการท่ีชดัเจนเพ่ือให้กรรมการ
             ได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา
              พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุม
             คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง

 2.6.6    คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล ค�าปรึกษา และ
             บรกิารต่างๆ เก่ียวกับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จากผูบ้รหิารระดบัสงู
             เพ่ือประกอบการประชมุแต่ละครัง้  และสามารถขอความเหน็ทีเ่ป็น
             อิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ�าเป็น  โดยบริษัทฯ 
                          จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 2.6.7    กรรมการท่ีอาจจะมคีวามเก่ียวข้อง หรอืมส่ีวนได้เสียในแต่ละวาระ
                          การประชุม จะต้องงดออกเสียง หรือให้ความเห็นในวาระนั้นๆ
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 2.6.8    การจดบนัทึกการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องมคีวามชดัเจน
                          ทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่ใช้
                          อ้างองิ

 2.6.9    เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีด�าเนินการจัดการเก่ียวกับการประชุม
                          คณะกรรมการบรษิทัฯ และการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ ให้ค�าแนะน�า
                          ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ควรรับทราบรวมทั้งให้ข้อมูลแก่
                          กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

              2.6.10  เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดระบบเอกสาร
                    และข้อมูลส�าคัญ เช่น  ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม
                           เเละรายงานการประชุมคณะกรรมการ เเละผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
                           รวมถึงเป็นตวัแทนบรษิทัฯ ในการประสานงานกับองค์กรภายนอก                                                      
                           ต่างๆ ซึ่งช่วยให้การท�างานของบริษัทฯ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

2.7 การประเมินผลของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี ทั้งในรูปแบบ
การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินกรรมการ
ท่านอื่น และให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยด้วย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้เปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี  รวมท้ังให้มกีารประเมนิโดยบคุคลภายนอก ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
อาทิทุก 3 ปี

2.8 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ฝ่ายจัดการ

 2.8.1    คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าท่ีให้ค�าแนะน�า
             แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ เก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
             กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในด้านการก�าหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบ
                          ของค่าตอบแทนซึ่งควรมีลักษณะส�าคัญดังนี้  
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                          • มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้อง
                             กับผลการด�าเนินงาน

                          • อยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้ได้
                               หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

             • โครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส 
                             ง่ายต่อการเข้าใจ

 2.8.2    คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�าเสนอนโยบายเรื่องค่าตอบแทน
             กรรมการ หลักการและเหตุผล และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
                          บรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการ
                          ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เเละรายงานไว้ในรายงาน
                          ประจ�าปีเเละงบการเงินของบริษัทฯ

2.9 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษัิทฯ

 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส 
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้รหิาร  พนกังานของบรษิทัฯ และลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 4 
ของคูม่อืฯ “เรือ่งจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ” 
สรุปได้ดังนี้ 

 2.9.1    คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรเป็นตวัแทนทีดี่ของผูถื้อหุ้น โดยค�านงึถึง
             การเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างย่ังยืน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
                          อย่างต่อเน่ือง บรหิารงานอย่างเตม็ความสามารถด้วยความซือ่สัตย์
                          สุจริต และระมัดระวัง  ไม่ฝักใฝ่การเมือง มีความเป็นอิสระทั้งการ
                          ตัดสินใจและการกระท�า โดยไม่มีผลประโยชน์จากส่วนได้เสียใน
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                          กิจการทีเ่ก่ียวข้องหรอืท่ีเป็นการแข่งขันกับบรษิทัฯ และมุง่มัน่ ป้องกัน
                          และขจัดการกระท�าทุจริตทุกประเภท 

 2.9.2    ผูบ้รหิารและพนกังาน ควรมุง่มัน่ในการพัฒนา เสรมิสร้างวฒันธรรม
                          การท�างานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ค�านึงถึง
                          ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ตระหนัก
                          และห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพ  
                          ชวิีตประชาชน รวมถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ ซือ่สัตย์        
                            สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ  

2.10 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 2.10.1  คณะกรรมการบรษิทัฯ  มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังทีเ่ป็น
                          สารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิอย่างเพียงพอเชือ่ถือได้
                           และทันเวลา  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
                          สารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกันตามท่ีก�าหนดโดยกฎหมาย  ข้อบงัคบั
                          ของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตาม
                          นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ (ภาคผนวก)

 2.10.2  สารสนเทศของบรษิทัฯ จะต้องจดัท�าข้ึนอย่างรอบคอบ มคีวามชดัเจน
                          ถูกต้อง และโปร่งใส  ด้วยภาษาทีก่ระชบั  เข้าใจง่าย มกีารเปิดเผย
                          สารสนเทศที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

 2.10.3  มหีน่วยงานประชาสมัพันธ์  ท�าหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
                          ทีเ่ป็นประโยชน์ให้กับนกัลงทุน พนักงาน ผูท่ี้เก่ียวข้อง และสาธารณชน
                       ทัว่ไป และมหีน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนบรษิทัฯ     
                       ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สถาบันทางการเงิน และนักวิเคราะห์
                       หลักทรัพย์

 2.10.4  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าท่ีในการเสนอรายงานการประเมิน
                          ฐานะและแนวโน้มของบรษิทัฯ  โดยสรปุในลกัษณะทีเ่ข้าใจได้ง่าย 
                          ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  
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              2.10.5  คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องจดัให้มกีารท�างบดลุ บญัชกี�าไร ขาดทนุ
                          และรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีพร้อมท้ังรายงาน
                          ประจ�าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุ     
                           สามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.10.6  คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องจดัท�ารายงานอธิบายถึงความรบัผิดชอบ
                          ของตนในการจดัท�ารายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
                          ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

 2.10.7  คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการ
                          บริหารท่ีจ�าเป็นเพ่ือการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
                          รายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ

 2.10.8  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�าและเปิดเผย

             • รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน และของคู่สมรสและบตุร
                             ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการ
                             เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ดงักล่าว ต่อส�านกังานคณะกรรมการ    
                             ก�ากับหลกัทรพัย์เเละตลาดหลกัทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
                             ทีส่�านกังานฯ ประกาศก�าหนด
            •  รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
                ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัฯ 
                หรอืบรษิทัย่อย ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวิธีการทีค่ณะกรรมการ
                ก�ากับตลาดทุน ประกาศก�าหนด

 2.10.9  คณะกรรมการบรษิทัฯ  ต้องเปิดเผยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
             และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเปรียบเทียบกับจ�านวนครั้งของ
                          การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน
                          แต่ละปีในรายงานประจ�าปี

 2.10.10 บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัว่ิาด้วยการจดัการกบัข่าวลอื
                          ข่าวรัว่ไหล หรอืข่าวทีเ่ป็นกระเเสสงัคมในเชงิลบ เพ่ือให้เกดิผลกระทบ                           
                          ต่อบรษิทัฯ น้อยท่ีสดุ
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2.11 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

 2.11.1  คณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายใน จะเป็น
                          ผูด้�าเนินการเก่ียวกับการควบคมุและการตรวจสอบการด�าเนินงาน
                          ภายในบริษัทฯ 

 2.11.2  คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใส
                          ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน
                          บริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง

 2.11.3  ผู้สอบบัญชีภายนอกจะต้องยืนยันความเป็นอิสระของตนทุกปีต่อ
                          คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรายงานวิธีการต่างๆ ท่ีใช้อยู่ใน      
                            ส�านักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจถึงความเป็นอิสระ
             ของผู้สอบบัญชีภายนอก

 2.11.4  ผูส้อบบญัชมีสีทิธิทีจ่ะสอบทานรายงาน หรอืรายงานทางการเงนิอืน่
                          ท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ออกควบคู่กับงบการเงนิท่ีตนได้ตรวจสอบ
                    แล้ว และมสีทิธิทีจ่ะรายงานความผดิปกตใินรายงานซึง่ไม่สอดคล้อง
              กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

 2.11.5  ค่าธรรมเนยีมสอบบญัช ีและค่าธรรมเนยีมอืน่ท่ีจ่ายแก่ผูส้อบบญัชี  
                            มกีารเปิดเผยแยกกันในงบการเงนิเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสของความ
                          เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

2.12 การบริหารความเสี่ยง

 2.12.1  คณะกรรมการบริษัทฯ  ก�าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
                             ตรวจสอบมหีน้าท่ีตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
                          บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ  

              2.12.2  คณะกรรมการบรษิทัฯ  ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร  
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                           ความเสีย่งมหีน้าทีพั่ฒนาระบบการบรหิารความเส่ียง ก�าหนดนโยบาย      
                              แผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
                           กรอบท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ  ก�าหนด

 2.12.3  คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร
                         ความเสีย่งของบรษิทัฯ ในระดบัจดัการ เพ่ือท�าหน้าท่ีบรหิารความเส่ียง 
                          เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการ
                           ปฏิบตังิาน (Operation Risks) ความเสีย่งในธุรกิจ (Business Risks)                               
                          หรอืความเสีย่งในเหตกุารณ์ (Event Risks) เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
                          บรหิารความเสีย่งดงักล่าวจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ      
                             เเละคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทกุไตรมาส เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง
                                      ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ

             นอกจากน้ัน  จะต้องจัดท�าการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจ  
                           จะเกิดขึน้ แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก 
                          และจะต้องมีการจัดท�ารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk 
                           Management Report) รวมทัง้ให้มกีารจดัท�าแผนการบรหิารความ
                      ต่อเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuty Management Plan) ด้วย

2.13 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 2.13.1  คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความส�าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น
             โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และไม่กระท�าการ
                          ใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
                          บริษัทฯ  และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

 2.13.2  ผู ้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและ
                           ตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
                          ท่ีเสนอ ประธานที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และ
                        ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
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                  2.13.3  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยก  ส�าหรับแต่ละระเบียบ
                          วาระที่เสนอ 

 2.13.4  ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ทุกคนโดยเฉพาะประธาน
                          กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
                          ผู ้ถือหุ ้น เพ่ือตอบค�าถามผู ้เข้าประชุมและประธานกรรมการ
                          ชุดย่อยอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมด้วย

              2.13.5  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เเละเสนอชื่อบุคคล
                          เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเเต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดย  
                            ก�าหนดสดัส่วนการถือหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่า      
                           ร้อยละสีข่องจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายได้ทั้งหมด

2.14 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2.14.1  คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการรกัษาสมดลุประโยชน์
                       ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
                          บรษิทัฯ อย่างครบถ้วน และก�ากับดแูลให้มช่ีองทางการสือ่สารกับ  
                          ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

 2.14.2  คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ 
                          ได้ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดีในการตัดสินใจด�าเนินงาน
                          ของบริษัทฯ

2.15 นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั มาตรการป้องกนัและการแจ้งเบาะแส

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัและให้มมีาตรการ
ต่อต้านคอร์รปัชนั ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนรวมทัง้มาตรการคุม้ครอง
ผู้ร้องเรียน ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือฯ นี้
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2.16 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบรษิทัฯ  ต้องด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บรษิทัฯ มแีผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งงานบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  การสรรหากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลโดยไม่จ�ากัด
ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

2.17 ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องด�าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการ
สร้างอนาคตของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม โดยการ
ขับเคลื่อนภาวะผู้น�า นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุม
ใน 3 มิติ ดังนี้

 มิตด้ิานเศรษฐกิจ ค�านงึถึงการเพ่ิมมลูค่าของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม 
อาทิ การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน การลงทุน และการบริหารจัดการโครงการ
ขนาดใหญ่

 มิตด้ิานสิง่แวดล้อม  มุง่มัน่ปฏิบติัการด้านการผลติมใิห้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายามวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 มิติด้านสังคม  ค�านึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชนและ
ประชาสังคม  รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของ
บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด  (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ืออนาคตทีย่ั่งยืนของสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมกีรอบการบรหิารจดัการความย่ังยืน
ไออาร์พีซี เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และ
มีนโยบายการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. ค�านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการด�าเนินงาน  เพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจ 

 2. ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพร้อมกับ
การเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

 3. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�าเนินงาน เพ่ือ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 5. เปิดเผยพันธสัญญา มาตรฐาน และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
อย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 6. ปลกูฝังบคุลากรให้ตระหนักถึงความรบัผดิชอบและค�านึงถึงผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

 ทัง้นี ้ ผูบ้รหิาร และพนกังานไออาร์พีซทีกุคน มหีน้าท่ีสนับสนุน ผลักดัน และ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความย่ังยืนท่ีก�าหนด

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มไออาร์พีซี

33
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ส่วนที่ 3

นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน
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 คณะกรรมการบรษิทั ไออาร์พีซ ีจ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคญัอย่างย่ิง
กับการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ด้วยองค์ความรู ้ประสบการณ์ พร้อมด้วยหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม อนัจะส่งผลให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นบรษิทัฯ
ที่ได้รับความเชื่อถือ  และเป็นที่ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก�าหนดนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ดังนี้

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 3 >> นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
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 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดย
ค�านึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การท�าธุรกรรมทางการค้า ดงัน้ัน บรษิทัฯ จึงก�าหนดให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
และบริษัทอื่นท่ีมีอ�านาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การ
เรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท�าหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน
ในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่

 2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือท่ีจะยับย้ังผู้ที่ต้องการกระท�า
คอร์รัปชันต่อบริษัทฯ

 3.  บรษิทัฯ จะจัดท�ากระบวนการปฏบิตัอิย่างชดัเจน มกีารประเมนิความเสีย่ง
ด้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมทัง้มกีระบวนการตดิตามและสอบทานอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้ง
เรื่องคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางท่ีก�าหนด แต่หากเป็นผู้กระท�า
คอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน
อันจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
(Anti-Corruption Policy)
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แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทุกคน ให้เป็นหลักการที่พึงยึดถือ และเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการให้
และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ค�านิยามการคอร์รัปชัน 

 การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพ่ือเป็น
การเสนอ ให้สัญญา มอบให้  ให้ค�ามั่น หรือเรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง
หรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ  รวมทั้งการใช้ต�าแหน่งหน้าที่ การใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานไปกระท�าการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ
ผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

3.2 รูปแบบของการคอร์รัปชัน  ประกอบด้วย

 3.2.1    การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทาง
                          ด้านการเงนิหรอืในรปูแบบอืน่ เช่น การให้สิง่ของ บรกิาร การโฆษณา
                          ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเข้าชมงานท่ีจดัข้ึน
                           เพ่ือระดมทุนหรอืบรจิาคเงนิให้แก่องค์กร ทีม่คีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิ                       
                          กับพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุด โดยไม่ 
                           รับค่าจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการ
                          รณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น
           
                          ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการมือง ให้การสนับสนุน
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                          การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                          กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพ
                          ทางการเมอืงตามกฎหมาย และจะไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีจะกระทบ                          
                          กับชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทฯ

 3.2.2    การบริจาคเพื่อการกุศล  เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่าง
                          ชัดเจนท่ีจะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนและสังคม เพ่ือเป็น 
                          ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโต
                          อย่างย่ังยืน โดยการบรจิาคเพ่ือการกุศลทุกรายการจะต้องน�าไปใช้
                          ในสาธารณกุศล มีเอกสารหลักฐานชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ
                          ปฏิบติัของบรษิทัฯ ท่ีก�าหนดไว้ เน่ืองจากการบรจิาคเป็นการใช้จ่าย                          
                          เงินที่ไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน อาจจะใช้เป็นเส้นทางส�าหรับ
                          การคอร์รัปชันได้

 3.2.3     เงนิสนบัสนนุ (Sponsorships) หมายถึง เงินท่ีใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์
                          ทางธุรกิจ ตราสนิค้า หรอืชือ่เสยีงของบรษิทัฯ เงนิสนับสนุนอาจถูก
                          เชื่อมโยงไปเก่ียวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงต้องก�าหนด
                          นโยบาย หลกัเกณฑ์การอนุมตั ิผูม้อี�านาจในการอนมุตั ิการสอบทาน
                          และการประเมินผล เงินสนับสนุนท่ีได้มีการใช้จ่ายออกไปอย่าง
                          เหมาะสมและต่อเนื่อง เพ่ือให้เงินสนับสนุนน้ันเกิดประโยชน์ต่อ
                          กิจกรรมนั้นๆ หรือต่อสังคมอย่างแท้จริง

 3.2.4    ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
                          เป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน  
                          เพราะการให้ หรือรับก็อาจจะเข้าข่ายการติดสินบน และสร้าง                          
                          เพ่ือน�าไปสูค่วามร่วมมอืในธุรกิจ ดงัน้ัน บรษิทัฯ ต้องจดัท�านโยบาย
                          และหลักเกณฑ์ เพ่ือสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และระมัดระวัง 
                          ในการปฏิบัติ โดยการให้หรือการรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
                          และค่าบริการอื่นๆ ของพนักงานต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
                          ในการปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน
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3.3 โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ

 บริษัทฯ มีโครงสร ้างการบริหารที่มุ ่งเน ้นการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ทุกขั้นตอน และครอบคลุมทุกช่องทางการด�าเนินธุรกิจ มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ที่ส�าคัญตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิด
การบริหารงานท่ีโปร่งใส ไม่มีช่องว่างของการคอร์รัปชัน การบริหารงานเชื่อมโยง
สอดคล้อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดย
ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

 3.3.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

                            มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
                            มอบหมายและก�ากับดแูลให้ฝ่ายบรหิารปฏิบตัอิย่างมปีระสทิธิภาพ       
                          และให้การสนบัสนุนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้พนักงานทกุคนตระหนกั
                          และให้ความส�าคัญจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

                         คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพ่ือ
                             กลั่นกรองงานท่ีส�าคัญรวมท้ังเพ่ือให้สามารถก�ากับดูแลได้อย่าง       
                          ครอบคลุม ครบถ้วนและควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน  ได้แก่                                                    
                         คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
                          คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
                          ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต

 3.3.2    คณะกรรมการตรวจสอบ

                          มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
                          ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทราบ โดย
                          มีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมเสนอ 
                          เมื่อบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
                          ตามระบบควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ  ก็จะท�าให้การปฏิบตังิาน
                          ในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสบความส�าเร็จ
                          ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้  
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                         การควบคุมภายในท่ีส�าคัญอันจะลดโอกาสเกิดคอร์รัปชันได้
                          ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในทีด่ ี   กระบวนการ                                                    
                          ประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสม กจิกรรมการควบคุมท่ีดี ระบบและ 
                          การสื่อสารข้อมูลที่ดี วัฒนธรรม องค์กรท่ีโปร่งใสและมีระบบ
                                    ติดตามการประเมนิผลทีด่ี 

 3.3.3    คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

                          มหีน้าทีพิ่จารณา เสนอแนวทางปฏิบตั ิให้ค�าแนะน�า เรือ่งราวต่างๆ
                          ทีเ่ก่ียวข้องกับการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเมือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
                          พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ
                          ที่ดีอย่างเคร่งครัด ก็จะท�าให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
                          ได้ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

 3.3.4    คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 
              มหีน้าท่ีสรรหาบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ
              ชดุย่อยและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
             กรรมการ  กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้
             คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อการสรรหาบุคลากรและ
             การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลกัการที ่
                       ถูกต้องยุติธรรม และพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ มีกติกาท่ีเป็น
             สากลย่อมท�าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้
             อย่างแท้จริง 

 3.3.5    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

             มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย การบริหารความเส่ียง แผนการจัดการ
               ความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร พัฒนา
             ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร พิจารณาหลักการ
             เครื่องมือทางการสัญญาอนุพันธ์ มีการติดตามและประเมินผล
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             สนบัสนนุ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มกีารรายงานความเสีย่งต่อ
             คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบเป็นประจ�าโดยมีคณะกรรมการ
             บริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการที่มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบาย 
             และเป้าหมายของการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร ประกอบด้วย
             ผูบ้รหิารระดบัสงูจากทกุสายงานซึง่จะตดิตามการบรหิารความเสีย่ง
             อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจ
             เกิดขึน้กับบรษิทัฯ และรายงานผลของการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ
                          บรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานและ
                          เสนอแนะเเนวทางด�าเนนิงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ต่อไป

 3.3.6    ฝ่ายบริหาร   

                       มีโครงสร้างลดหลั่นตามสายการบังคับบัญชา โดยกรรมการ 
                          ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด การก�าหนดโครงสร้าง ขอบเขต           
                       ความรบัผดิชอบ และอ�านาจการอนุมตัท่ีิชดัเจนและมปีระสทิธิภาพ 
                       จะท�าให้การขับเคลื่อนธุรกิจและการท�างานเป็นไปอย่างรัดกุม 
                       โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมกีารควบคุมภายในท่ีดี ไม่สร้างโอกาส           
                            ให้เกิดการคอร์รปัชนั  นอกจากนัน้การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ 
                          อย่างเป็นระบบ ยุตธิรรม จะท�าให้เกิดความเชือ่มัน่และลดบรรยากาศ
                       ของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลง

3.4 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

 กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน  ต้องตระหนักถึง
ความส�าคัญ  และคุณค่าของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน  จึงจะท�าให้การต่อต้าน
คอร์รัปชันจะประสบความส�าเร็จมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้

 3.4.1    กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบัติตาม
                          นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
                          ต่อเน่ือง  ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม
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 3.4.2   กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไม่ละเลย หรอืเพิกเฉย  
                          หากพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ                          
                          ของบริษัทฯ  โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางท่ี
                          บริษัทฯ ก�าหนด และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
                          ซึง่รวมถงึเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 3.4.3   กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ซึง่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติาม
                          นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จะต้อง
                          ไดร้ับโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย ในกรณีที่
                          บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากพนักงานปฏิเสธ
                          การคอร์รัปชันบริษัทฯ จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลใน
                          ทางลบต่อพนักงานผู้นั้น

 3.4.4    บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือ
                          แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ี                        
                           ให้ความร่วมมอืในการรายงานการคอร์รปัชนัตามนโยบายท่ีบรษิทัฯ                                 
                          หรือกฎหมายก�าหนด

 3.4.5    บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ากับดูแล
                          กจิการท่ีด ีรวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนภายใน
             บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศส�าหรับ
                          กรรมการและพนักงานใหม่ การสัมมนา การอบรม อินทราเน็ต                          
                          กิจกรรม CG และกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน  เป็นต้น

 3.4.6    บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการก�ากับดูแล
                          กิจการท่ีดี รวมท้ังช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง
                          สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจ
                          ควบคุมตัวแทนบริษัทฯ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
                          ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บรษิทัฯ  รายงานผลการด�าเนินงาน
                              ประจ�าปี ผูบ้รหิารพบสือ่มวลชน การจดัประชมุกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง
                          ทางธุรกิจ เป็นต้น
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 3.4.7    บริษัทฯ มีกระบวนการด�าเนินงานและระเบียบปฏิบัติท่ีส�าคัญ 
                          ดังต่อไปน้ี

                          1. บริษัทฯ มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินท่ีรัดกุม โดยก�าหนดวงเงิน 
                                     ตารางอ�านาจอนุมัติ ระบุวัตถุประสงค์  และผู้รับต้องมีเอกสาร
                              หลักฐานประกอบอย่างถูกต้องและชัดเจน
  
                          2. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการขายและการตลาด  
                              มีการประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่ส�าคัญ รวมทั้ง
                              มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

             3. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานจัดซื้อ เช่น
                              การประมูล การจัดท�าสัญญา การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม 
                              มีการประเมินความเสี่ยงศักยภาพของคู่ค้าท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อ
                              ประกอบในการตดัสนิใจ อนัจะส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รบัประโยชน์
                              สูงสุด โดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อของ
                              บริษัทฯ และมีการตรวจสอบแก้ไขที่เหมาะสม

                             4. บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากร
                              บุคคล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน
                              ในการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผลงาน
                              การให้ผลตอบแทนการเลื่อนต�าแหน่งและการลงโทษพนักงาน

                             5. บรษิทัฯ มุง่เน้นและให้ความส�าคัญเป็นอย่างสงูในการปฏบิตังิาน
                              ที่มีการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดย
                              ทัว่ไป เช่น การจดัท�าคูม่อืการปฏบิติังานของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือ
                               ให้พนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทีถู่กต้อง เป็นแนวทาง
                              เดยีวกันอย่างสม�า่เสมอ การควบคมุภายในท่ีดี ท�าให้เกิดความ                                        
                                  เชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลเก่ียวกับประสทิธิภาพของการด�าเนนิงาน
                                  ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
                              กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
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                          6. บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเป็นอย่างสงูส�าหรบัการบรหิารความเส่ียง
                              เพ่ือเป็นการป้องกันและลดมูลเหตุจูงใจ อันจะท�าให้เกิดการ
                              คอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน  โดยมีการประเมินความเสี่ยง     
                              การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก�าหนดระดับความส�าคัญของ   
                              ความเสีย่ง  และการหามาตรการทีจ่ะลดความเสีย่ง นอกจากนัน้
                              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังติดตามแผนการบริหาร
                              ความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้การบรหิารความเสีย่งสอดคล้อง   
                                ไปกับการบริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          7.  บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน โดยมีการ
                              จัดท�าแผนการตรวจสอบ ที่ประเมินจากความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
                              สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และจากความคิดเห็นของผู้บริหาร                                                               
                              ระดับสูงการตรวจสอบภายในจึงครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
                              ทุกหน่วยงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถช่วยค้นหา 
                              ข้อบกพร่องและแก้ไขได้ทันเวลา ท�าให้ช่วยลดช่องว่างในการ
                              ควบคุมภายใน อันอาจจะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันได้

             8. บริษัทฯ มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการ
                              ตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
                              ทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

             9. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
                              อย่างสม�า่เสมอโดยผูร้บัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย และน�าเสนอ
                                  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ   
                              ท�าการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั
                              เพ่ือความเชื่อมั่นในความเพียงพอ และความมีประสิทธิผล
                              ของมาตรการ
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3.5 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรยีน 
ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทัฯ เก่ียวกับการกระท�าใด  ๆท่ีผดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณ  
ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมท้ังมีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้การดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

 3.5.1    เรื่องที่จะรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

             1. การกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย การคอร์รปัชนั การกระท�าผิดระเบยีบ
                  บริษัทฯ หรือการกระท�าท่ีผิดจรรยาบรรณของการปฏิบัติหน้าท่ี
                 ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

             2. เรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบ หรือ
                 ชื่อเสียงของบริษัทฯ

             3. เรื่องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่
                 บกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญ

 ทั้งนี้ ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียน จะถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง
ในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะมีการด�าเนินการตามข้ันตอนเป็น
ล�าดับไป ซึ่งบริษัทฯ มีการก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 3.5.2    ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

             1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : auditor@irpc.co.th

                2. ทางจดหมายธรรมดา           : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                             บรษิทั ไออาร์พีซ ีจ�ากัด (มหาชน) 
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                                                            เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
                                                                         คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น 6
                                                                         ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
                                                                         เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
              3. ทางตู้ไปรษณีย์                   : ตู ้ปณ. 35  ปณฝ. อาคาร
                                                                                  ซนัทาวเวอร์  กรุงเทพฯ 10905 
                                                                         หรือตู้ไปรษณีย์ตามที่บริษัทฯ
                                                                         เปิดไว้เพื่อการนี้

 3.5.3    มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

             1. ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน ต้องถูกเก็บเป็นความลบั
                 และมกีารก�าหนดบทลงโทษผูร้บัผดิชอบ หากข้อมลูถูกเปิดเผย

             2. การเข้าถึงข้อมลูของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน ถูกจ�ากัด
                 เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  
 3.5.4    การสอบถาม  

                          ท่านใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถ
                          สอบถามได้ที ่ส�านกักิจการองค์กร  โทรศพัท์หมายเลข 02-649-7937,  
                           02-649-7391
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ส่วนที่ 4

จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ

ผู้บริหาร เเละพนักงาน
ของบริษัทฯ
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4.1 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  4.1.1    สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน 

  4.1.2    ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

  4.1.3    การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้าง  

                                      แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 

  4.1.4    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรมของบรษิทัฯ

  4.1.5    การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูล

                                      ภายในของบริษัทฯ

 

  4.1.6    การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 4 >> จรรยาบรรณของ
               คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
               เเละพนักงานของบริษัทฯ



49

ส่วนที่ 4 >> จรรยาบรรณของ
               คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
               เเละพนักงานของบริษัทฯ

             4.1.7    การใช้ทรพัย์สนิ ข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศและ ทรพัย์สนิ

                                                 ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมท้ังการดูแลรักษา

             4.1.8    การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่ือสาร

                                       ทางการตลาด

                                           

             4.1.9    การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าเเละเจ้าหนี้) 

             4.1.10  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

              4.1.1    สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน 

             1. ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยสาเหตอุนัเนือ่งมาจากความเหมอืน 

                                         หรอืความแตกต่าง ทัง้ทางด้านเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา         

                               สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครอง  

                              ข้อมูลส่วนบุคคล 

             2. มีระบบการประเมินผล  การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน

                              การให้รางวัลและบทลงโทษ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม              

                               ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้ 

                          3. เปิดโอกาสและให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ 

                              และความสามารถของพนกังานอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง พร้อมท้ัง

                              จัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกต�าแหน่งที่ส�าคัญ 

             4. ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการ

                              ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาแต่งต้ัง

                                 โยกย้ายโดยท�าการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และ

                              สามารถอธิบายได้ 
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             5. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างสมดลุในชวิีตของพนกังานอย่างเหมาะสม

                   โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อ

                              สุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งพนักงาน 

                              ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

             6. มขีัน้ตอนหรอืกระบวนการพิจารณาในการด�าเนินการแก้ปัญหา

                             จากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงาน โดยก�าหนด

                ให้มีขั้นตอน กระบวนการและกลไกที่ชัดเจน 

 4.1.2    ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

              1. ปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งคุณภาพ ความปลอดภัย

                              อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

                              และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมท้ังผลักดันให้มี

                              การน�าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครือ่งมอื

                              ในการบริหารงาน

               2. ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต

                              ตามหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

                             รวมทัง้จดัการสารเคมอีนัตรายและวัสดเุหลอืใช้อย่างเป็นระบบ 

             3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการ เพื่อลด

                              ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั ความปลอดภัย ชมุชน

                              และสิ่งแวดล้อม 

             4. สื่อสารท�าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ

                              ชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจท่ัวไปอย่างทัน

                              สถานการณ์เก่ียวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการด�าเนินงาน

                              ของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 
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             5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

                              เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             6. มุง่มัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคม                              

                              การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

                              ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

             7. ปลกูฝังจติส�านึกในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

                              ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 

                          8. ส่งเสริม รักษา และธ�ารงไว้ ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

                             ท่ีดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและ

                                กิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน

                             และสังคมโดยรวม 

 4.1.3    การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีอาจสร้างแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

               1. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตขยันหมั่นเพียร 

                              และมีส�านึกรับผิดชอบ 

             2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว 

                              อาจท�าให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป

             3. ไม่เรยีก หรอืรบัทรพัย์สนิ สิง่ของหรอืประโยชน์ใดจากผูเ้ก่ียวข้อง

                              ทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพ่ือที่จะให้มีการกระท�าหรือละเว้นการ

                              กระท�าใดท่ีไม่ถูกต้อง หรอืแลกเปลีย่นกับสทิธิพิเศษจากบรษิทัฯ 

             4. ไม่ใช้อ�านาจในต�าแหน่ง/หน้าทีท่ีม่อียู่ในบรษิทัฯ เพ่ือเอือ้ประโยชน์

                              ส่วนตัว 
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           5. รับของขวัญ ของท่ีระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียม

                              ประเพณีเท่านัน้ เเละมลูค่าของทีร่บัมาไม่เกินทีก่ฎระเบยีบท่ีบรษิทัฯ   

                            ก�าหนด หากมีความจ�าเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า

                              ก�าหนด ควรรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้ทราบ โดยให้      

                            เป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส

           6. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์อันอาจก่อให้เกิด

                            ความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง ท้ังน้ี รวมถึง

                            การกระท�าหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 4.1.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ

           1. หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ อนัก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                            กับของบริษัทฯ หรือท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ                            

                            ปฏิบัติหน้าที่ 

           2. ระมดัระวังเรือ่งความสมัพันธ์ส่วนตวักับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

                            ทางผลประโยชน์ หรือที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมท้ัง

                            ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพ่ือนพนักงานด้วยกันท่ีอาจ

                            ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการ

                            ท�างาน/การปฏิบัติหน้าที่ 

           3. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงาน

                            บรษิทัฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพ่ือผลประโยชน์

                            ในกิจการส่วนตัว หรือท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ 

                            ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ 

           4. ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

                            บริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้

                            บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ หรอืได้รบัประโยชน์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
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           5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ

                            ทีเ่ก่ียวโยงกันตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย                              

                            (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์เเละ

                            ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด 

 4.1.5    การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของ

บรษิทัฯ

            1. ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายในเเก่บุคคลภายนอกอื่น         

                           หรือใช้สารสนเทศที่ส�าคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือ

                           ประโยชน์ในการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการเเละ

                           ผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องงดซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงก่อน

                           การรายงานงบการเงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง

            2. ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ 

                             ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของ

                             บริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน  นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่า

                             จะผ่านทางอินเตอร์เนต็ หรอืเวทีสาธารณะใด  โดยไม่ได้รบัมอบหมาย

                             จากบริษัทฯ 

            3. พึงละเว้น หรอืหลกีเลีย่งการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอก

                             หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มี

                             นโยบาย หรอืแนวทางในการด�าเนนิการในเรือ่งน้ันๆ อย่างชดัเจน 

                             หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 

            4. จัดเก็บสารสนเทศท่ีส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ 

                             โดยจ�ากัดให้รบัรูไ้ด้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องเท่าทีจ่�าเป็น และ

                             ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็น

                             ความลับและมีการก�าหนดข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้ รวมท้ัง

                             ข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
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            5. ปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น�าข้อมูล

                             ท่ีได้มาใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรอืเพ่ือการใดท่ีขดัต่อกฎหมาย 

 4.1.6    การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

             1. ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีบริษัทฯ 

                              เป็นผู้ก�าหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบในการ

                              ค้นหาแนวทาง/ค�าแนะน�าเก่ียวกับข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีมีการ

                              ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง แก้ไขเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่

                              ได้อย่างถูกต้อง

                          2. ศึกษาและท�าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ 

                              ข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน ตลอดจนการด�าเนินการ 

                              ทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่

                              พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

             3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของ

                              ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดย

                              ค�านงึถึงสถานการณ์และข้อเทจ็จรงิท่ีเหมาะสม และน�าไปปฏบิติั    

                                  ได้จริง

             4. เคารพและสนบัสนนุกิจกรรม/ธุรกรรมท่ีมวัีตถุประสงค์ทีถู่กต้อง

                              ตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร 

 4.1.7    การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา

           

                          1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับในเรื่องเทคโนโลยี

                              สารสนเทศของบริษัทฯ
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             2. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความ

                              เสียหายกับบริษัทฯ 

                           3. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีบรษิทัฯ จดัให้เพ่ือธุรกิจของบรษิทัฯ 

             4. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม

                              เท่าท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานให้กับบริษัทฯ และดูแลให้บุคคล

                              ดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยี

                              สารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

             5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่

                                เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูล

                              ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น

             6. ใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

                              สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพ่ือพัฒนาศกัยภาพในการท�างาน รวมถึง                             

                              ไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

             7. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย

                              สูญหายเสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์

                              สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ

                              อย่างเหมาะสม 

     4.1.8    การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทาง

                              การตลาด

             1. โฆษณาประชาสมัพันธ์ผลติภัณฑ์ และบรกิารของบรษิทัฯ ตาม 

                              ความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี

                              อันดีงาม และไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
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             2. มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มี

                              กับลูกค้า

             3. รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ และความ

                               พึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

             4. ยินดรีบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้า และปรบัปรงุแก้ไขอย่างทันท่วงที

                              กรณีมีข้อจ�ากัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้ง

                              ข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความ

                              ก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

               5.  ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระท�า

                              ที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า 

 4.1.9    การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าเเละเจ้าหนี้)

                          1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัดกรณี

                              ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง/เจรจากับคู่สัญญาเพ่ือหาทาง

                              แก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม 

 

             2. ด�าเนินการจดัซ้ือจดัหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

                              เท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้

                          3. จดัซือ้จดัหาจากผูป้ระกอบการทีป่ฏิบตัติามกฎหมาย ไม่เข้าข่าย                       

                              หรอืมปีระโยชน์จากการใช้แรงงาน  การฟอกเงนิ หรอืกระบวนการ

                              ผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

                          4. ค�านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการท่ีจัดซื้อ

                              จัดหาอนัอาจจะมผีลต่อสขุภาพอนามยัของผูใ้ช้ พนกังาน ชมุชน           

                                สงัคมและสิง่แวดล้อม
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             5. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงานการจัดซื้อจัดหาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว

                              หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

             6. เจรจาและท�าสญัญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบคู่สัญญา

                              ค�านึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 

 4.1.10  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

             1. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน

                               ทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง

                               สมเหตุสมผล 

              2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการ

                               ที่ไม่สุจริต 

              3. ส่งเสริมการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขัน

                               อย่างเคร่งครัด 

              4. ไม่ท�าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะ

                               เป็นการลดหรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า

              5. ค�านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ 

                               และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า 

              6. ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะรบัผดิชอบ และสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผูถื้อหุน้
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โดยค�านงึถึงการเจรญิเติบโตของบรษิทัฯ  อย่างย่ังยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

อย่างต่อเน่ือง โดยจะด�าเนินการอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและมี

ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือ

แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 4.2.1    การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างย่ังยืน และให้ผลตอบแทน

ที่เหมาะสม

             • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการก�ากับดูแล

                             กิจการท่ีดีและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพ่ือประโยชน์สูงสุด

                             โดยรวม

                          • บริหารจัดการบริษัทฯ โดยน�าความรู้ และทักษะการบริหารมา

                             ประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี  รวมทั้งในการ

                             ตัดสินใจ ด�าเนินการใดๆ จะกระท�าด้วยความระมัดระวังและ

                             รอบคอบ 

                          • ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

                             ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 4.2.2    การเปิดเผยข้อมูล

                        • รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อ

                             ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความ

                             เป็นจริง

                          • ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูล

                             ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

                            • ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคล

                             ภายนอก
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4.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

 บรษิทัฯ  มคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้า

และประชาชน ท่ีจะได้รบัผลติภัณฑ์และบรกิารทีดี่ มคุีณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและย่ังยืน จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 4.3.1    มุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้าให้ได้

                          รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม

                          โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 4.3.2     เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน 

                          ถูกต้อง ทันต่อเหตกุารณ์ และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทัง้รกัษา  

                          สมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื

 4.3.3    ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม

 4.3.4    จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าและประชาชนสามารถร้องเรยีนเก่ียวกับสินค้า

                         และบรกิาร และด�าเนนิการอย่างดท่ีีสดุเพ่ือให้ลกูค้าและประชาชน

                         ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 4.3.5    ไม่ค้าก�าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือ

                          บริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้า

                          ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

 4.3.6    ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูค้าและประชาชนอย่างเคร่งครดั

                        หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชน

                        ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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 4.3.7     รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอรวมถึงไม่น�า

                            ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 
และเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและ

กติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ ในส่วนของ

ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันบริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และในส่วนของ

การท�าธุรกรรมกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมใน

การกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการช�าระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว    

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

 4.4.1    ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

             • ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการค้ากับ

                             คู่ค้า

             • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

             • กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู ่ค้า

                           ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา    

                          โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

 4.4.2    ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

             • ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

             • ไม่พยายามท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 

                ให้ร้าย โดยปราศจากความจริง
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 4.4.3    ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

             • รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด ท้ังใน

                             แง่การช�าระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ

                    รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับ

                             วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

                          • รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ แก่เจ้าหนีด้้วยความซือ่สตัย์

             • รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน

                             สัญญา  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 บรษิทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงสูค่วามส�าเรจ็ จงึมุง่มัน่ในการพัฒนา 

เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

 4.5.1    ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน

                          และ/หรือเงินโบนัส

 4.5.2    ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต

                          และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 4.5.3    การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

                          พนักงานต้องกระท�าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่

                          บนพ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมท้ัง

                          การกระท�าหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

 4.5.4    ให้ความส�าคญัต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถ

                          ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ 
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              4.5.5    รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง

                          เท่าเทียมและเสมอภาค

 4.5.6    ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน

                          อย่างเคร่งครัด

 4.5.7    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี

                          ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

 4.5.8    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความ     

                          เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

              4.5.9    มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบ

                          หรือทุจริตได้ 

4.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯ ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสงัคม สิง่แวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติไว้ดังนี้

 4.6.1    บริษัทฯ  จะค�านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

                           ธรรมชาต ิโดยให้มผีลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิง่แวดล้อม

                           และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

 4.6.2   คืนก�าไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ

                         สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ
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              4.6.3   ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                         ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

              4.6.4  ให้ความส�าคัญในการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าท่ีมีเจตจ�านงเดียวกันกับ

                         บริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

              4.6.5   บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี

                         ประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

              4.6.6  ปฏิบตัแิละให้ความร่วมมอื หรอืควบคมุให้มกีารปฏบิติัอย่างเคร่งครดั

                         ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน

                         ก�ากับดูแล

              4.6.7   บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญ

                          กับกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม 

                         ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                         รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม

                       สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

                         พึ่งพาตนเองได้ 

 4.6.8   บรษิทัฯ  เป็นบรษิทัทียึ่ดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสรมิให้

                         บุคลากรไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนูญ ท้ังน้ี บรษิทัฯ ไม่มนีโยบาย

                         ท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                         แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของ

                         นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
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ส่วนที่ 5

เเนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการก�ากับดูเเล

กิจการที่ดี
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 บริษัทฯ  ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้เพ่ือให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ 

 5.1     แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 5.2     แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

 5.3     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 5.4     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

  5.5     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 5.6     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน

 5.7      แนวปฏิบตัทีิดี่เก่ียวกับการรบั  การให้ของขวัญ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์
                       อื่นใด

 5.8     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ

 5.9     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 5 >> เเนวปฏบัิตทิีด่ทีีเ่กีย่วข้องกบั
               หลกัการก�ากบัดเูเลกจิการทีด่ี
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              5.10    แนวปฏิบติัทีด่เีก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

              5.11    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

 5.12     แนวปฏิบัติท่ีดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
                         สิ่งแวดล้อม

 5.13    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

5.1  แนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการบรษิทัฯ

 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และมีความเป็น
มืออาชีพ บริษัทฯ จึงก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

 5.1.1    ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ข้อบงัคบั
                         ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5.1.2   บรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โดยไม่ฝักใฝ่การเมอืง และวางตัว
                         เป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมท้ังมีความเป็นอิสระท้ังในด้านการ
                         ตัดสินใจและการกระท�า

 5.1.3    ให้อ�านาจผูบ้รหิารในการด�าเนนิงานประจ�าวนัของบรษิทัฯ อย่างเตม็ท่ี 
                         โดยไม่เข้าไปชี้น�าการด�าเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 5.1.4   ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรือใน
                         กิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง
                         หรือทางอ้อม เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติ
                         แต่งตัง้กรรมการ หรอืแจ้งทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบกรณี
                         เป็นการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
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 5.1.5    หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
                          บรษิทัฯ เพ่ือให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างเตม็ท่ีและมปีระสทิธิภาพ

 5.1.6     บรหิารงานด้วยความระมดัระวัง และไม่สร้างข้อผกูมดัทีอ่าจขดัแย้ง
                          กับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 5.1.7    ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างานไม่ว่าทางตรง
                          หรือทางอ้อม

 5.1.8    ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                          ต่อบริษัทฯ

 5.1.9    ไม่กระท�าการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์
                         ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

 5.1.10  มุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและขจัดการกระท�าท่ีส่อไปในทางทุจริต โดย
                          ถือเป็นเรื่องท่ีต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือสร้าง
                          ค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

 บริษัทฯ  ซึ่งด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  รวมท้ังธุรกิจท่ี
ต่อเน่ืองอย่างครบวงจร  เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจของประเทศ  จึง
จ�าเป็นต้องธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้น 
เพ่ือให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบต่อไป จึงก�าหนดแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของผู ้บริหาร  และของพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้

 5.2.1    ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ซือ่สัตย์สุจรติ มุง่มัน่ ทุ่มเท ปฏบิติั
                          ตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กร
                          โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
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 5.2.2    รกัษาความลบัของลกูค้า คูค้่า และบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั โดยดแูล
                        และระมดัระวังมใิห้เอกสารหรอืข่าวสารอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ 
                        รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 

               5.2.3    เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�าเอาข้อมูล
                           หรอืเรือ่งราวของพนักงานอืน่ ท้ังเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการปฏิบตังิาน และ                       
                          เรือ่งส่วนตัวไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกิด                                                                                     
                          ความเสียหายแก่พนักงาน  หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

              5.2.4   ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�าการใดๆ อันจะน�าไปสู่ความแตกแยกหรือ
                         ความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 5.2.5    รกัษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคเีป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกัน
                          ในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพ่ือ
                          ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

 5.2.6    พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์
                          อันดีไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และ
                          ปรบัตัวให้สามารถท�างานร่วมกับบคุคลอืน่ได้ รวมท้ังให้เกียรตผิูอ้ืน่       
                          โดยไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

 5.2.7    มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นคนด ีคนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทาง
                          ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ 

 5.2.8    ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
                          ในการปฏิบัติงาน 

 5.2.9    ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่
                          ประพฤติตนในทางท่ีอาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ
                          บริษัทฯ
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 5.2.10  แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
                          หากพบเห็นการกระท�าใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติ
                          มิชอบภายในบริษัทฯ 

             5.2.11 ช่วยด�าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
                          การท�างาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

              5.2.12  หลกีเลีย่งการให้ หรอืรบัสิง่ของ การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์ใดๆ
                          จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพ่ือ
                          ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจปกต ิหรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม       
                          ในมูลค่าท่ีเหมาะสม หากของขวัญท่ีได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือ
                          สิ่งของที่มีมูลค่าสูงให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นทราบ
                          และส่งคืนโดยเร็ว

5.3 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 บรษิทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัส�าคญัและมคีณุค่าย่ิง น�ามาซึง่ความส�าเรจ็
ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ด้วยการคัดสรรคนดี 
สร้างคนเก่ง และท�างานอย่างมืออาชีพ โดยก�าหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 5.3.1    การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุน
                            กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบรษิทัฯ

 5.3.2     การวางระบบและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้เทียบเคยีง
                          ได้กับธุรกิจชั้นน�า โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปใน
                          ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

 5.3.3    บรษิทัฯ จะคดัสรรและสร้างคนด ีคนเก่ง ท่ีมพีฤติกรรมในการท�างาน    
                             อย่างมืออาชีพ
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 5.3.4    ผูบ้งัคบับญัชาทกุคนมหีน้าท่ีในการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใน
                          หน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล
                          ของบริษัทฯ

              5.3.5    พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถมี
                          ความรบัผดิชอบ มุง่มัน่ ทุ่มเท ให้เกิดผลส�าเรจ็ของงาน โดยยึดหลกั
                          จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร

 5.3.6    การพัฒนาทรพัยากรบคุคลเป็นเรือ่งขององค์กร ผูบ้งัคับบญัชา และ
                          พนักงานทุกคน 
 
                      • บรษิทัฯ จะพัฒนาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสทิธิภาพ
                             ในการท�างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
                     • ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าท่ีวางแผนตดิตาม ประเมนิผล และให้ข้อมลู 
                             ป้อนกลับ
                     • พนักงานต้องเป็นผู้ท่ีใฝ่รู ้  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
                             สม�่าเสมอ

 5.3.7    ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
                          คุณภาพ  ผลส�าเร็จของงาน  ทัศนคติ  และศักยภาพของพนักงาน 

 5.3.8    บรษิทัฯ จะบรหิารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจชัน้น�า
                          ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

 5.3.9    บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน
                          มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี

5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

 5.4.1    ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
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                        • การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง
                             ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มข้ีอจ�ากัดหรอืข้อยกเว้น
                             ในลักษณะใด
                     • การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตาม
                              ความเป็นจรงิ  ไม่มกีารบดิเบอืนหรอืสร้างรายการเท็จ  ไม่ว่าจะด้วย
                              วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
                     • บคุลากรทุกระดบัต้องด�าเนนิรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและ
                             เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังมี
                             เอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน
                             และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอและทันเวลา เพ่ือให้
                             ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการบันทึก การจัดท�า และการประเมิน
                             รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึและจดัท�ารายการ                                                                                           
                             ทางการบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทัฯ  ลงในระบบบญัชี
                            ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

 5.4.2    รายงานทางการบัญชีและการเงิน

                     • พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�าการบิดเบือนข้อมูลหรือสร้าง
                             รายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ       
                             การบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
                      • พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทาง
                               การบญัชแีละการเงนิ เป็นความรบัผดิชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
                             ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ
                     • พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการจัดเตรียม
                             และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

 5.4.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย

                      • บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก�าหนด
                             ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ     
                             เพ่ือให้การจัดท�าบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ 
                                   เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
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                      • บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์  ปราศจากอคติ
                             และความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรง
                             ดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย    
                         หรือผิดจริยธรรมด้วย

5.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 5.5.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

                          ก�าหนดนโยบาย และก�ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี
                             มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบ
                             ต่อการบรรลวัุตถุประสงค์ของบรษิทัฯ และมกีารตดิตามประเมนิผล
                          อย่างสม�า่เสมอ

 5.5.2    คณะกรรมการตรวจสอบ

                          สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
                          ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ  และผูถื้อหุ้นทราบ องค์ประกอบของระบบ                          
                          การควบคุมภายในที่ส�าคัญ 5 ประการ มีดังนี้

                          1. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี (Control Environment)                         
                              เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
             2. มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งท่ีเหมาะสม (Risk Assessment)
                              เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีส�าคัญในการด�าเนินงานขององค์กร
                              ทีอ่าจมผีลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรอืผลส�าเรจ็ของงาน
             3. มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี (Control Activities) ในทุกหน้าท่ี
                              และทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยงท่ีสามารถ
                              ยอมรับได้
             4. มรีะบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูทีด่ ี(Information and 
                  Communication) อย่างเพียงพอ เชือ่ถือได้ ทนัเวลา และสือ่สาร
              อย่างเหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
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             5. มีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี (Monitoring and
                 Evaluation) เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
                 เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข
                 อย่างทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 5.5.3    ผู้บริหาร 

             น�านโยบายท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้
                          สัมฤทธิผล

             • ผู้บริหารระดับสูง จัดระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ    
                              ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย  มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุม
                              ภายใน
             • ผู ้บริหารระดับกลาง  จัดระบบการควบคุมภายใน ในงานท่ี
                              รับผิดชอบมีการประเมินผลปรับปรุงสอบทานการปฏิบัติว่า
                              เป็นไปตามระบบที่วางไว้

 5.5.4    พนักงานทุกระดับ 

             ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง มาตรการ และระบบ
                          การควบคุมภายในต่างๆ 

           5.5.5     ส�านักตรวจสอบภายใน

             รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและ
                          ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบ พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการควบคุม
                          ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และ
                          ปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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5.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน

 5.6.1    คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

             ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกับรายการที่
                          เก่ียวโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ กับบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ
                          ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ  ภายใต้
                          กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
                          รายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 

             1. รายการค้าทีเ่ป็นธุรกิจปกต ิคอื รายการธุรกรรมการค้าเก่ียวกับ
                              สินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ท�าเป็นประจ�า  
                              และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป  เช่น การซือ้ขายผลิตภณัฑ์
                              ปิโตรเคมี  ปิโตรเลียม การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น
             2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิคอื รายการธุรกรรมการค้าเก่ียวกับ
                              สินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของ
                              บรษิทัฯ ให้ด�าเนินการไปได้อย่างราบรืน่ ได้แก่ การว่าจ้างขนส่ง
                              สนิค้าการว่าจ้างท�าโฆษณา สญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค       
                              หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
             3. รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ คอื รายการเช่าหรอื
                              ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
                              เงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
             4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
              5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
                                 เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้าประกัน เป็นต้น 
                                 ซึง่บรษิทัฯ จะต้องได้รบัผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด
             6. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5

 5.6.2    คณะกรรมการตรวจสอบ

              มหีน้าทีส่อบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการระหว่างกันทีม่ี
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             นัยส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและพิจารณา
             การเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง
              กัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
             ถูกต้องและครบถ้วน

 5.6.3    บุคลากรทุกระดับ

             จะต้องจดัท�ารายงานการเปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์
             ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนดให้
                          ในภาคผนวก  โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและน�าส่ง
             ส�านักกิจการองค์กร

5.7 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ      
ประโยชน์อื่นใด

 5.7.1     บคุลากรของบรษิทัฯ รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลใดๆ              
                          ได้ดังนี้

                • ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมายหรอืกฎข้อบงัคบั
                ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
             • ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
                - รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป
                - รับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

 5.7.2    บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบตัเิพ่ิมเติมในเรือ่งของขวัญ ทรพัย์สิน 
              หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

             • ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับ
                ของขวัญทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์  อืน่ใดจากผูร้บัเหมา  ผูร้บัเหมา           
                                   ช่วงลกูค้า ผูค้้า/ผูข้าย ผูร่้วมทนุ หรอืผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกับธุรกิจ
                             ของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการ
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	 															ปฏิบตังิานด้วยความล�าเอียง	หรอืล�าบากใจ	หรอืเป็นผลประโยชน์
	 															ที่ขัดกันได้
             •	บริษัทฯ	จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือ
																													ประโยชน์อื่นใด	แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร	หรือ							
																														ฟุ่มเฟือย	หรอืผดิธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม	หรอืกฎหมายของ						
																																	ประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ	ไปลงทุนด้วย
             •	บรษิทัฯ	จะได้แจ้งเตอืนให้มกีารรายงานเก่ียวกับการรบัของขวัญ
	 															ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม�่าเสมอ	และจะแจ้งให้
	 															ผู้รับเหมา		ผู้รับเหมาช่วง	ลูกค้า	ผู้ค้า/ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือผู้ท่ีมี
	 															ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ	ทราบเก่ียวกับนโยบายน้ีด้วย

5.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ

 5.8.1				การรักษาความลับของบริษัทฯ

             •	คณะกรรมการ		ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และผู้รับจ้างของ
	 															บรษิทัฯ	จะต้องรกัษาความลบัของข้อมลูและเอกสารทีไ่ม่สามารถ
																													เปิดเผย	และ/หรอืเป็นความลบัทางการค้าสตูรการ	ประดษิฐ์คิดค้น
																													ต่างๆ	ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
             •	ผู ้ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ผู ้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้างหรือ	
	 															พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ	จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและ
	 															เอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ	
             •	ผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัฯ	ต้องทราบถึงขัน้ตอน	วิธีการรกัษา
	 																	ความปลอดภัยของข้อมลู	และปฏิบตัติาม	เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมลู	
																																	อนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

	 5.8.2				การก�าหนดชั้นความลับของข้อมูล

             •	ข้อมลูลบัทางการค้าของบรษิทัฯ	ต้องได้รบัการปกปิดมใิห้รัว่ไหล
																													โดยก�าหนดตามความส�าคัญของข้อมูล	เช่น	ข้อมูลท่ีเปิดเผยได	้
																													ข้อมูลปกปิด	ข้อมูลลับ	ข้อมูลลับมาก	เป็นต้น
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            •	การใช้ข้อมลูภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าทีแ่ละความ
																																	รบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายเท่านัน้

 5.8.3    การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

              •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
	 																ผูจ้ดัการใหญ่		จะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบข้อมลูทีอ่อกสูส่าธารณชน
              •	ข้อมูลเก่ียวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ	จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
	 																ผู้ร่วมทุนด้วย
              •	หน่วยงานท่ีก�าหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน	ได้แก	่
	 																	ส�านักกิจการองค์กร	เลขานุการบริษัท	หน่วยงานสื่อสารองค์กร	
	 																และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์	โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมลู
	 																เป็นผู้จัดท�ารายละเอียด

 5.8.4					การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

                      •	ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอก
																														บริษัทฯ
              •	ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบค�าถาม
																														เหล่านัน้หรอืไม่	หากไม่มขีอให้ปฏเิสธการแสดงความเห็นต่างๆ
																														ด้วยความสภุาพ	และแนะน�าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีก�าหนด		
																														ข้างต้นโดยตรงต่อไป

5.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

	 5.9.1				คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
																										ขึ้นไป	รวมทั้งผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน	มีหน้าท่ีต้องรายงาน
																										การถือหลกัทรพัย์ของตนและรายงานอืน่ใดให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ
																										ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับ
																										หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
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														5.9.2				บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของบริษัทฯ	ท่ีเป็นบริษัท
																										จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
																										กฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน	โดยด�าเนินการให้มีความ
																										เสมอภาค	และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ			
																										เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับ						
																										ของบรษิทัฯ	และครอบครวัทกุคนทีไ่ด้รบัทราบ	หรอือาจได้รับทราบ						
																										ข้อมลูภายในทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน		บรษิทัฯ	จงึห้ามบคุคล							
																										ดังกลา่วท�าการซื้อขายหุ น้หรือชักชวนให บุ้คคลอื่นซื้อหรือขาย			
																						หรอืเสนอซ้ือ	หรอืเสนอขายหุ้นบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัร่วม		
																										ของบรษิทัฯ	ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ไม่ว่าจะด้วยตนเอง		
																										หรอืผ่านนายหน้า	ในขณะทียั่งครอบครองข้อมลูท่ียังไม่เปิดเผยต่อ
																																				สาธารณชนอยู่	โดยบรษิทัฯ	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
																												ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์	เพ่ือเก็งก�าไรหรือสร้างความ
																										ได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 
													5.9.3					บริษัทฯ	ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีท�างานเพ่ือป้องกัน
																										แฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั	และได้ด�าเนนิการจ�ากัดการเข้าถึงข้อมลู																																																																																																	
																										ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ		โดยให้รับรู ้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและ																																																																									
																										ทีจ่�าเป็นเท่านัน้		จงึถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าของข้อมลู		หรอืผู้ครอบครอง
																										ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชับผู้ท่ีเก่ียวข้องให้
																										ปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด	ท้ังน้ี
																										ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย	และ/หรือ			
																										กฎหมาย	แล้วแต่กรณี

5.10 แนวปฏบิติัทีด่เีกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

													5.10.1			บรษิทัฯ	ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเป็นปัจจยั
																										ส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน
																										ฉะนัน้จงึเป็นความรบัผดิชอบร่วมกันของพนักงานบรษิทัฯ	ทกุคนที่
																										จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ
																										ของกฎหมาย	ค�าสั่ง	บริษัทฯ	และตามมาตรฐานที่บริษัทฯ	ก�าหนด
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													5.10.2			บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารบรหิารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	
																												ซึ่งหมายถึง	ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์	ตาม
																										มาตรฐานสากล	

	 5.10.3		พนักงานบริษัทฯ	ทุกคนมีหน้าที่	และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

                     •	มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศ
																													ของบรษิทัฯ	ท่ีอยู่ในความครอบครองหรอืหน้าทีร่บัผดิชอบของตน
																														ไม่ให้ถูกบคุคลทีไ่ม่ได้รบัอนุญาตเข้าถึงโดยมชิอบ	และไม่เปิดเผย
																													ข้อมูลที่มีความส�าคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
                     •	มวิีนยัในการใช้ระบบสารสนเทศและอปุกรณ์สือ่สารของบรษิทัฯ	
																														ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ	และผู้อื่น	อาทิ	ใช้เป็น																																								
																														เครือ่งมอืในการเข้าถึงระบบสารเทศโดยมชิอบ	สร้างความเสยีหาย																										
																													ต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน	รบกวนหรือก่อความร�าคาญต่อการ
																													ท�างานของระบบสารสนเทศ	ดักข้อมูล	ลักลอบถอดรหัสผ่าน	
																																		ปลอมแปลงข้อมลูคอมพิวเตอร์	เผยแพร่ภาพ	ข้อความ	หรอืเสยีง			
																													ที่ไม่เหมาะสม	รวมท้ังไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระท�า
																													ที่ผิดกฎหมาย
                     •	ต้องไม่ละเมดิลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่
            •	ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลท่ีส�าคัญต่อธุรกิจ
																													ทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูล
																													ที่ส�าคัญต่อธุรกิจทางธุรกิจกับเว็บไซต์	ท่ีไม่มีการป้องกันความ
																													ปลอดภัยของข้อมูล
            •	กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ	พนักงานของ
																													ผู้รับจ้างบริษัทฯ	ใช้ระบบสารสนเทศบริษัทฯ	น้ัน	พนักงานผู้ขอ
																													ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ	พนักงานของ
																													ผู้รับจ้างบริษัทฯ	และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดกับ
																													บริษัทฯ

														5.10.4		บริษัทฯ	จะเข้าตรวจสอบ	ค้นหา	ติดตาม	สอบสวน	และควบคุม									
																												การใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน	หรอืมเีหตุอนัควร	เพ่ือป้องกัน
																										ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ
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														5.10.5		หากบริษัทฯ	พบว่าพนักงานมีการละเมิด	และผลการสอบสวน
																										อย่างเป็นธรรม	ปรากฏว่าเป็นจริง	จะได้รับการพิจารณาลงโทษ
																										ทางวินัย	และ/หรือกฎหมาย	ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

5.11 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

	 เพ่ือให้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างท่ัวถึง	และเท่าเทยีมกัน	บรษิทัฯ	จงึก�าหนดแนวปฏบิตัิ
ในการเปิดเผยสารสนเทศ	ดังนี้

	 5.11.1		การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 											การเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
																											เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ก่อนที่
	 											จะเปิดเผยในสื่อช่องทางอื่นๆ

													5.11.2			การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

																										บริษัทฯ	เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
																										(www.irpc.co.th)	ได้แก่	งบการเงินรายงานประจ�าปี	แบบแสดง
																											รายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	เอกสารท่ีน�าเสนอในการประชมุ
																											นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	เอกสารเก่ียวกับการ
	 												ประชุมผูถื้อหุน้	และสารสนเทศอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวกับธุรกิจ	ความรบัผดิชอบ
	 												ขององค์กร	การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	เเละการด�าเนินงานเพ่ือการ
																										เติบโตอย่างยั่งยืน

														5.11.3				การสือ่สารผ่านสือ่สิง่พิมพ์	วิทยุ	โทรทศัน์	กิจกรรมกับผูม้ส่ีวนได้เสยี							 
																												และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ	เช่น	การส่งจดหมายข่าวถึง
																														ผู้ถือหุ้น	(Newsletter)	เพ่ือแจ้งผลการด�าเนินงานและกิจกรรมท่ี
																										ส�าคัญของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ
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													5.11.4			การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู ้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์
																										หลักทรัพย์	และนักข่าว

             •	จดัให้มกีารจดัประชมุนักวเิคราะห์หลักทรพัย์	หลังจากการเปิดเผย
																													งบการเงินบริษัทฯ	ประจ�างวดทุกไตรมาส	
             •	จดัให้มกีารจดัประชมุร่วมกับผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	(Company	Visit)	
																													ตามการนัดหมายของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	หรือผู ้จัดการ
																													ลงทุน
             •	จัดให้มีการเข้าพบกับนักลงทุน	(Roadshow)	เพ่ือให้ข้อมูลของ
																													บรษิทัฯ	ต่อนกัลงทนุ		ผูจ้ดัการกองทนุท้ังในประเทศและต่างประเทศ
																													โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
                          •	จดัให้มกีารแถลงข่าว	หรอืให้สมัภาษณ์กับส่ือมวลชนโดยพิจารณา
	 															ตามความเหมาะสม
             •	จดัให้มกีารน�าผูถื้อหุน้เข้าเย่ียมชมกิจการของบรษิทัฯ	ณ	โรงงาน
																													จังหวัดระยอง	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการด�าเนินธุรกิจและ
																													ความก้าวหน้าของกิจการ

												5.11.5		งดเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ	ต่อ
																												นกัลงทนุ	และนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์	รวมถงึบรษิทัฯ	ไม่รบันัดหรอื
																				ให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา	7	วันก่อนท่ีบริษัทฯ	จะรายงาน
																											ผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ			

5.12 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม

												5.12.1		ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องด�าเนินงานโดยมีระบบบริหาร
																									คณุภาพ	ความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่
																									ของงาน	เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และ
																									เกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน
												5.12.2		ผู้บริหาร	พนักงาน	และพนักงานของผู้รับจ้าง	จะยึดถือปฏิบัติงาน
																									ให้เป็นไปตามกฎหมาย	นโยบาย	ข้อก�าหนดและมาตรฐานทางด้าน
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																									คณุภาพ	ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง
																									อย่างเคร่งครัด
  
													5.12.3		บริษัทฯ	จะด�าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและป้องกันความ
																									สญูเสยีในรปูแบบต่างๆ	อันเน่ืองมาจากอบุตัเิหต	ุอคัคภัีย	การบาดเจบ็
																									หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน	ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย	การ
																									ละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย	การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและ																									
																									ความผิดพลาดต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
																									ในการท�างานท่ีปลอดภัยต่อพนักงาน	และพนักงานของผู้รับจ้าง	
																									ทั้งนี้	ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการ
																									รายงานอุบัติเหตุ	อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

	 5.12.4			บริษัทฯ	จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่
																									ปฏิบัติการ	มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร
																									เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึน	เช่น	
																									เพลิงไหม้	การหกล้นหรือรั่วไหลของน�้ามัน	ก๊าซ	สารเคมี	หรือ
																									ของเสียและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ	ที่อาจท�าให้การ
																									ด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก		เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
																									บริษัทฯ

														5.12.5		บรษิทัฯ	จะจดัให้มกีารประชาสมัพันธ์และสือ่ความเพ่ือสร้างความรู้
																									ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน		พนักงานของผู้รับจ้าง
																							ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้ทราบและเข้าใจใน
																									นโยบาย	กฎระเบียบ	ข้ันตอน	วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ	
																									ทางด้านคุณภาพ		ความปลอดภัย		อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
																									ตลอดจนน�าไปยึดถือปฏิบตัไิด้อย่างถูกต้อง	โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
																									ต่อสุขภาพ		ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

													5.12.6		บริษัทฯ	มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกทางด้านคุณภาพความ
																									ปลอดภัย	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมให้เป็นวถีิด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั
																									ของพนักงาน
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													5.12.7		บริษัทฯ	มุ่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ	
																									ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
																									ต่อเน่ืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดย
																									ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
																									ผู ้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง	ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
																									ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน																																																			
																									ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.13  แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

													5.13.1		จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทฯ	มากที่สุด	โดยก�าหนดว่าต้อง
																									ได้รับพัสดุตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ	ราคา	จ�านวน	เวลา
																									การให้บริการ		ความรวดเร็ว		และค�านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ																																																				
																									ความปลอดภัย		อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ด้วย

													5.13.2		พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหา	จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วง
																									หน้าท่ีด	ี	เพ่ือหลกีเลีย่งการจดัหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มเีหตุผล																									
																									อันสมควร

													5.13.3		บริษัทฯ	จะไม่เอาเปรียบผู้ค้า	โดยจะต้องค�านึงถึงประโยชน์และ
																									ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ในด้านชือ่เสยีงและภาพพจน์ของบรษิทัฯ
																									ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

													5.13.4		พนักงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	ครบถ้วน	แก่ผู้ค้าด้วย
																									วิธีการที่เปิดเผย	และให้โอกาสแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

													5.13.5		พนักงานควรรบัฟังความคดิเหน็		ข้อเสนอแนะใดๆ	ทีผู่ค้้าร้องเรยีน
																									หรือแนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

												5.13.6		พนักงานต้องรักษาข้อมูลต่างๆ	ที่ได้รับจากผู ้เสนอราคา	หรือ
																									ผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ	ไม่เปิดเผยให้
																									รายอื่นทราบ
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													5.13.7		การเชิญผู้ค้าเพ่ือเสนอราคา	จะต้องให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม
																									กับผู้ค้าทุกราย

													5.13.8		เจรจาต่อรองบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ	เป็นธรรม
																								ทั้งสองฝ่าย	เปิดเผยและมีหลักฐาน

													5.13.9		รักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้า	ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค	ไม่
																									เรยีกร้องรบัทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทัง้โดยตรงและโดยอ้อม
																									จากผู้ค้า

													5.13.10			ผูบ้รหิารตามอ�านาจการจดัหา	ต้องใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าปรกึษา	
																									ค�าแนะน�า	และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

														5.13.11	ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดหาจะควบคุม	ตรวจสอบ	ดูแล	ให้มี
																									การปฏิบตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั	หากพบว่ามกีารปฏิบตัิ
																									ผดิจรรยาบรรณ		ต้องด�าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
																									ตามขั้นตอน

													5.13.12		สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการท่ีเป็น
																									คนไทย	หรือบริษัทในเครือ	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
  
													5.13.13		จดัหาพัสดอุย่างมรีะบบ		ถูกต้องตามหลกัวิชาการโดยมกีารควบคมุ
																									ที่รัดกุม	และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
																									ทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา



85

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
(Disclosure Policy)

	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	มุ่งส่งเสริมให้บริษัทฯ	เป็นองค์กรท่ีมี

การก�ากับดแูลกิจการท่ีมปีระสทิธิภาพ	โดยเน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถื้อหุ้น

และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ตลอดจน

ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	บริษัทฯ	จึงก�าหนดนโยบาย

การเปิดเผยสารสนเทศ	เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ของบริษัทฯ	ดังนี้

ขอบเขตของนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

	 นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศนี้ครอบคลุมการเปิดเผยสารสนเทศของ

บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	โดยรวมช่องทางการเปิดเผย

สารสนเทศต่างๆ	ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ได้แก่	การประชมุนกัวิเคราะห์	

การแถลงข่าว	ตลอดจนการให้ข้อมูลด้วยวาจา	ด้วยโทรศัพท์	หรือไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

	 1.			กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	มหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายการเปิดเผย

                    สารสนเทศของบรษิทัฯ	กฎหมาย	เกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์

																				แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

																								ตลาดหลักทรัพย์	เเละหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

	 2.			จดัให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคญัอย่างเพียงพอ	เชือ่ถือได้ทันเวลา

																				และตรวจสอบได้		โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับ

																				สารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอข้อมลูทัง้ด้านบวก		

																				หรือด้านลบ	ตลอดจนมีกระบวนการติดตามสารสนเทศของบริษัทฯ
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																				ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ	เพ่ือตรวจสอบว่าสารสนเทศน้ันถูกต้องตาม

																				ข้อเท็จจริง	และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ

	 3.			จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ	

																				ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

ผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยสารสนเทศ

	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	หรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการใหญ่

เป็นผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	 โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่

รับผิดชอบการเปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อนักวิเคราะห์	ผู้จัดการกองทุน	ผู้ถือหุ้น	

และนักลงทุน	 ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่เปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อสื่อมวลชน	

และประชาชนทั่วไป

การจัดการกับข่าวลือหรือข่าวรั่วไหล 

	 บริษัทฯ	มีนโยบายอย่างเคร่งครัด	เพ่ือระมัดระวังข้อมูลส�าคัญรั่วไหล

ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะในกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารท่ีส�าคัญของบริษัทฯ				

รัว่ไหล	 หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	 	 ซึ่งข่าวสารดังกล่าวอาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์หรือการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ไม่ว่าทางบวกหรือทาง

ลบก็ตาม	ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบรายงานต่อผูม้อี�านาจเปิดเผยสารสนเทศ	เพ่ือชีแ้จง

ข้อเทจ็จรงิต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดย

เร็วที่สุด

ประมาณการทางการเงิน

	 บริษัทฯ		ไม่มีนโยบายเปิดเผยประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ	ต่อ

สาธารณะ	โดยบรษิทัฯ		จะสนบัสนนุข้อมลูพ้ืนฐานหรอืข้อมลูแนวโน้มของอตุสาหกรรม

ที่จ�าเป็นต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามความเหมาะสม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะ
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ไม่ประเมนิความเหมาะสมเก่ียวกับการจดัท�าประมาณการทางการเงนิของนักวเิคราะห์

หลักทรัพย์		เน่ืองจากวิธีประมาณการและสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท�าประมาณ

การทางการเงินอาจมคีวามแตกต่างกัน	ในกรณีท่ีบรษิทัฯ	พบว่ามข้ีอมลูทีนั่กวิเคราะห์

หลักทรัพย์เข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส�าคัญ		บริษัทฯ		จะใช้วิธีท�าความเข้าใจต่อ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายกรณี
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ส่วนที่ 6

ภาคผนวก
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ค�าจ�ากัดความ 

1. ค�าจ�ากัดความ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ*

	 (ก)		ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
																					บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
																					อ�านาจควบคมุของบรษิทัฯ		ทัง้น้ี	ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้อง
																					ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 (ข)		ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน																																											
																					ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
																					บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้น
																					รายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		เว้นแต่จะได้พ้น
																					จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี		ท้ังน้ี	ลักษณะ			
																					ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ																					
																					หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ		ซึง่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ																					
																							ควบคุมของบริษัทฯ	

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 6 >> ภาคผนวก

 * 1. คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

                    ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง  การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

   2. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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	 (ค)		ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียน																					
																				ตามกฎหมาย	ในลักษณะท่ีเป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พ่ีน้อง	และบุตร																						
																				รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของกรรมการรายอืน่	ผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ่																						
																					ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ		
																				ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 (ง)		ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย				
																								บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ใน
																				ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวาง	การใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน	
																				รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
																				ผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
																				บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	เว้นแต่
																				จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	

																			ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง		รวมถึงการท�ารายการทางการค้า
																			ทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
																	รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร		หรอืการให้	หรอืรบัความช่วยเหลอื	
																						ทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็น
																			หลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้
																				บริษัทฯ	หรือคู่สัญญามีภาระหน้าท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่
																				ร้อยละสามของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธิของบรษิทัฯ	หรอืต้ังแต่ย่ีสบิล้าน		
																				บาทขึ้นไป		แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า		ท้ังน้ี		การค�านวณภาระหน้ี
																				ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน			
																				ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
																				ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
																				ดงักล่าว	ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างหนึง่ปีก่อนวันท่ีมคีวาม		
																				สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 (จ)		ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
																				บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และ
																				ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย		ผู้มีอ�านาจควบคุม		หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน
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																					สอบบญัช	ี	ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	
																					ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่			
																					จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปี

	 (ฉ)		ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ	ซึง่รวมถึงการให้บรกิาร
																					เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน		ซึ่งได้รับค่าบริการ
																					เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
																					บริษัทร่วม	ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		
																					และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นัีย	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิาร
																	ทางวชิาชีพนัน้ด้วย		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
																					ไม่น้อยกว่าสองปี

	 (ช)		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
																					ของบริษัทฯ		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ
																					ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 (ซ)		ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย
																					กับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย
																					ในห้างหุ ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	
																					พนักงาน	ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
																					ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจการ
																					ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน	ท่ีมีนัยกับกิจการของ
																					บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

													(ฌ)		ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
																					เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ค�ำจ�ำกัดควำมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติควำมเป็นอิสระของกรรมกำร
	 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่	กจ.17/2551	เรื่อง		การก�าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์
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 “บริษัทใหญ่”	หมายความว่า			บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

	 (ก)		บริษัทที่มีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทฯ

	 (ข)		บริษัทที่มีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม	(ก)							

														(ค)		บริษัทท่ีมีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม	(ข)	ต่อไปเป็นทอดๆ	
																					โดยเริ่มจากการมีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม	(ข)

 “บริษัทย่อย”	หมายความว่า			บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้			

	 (ก)		บริษัทที่บริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมกิจการ

	 (ข)		บริษัทที่บริษัทตาม	(ก)	มีอ�านาจควบคุมกิจการ

	 (ค)		บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม	(ข)	ต่อไป
																					เป็นทอดๆ	โดยเริม่จากการอยู่ภายใต้อ�านาจควบคมุกิจการของบรษิทั
																					ตาม	(ข)

 “บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน” หมายความว่า		บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัท
ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน	ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นล�าดับใดๆ	

 “บริษัทร่วม”	หมายความว่า	บริษัทท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยมีอ�านาจใน
การมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน	และการด�าเนินงานของบริษัท	
แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�านาจควบคุมนโยบายดังกล่าว	 และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือ
กิจการร่วมค้า
	 ในกรณีที่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยถือหุ้น	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกัน
ตัง้แต่ร้อยละย่ีสบิ	แต่ไม่เกินร้อยละห้าสบิของจ�านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั	
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยมีอ�านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ตามวรรคหนึ่ง	เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
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 “อ�ำนำจควบคุมกิจกำร”	หมายความว่า	การมคีวามสมัพันธ์ในลกัษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้

	 (ก)		การถือหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงในบรษิทัเกินกว่าร้อยละห้าสบิของจ�านวน
																					สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

	 (ข)		การมีอ�านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
																					บริษัท	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

	 (ค)		การมีอ�านาจควบคุมการแต่งตั้ง	หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
																					ของกรรมการทั้งหมด	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”	หมายความว่า	บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์
กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

	 (ก)		คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

	 (ข)		บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

	 (ค)		ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว	หรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	เป็น
																					หุ้นส่วน

	 (ง)		ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าว	หรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	เป็น
																					หุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิด	หรือเป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัด
																					ความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของ
																					ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	

	 (จ)		บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าว	หรือบุคคลตาม	
																					(ก)	หรือ	(ข)	หรือห้างหุ้นส่วนตาม	(ค)	หรือ	(ง)	ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า																					
																					ร้อยละสามสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
																					นั้น	หรือ
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	 (ฉ)		บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าว	หรือบุคคลตาม	
																					(ก)	หรอื	(ข)	หรอืห้างหุ้นส่วนตาม	(ค)	หรอื	(ง)	หรอืบรษิทัตาม	(จ)	ถือหุ้น
																					รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้ว
																					ทั้งหมดของบริษัทนั้น

	 (ช)		นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอ�านาจในการจัดการในฐานะ
																					เป็นผู้แทนของนิติบุคคล

 “บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง”	หมายความว่า	บุคคลดังต่อไปนี้

	 (ก)		กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

	 (ข)		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (ค)		ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 (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�านาจ
																					ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่าง
																					มีนัยส�าคัญ

 “ผู้บริหำร”	หมายความว่า	ผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	
สี่รายแรก	นับต่อจากผู้จัดการลงมา	ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	 และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	

 “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ	เกินกว่าร้อยละสิบ
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ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ	การถือหุน้ดงักล่าวให้นับรวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 “ผู้มีอ�ำนำจควบคมุ”	หมายความว่า		ผูถื้อหุน้หรอืบคุคลอืน่ซึง่โดยพฤตกิารณ์
มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่าง
มีนัยส�าคัญ	ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น	หรือได้รับมอบ
อ�านาจตามสัญญา	หรือการอื่นใดก็ตาม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 (ก)		บคุคลท่ีมสีทิธิออกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
																					ยี่สิบห้าของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

		 (ข)		บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอน
																					กรรมการของบริษัทฯ	ได้

																	(ค)		บคุคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการก�าหนด
																					นโยบาย	การจัดการ	หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตาม
																					ค�าสั่งของตนในการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือการด�าเนินงาน
																					ของบริษัทฯ

	 (ง)		บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด�าเนินงานในบริษัทฯ		หรือมีความ
																					รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เย่ียงกรรมการหรือผู้บริหาร	
																					รวมทัง้บคุคลท่ีมตี�าแหน่งซึง่มอี�านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกับบคุคลดงักล่าว																					
																					ของบริษัทฯ

2.  ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

	 นิยามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
แก้ไขโดยฉบับที่	4	(พ.ศ.	2551)	(มาตรา	89/1)	

 “บริษัท” หมายความว่า
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	 (1)		บริษัทมหาชนจ�ากัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน	
																					เว้นแต่บริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ากับ
																					ตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 (2)		บรษิทัมหาชนจ�ากัดทีม่หุ้ีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
																					หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

 “บริษัทย่อย”	หมายความว่า

	 (1)		บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากัดทีบ่รษิทัฯ	มอี�านาจควบคมุกิจการ

	 (2)		บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีบริษัทย่อยตาม	(1)	มีอ�านาจ
																					ควบคุมกิจการ

	 (3)		บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากัดท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจควบคมุกิจการ
																					ต่อเป็นทอดๆ	โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมกิจการของ
																					บริษัทย่อยตาม	(2)

 “คณะกรรมกำร”	หมายความว่า	คณะกรรมการของบริษัทฯ

 “กรรมกำร” หมายความว่า	กรรมการของบริษัทฯ

 “ผู้บริหำร”	หมายความว่า	ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
งานของบริษัทฯ	ไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	
ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 “บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง”	 หมายความว่า	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 (1)		บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ	และในกรณีที่บุคคลน้ันเป็น
																					นิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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	 (2)		คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ	
																					ผู้บริหาร	หรือบุคคลตาม	(1)

	 (3)		นิติบุคคลที่บุคคลตาม	(1)	หรือ	(2)	มีอ�านาจควบคุมกิจการ

	 (4)		บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
																					ก�าหนด	เมื่อบุคคลใดกระท�าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า	
																					หากบริษัทฯ	ท�าธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว	
																					กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลตาม	(1)	หรือ	(2)	จะได้รับประโยชน์
																					ทางการเงินด้วย	ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง																					
																					ส�าหรับการท�าธุรกรรมนั้น

 “อ�ำนำจควบคุมกิจกำร” หมายความว่า

	 (1)		การถือหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงในนิตบิคุคลหนึง่เกินกว่าร้อยละห้าสบิของ
																					จ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

	 (2)		การมีอ�านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
																					นิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

	 (3)		การมีอ�านาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่ก่ึงหน่ึง
																					ของกรรมการทั้งหมด	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์
ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

	 (1)		“ผู้มีอ�านาจควบคุม”	หมายความว่า	บุคคลท่ีมีอ�านาจควบคุมกิจการ
																					ตามมาตรา	89/1		

	 (2)		“ผู ้ที่เก่ียวข้อง”	หมายความว่า	บุคคลตามมาตรา	258	(1)	ถึง	(7)	
																					แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
																					ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม	
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	 (3)		“บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน”	หมายความว่า	บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศ
																					คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์	และให้รวมถึงบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง
																						ตามมาตรา	89/1	ซึ่งหมายถึง

	 (ก)		กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ	

	 (ข)		คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
																					ตาม	(ก)

	 (ค)		นิติบุคคลที่บุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	มีอ�านาจควบคุมกิจการ

	 (ง)			บคุคลใดท่ีกระท�าการด้วยความเข้าใจหรอืความตกลงว่า	หากบรษิทัฯ																																										
																					ท�าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว	บุคคล
																					ดังต่อไปนี้	จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย	ท้ังน้ี	เฉพาะการท�า
																					ธุรกรรมดังกล่าว

	 							1.		กรรมการของบริษัทฯ	
	 							2.		ผู้บริหารของบริษัทฯ
	 							3.		บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
	 							4.		กรรมการของบุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ	
	 							5.		คู่สมรส	บุตร	หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
	 											ตาม	1.	2.	3.	หรือ	4.		

	 (4)		“บริษัทย่อย”		หมายความว่า			บริษัทย่อยตามมาตรา	89/1	

3. ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด

 • ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า	สิง่ทีม่มีลูค่า	ได้แก่	การลดราคา	การรบั
																	ความบันเทิง		การรับบริการ	การรับการฝึกอบรม		หรือส่ิงอื่นใดใน
																	ลักษณะเดียวกัน
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 • กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ	หมายความ																					
																	ว่า	การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากญาต	ิ	หรอืจากบคุคลทีใ่ห้กัน
																	ในโอกาสต่างๆ	โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี		หรือวัฒนธรรม		
																	หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
 • ญำติ หมายความว่า	ผู้บุพการี	ผู้สืบสันดาน	พี่น้องร่วมบิดามารดา		หรือ
																	ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	ลุง	ป้า	น้า	อา	คู่สมรส	ผู้บุพการี	หรือ
																	ผู้สืบสันดานของคู่สมรส	บุตรบุญธรรม	หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

4. ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	(Information	and	Communication	
Technology	หรอื	ICT)	หมายถึง	การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีครอบคลุมระบบสื่อสาร	อันได้แก่	วิทยุ	โทรทัศน์	โทรสาร	โทรศัพท์	
เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ	กับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	ฐานข้อมูล	และบริการ
สารสนเทศ	ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ�านวนมากท่ีเชื่อมโยงติดต่อกัน
และใช้ร่วมกันได้

5. ค�าจ�ากัดความของคุณสมบัติและหน้าท่ีส�าคัญของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

 •	มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
																	ตรวจสอบภายใน		
 •	มสีทิธิทีจ่ะขอตรวจสอบทรพัย์สนิและกิจกรรมต่างๆ	รวมทัง้หนงัสอื	บญัชี
																	เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี		จดหมายโต้ตอบ		และรายงานต่างๆ				
																	ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรบัตรวจให้ข้อมลูค�าชีแ้จง	และส่งมอบ
																		เอกสารในเรื่องที่ท�าการตรวจสอบและต้องเสนอผลการประเมินการ
																		ควบคุมภายในของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
																		ปีละครั้ง
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6. “ชั้นความลับของข้อมูล” แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ 

 1)  ลับมำก (Top Secret) :	หากเปิดเผยทัง้หมดหรอืบางส่วนจะก่อให้เกิด
																				ความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2)  ลับ (Secret) :	หากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
																				เสียหายต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 3)  ปกปิด (Confidential) :	หากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนเวลา
																				อันควรจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินงานเฉพาะหน่วยงาน
																				รับผิดชอบ



101

กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 1)		มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	คน		

	 2)		ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของ
																				บริษัทฯ		ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

	 3)		กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ		และ
																				ต้องมคีณุสมบตัแิละหน้าทีใ่นลกัษณะเดียวกับท่ีก�าหนดไว้	ในประกาศ																				
																				ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ	และขอบเขต
																				การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึงประกาศคณะ
																				กรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

	 4)		มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
																				เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ																				
																				การเงินได้	รวมทั้งการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

วาระและค่าตอบแทน 

	 1)		กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามระยะเวลาการด�ารง
																			ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	

	 2)		กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารง
																			ต�าแหน่งใหม่ได้อีก	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาเห็นสมควร	

														3)		กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่ง	ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
      •	พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	
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      •	ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
      •	ลาออก
      •	ตาย
             •	ผูถ้อืหุน้มมีตใิห้ถอดถอน	โดยกระบวนการตามกฎหมาย	โดยบรษิทัฯ
																							จะต้องชี้แจงสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบ

	 4)		ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราว
																				ออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น
																				ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน
																				ระยะเวลา	3	เดือน	นับแต่วันที่มีจ�านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ	

	 5)		ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้ถือหุ้น
																				อนุมัต	ิ

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

	 1)		พิจารณาโครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการ
																				ผูจ้ดัการใหญ่	

	 2)		พิจารณาหลักเกณฑ์	แนวทาง	และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ	
																				กรรมการชดุย่อย	และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ
																				ท่ีเกีย่วข้อง	โปร่งใส	และมปีระสทิธิภาพ	

	 3)		พิจารณาคัดสรรบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกต้ังเป็น
																			กรรมการบริษัทฯ	ทั้งในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัทฯ	
																			ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุม	
																			ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	
														4)		พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
																			คณะกรรมชุดย่อย	เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
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	 5)		พิจารณาคัดสรรบุคคลท่ีสมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ	่
																				อย่างรอบคอบและเหมาะสม	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	น�าเสนอ
																				คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

	 6)		พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และ
																				กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	และสมเหตุสมผล	โดย
																				ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
																				ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะกรรมการบริษัทฯ
																				พิจารณาอนมุติั	

	 7)		พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์กระบวนการประเมินผล	โบนัส	และ
																			เป้าหมายการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น�าเสนอคณะกรรมการ
																									บริษัทฯอนุมัติ

	 8)		พิจารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
																		และค่าตอบแทนอันได้แก่	เงินเดือน	โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทน
																									อื่นๆ	ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจน�าเสนอ
																									คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

	 9)		ปฏิบัตงิานอืน่ใด	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย	อนัเก่ียวเนือ่ง
																				กับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	และ
																				กรรมการผู้จัดการใหญ่

												10)		จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
																				ประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ																				
																				กรรมการตรวจสอบ	
												11)		มอี�านาจในการเข้าถึงข้อมลูของการตรวจสอบ	และสอบสวนผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
																					ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยปฏิบัติ
																				ตามระเบียบของบริษัทฯ	
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												12)		ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยั
																				ว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
																				ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้แก่	

	 					(1)		รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 					(2)		การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญในระบบ
																										ควบคุมภายใน

	 					(3)		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนด
																										ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ		
																										ให้คณะกรรมการ	ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
																										เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา	หากคณะกรรมการ
																										บริษัทฯ	หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
																										เวลาที่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุอันควร	คณะกรรมการตรวจสอบจะ
																										ต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
																										ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์																												
																										หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูล
																										ดังกล่าว

													13)		ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ		มอบหมายด้วยความเหน็ชอบ
																			จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 กฏบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1)  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
                   อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

 2)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติ
                   กันตามมาตรฐานสากลต่างๆ 

วาระและค่าตอบแทน

 1)  กรรมการก�ากับดแูลกิจการทีดี่มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามระยะเวลา
                   การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 2)  กรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ท่ีีพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รบัการแต่งตัง้                   
                   ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
                   เห็นสมควร 

 3)  ค่าตอบแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
                   ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1)  เสนอแนวปฏบิตัด้ิานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทั

 2)  ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก   
                 การก�ากับดูเเลกิจการที่ดีเเละเเผนปฏิบัติงานก�ากับดูเเลกิจการที่ดี 
                 ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด
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 3)  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยเปรียบเทียบกับ
                   มาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
                   ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 
 4)  มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการป้องกัน 
                                การทุจรติ  คอร์รปัชันท่ีมปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจและองค์กร 
      ให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 5)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 1)		คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
																			ค่าตอบแทน

	 2)		คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วย
																			กรรมการของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่า	3	คน	และเป็นกรรมการอิสระของ
																			บริษัทฯ	อย่างน้อย	1	คน

วาระและค่าตอบแทน

	 1)		กรรมการสรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	
																	ตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	

	 2)		กรรมการสรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทนท่ีพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับ				
																				การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
																				พิจารณาเห็นสมควร	

	 3)		ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทน	ให้เป็นไปตาม
																				หลกัเกณฑ์ท่ีผูถื้อหุ้นอนุมตั	ิ

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

	 1)		พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการ				
																			ผู้จัดการใหญ่	

														2)		พิจารณาหลักเกณฑ์	แนวทาง	และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ	
																			กรรมการชุดย่อย	และกรรมการผู ้จัดการใหญ่	เพ่ือให้เป็นไปตาม
																			กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โปร่งใส	และมีประสิทธิภาพ
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              3)  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกต้ังเป็น
                    กรรมการบริษัทฯทั้งในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัทฯ
                    ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุม
                   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

              4)  พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น
                   คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

              5)  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
                    อย่างรอบคอบและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ น�าเสนอ
                    คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

              6)  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการ
                    ผูจ้ดัการใหญ่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตสุมผล โดยค่าตอบแทน
                      กรรมการบรษิทัฯ เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณา
       อนมุตั ิ   ส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการบรษิทัฯ  
       พิจารณาอนุมัติ

              7)  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์กระบวนการประเมินผล โบนัส และ
                   เป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ น�าเสนอคณะ
                   กรรมการบริษัทฯอนุมัติ

              8)  พิจารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของกรรมการผู้จดัการใหญ่        
                   และค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
                   อื่นๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ น�าเสนอ
                   คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

              9)  ปฏิบตังิานอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย อนัเก่ียวเนือ่ง
                    กับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 3	 คน	
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	หรือสาขาอื่นท่ีเอื้อประโยชน์
ต่อการบริหารความเสี่ยง

วาระและค่าตอบแทน

	 1)		กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามระยะเวลา
																			การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	

	 2)		กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับการแต่งตั้ง
																			ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา
																			เห็นสมควร	

	 3)		ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
																			ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบ

	 1)		ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การความเสี่ยงต่างๆ	ที่
																			เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	

	 2)		ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
																			ทั่วทั้งองค์กร

	 3)		พิจารณาหลกัการเครือ่งมอืทางการเงนิสญัญาอนุพันธ์		(เช่น	สญัญาซือ้/		
																						ขายสินค้าล่วงหน้า	สัญญาก�าหนดส่วนต่างราคาในการลดความเสี่ยง
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																			บริษัทฯ)

	 4)		พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

	 5)		ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
																			ทั่วทั้งองค์กร

	 6)		รายงานการก�ากับผลการประเมินความเสี่ยง	และด�าเนินงาน	เพ่ือลด
																			ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นประจ�า	ในกรณีท่ีม	ี							
																			เรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญต้องรายงานต่อ
																			คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

	 7)		สนบัสนุนผูบ้รหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	)	ในการด�าเนินงาน	
																			การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง	ให้
																					สอดคล้องกับแผนธุรกิจ	(Corporate	Plan)	และทดัเทียมกับบรษิทัชัน้น�า

	 8)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่า

จะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

	 ตามระเบียบบริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ว่าด้วยหลักการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ		ซ่ึงก�าหนดให้บคุลากรทุกระดบัยึดถือปฏบิตัใินการด�าเนินงาน
ด้วยมาตรฐานข้ันสงูสดุ		โดยบคุลากรทกุระดบัจะต้องเปิดเผยรายการทีเ่ป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	
	 ข้าพเจ้า	จงึขอรายงานเรือ่งท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักันกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.		รายละเอียดของรายงาน				

	 2.		ข้าพเจ้าได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาแล้ว	(ถ้าม)ี		

	 	 	 	 ผู้รายงาน	...............................................	
	 	 	 	 ต�าแหน่ง		...............................................	
	 	 	 	 สังกัด						...............................................
																																																									วันที่								...............................................

แบบการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์
ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้รบัและอ่านหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่แีล้ว	เข้าใจและยอมรบั

เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงานต่อไป

(...........................................................)

ต�าแหน่ง	.........................................................

	.................../.................../..................

(ต้นฉบับ)
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

	 ข้าพเจ้าได้รบัและอ่านหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดแีล้ว	เข้าใจและยอมรบั

เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงานต่อไป

(...........................................................)

ต�าแหน่ง	..........................................................

	.................../.................../..................

ใบปรุฉีก		:	น�าส่งที่ส�านักกิจการองค์กร

(ส�าเนา)



114




